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Pasma krškopoljski prašič
Špela Malovrh, Milena Kovač
Krškopoljski prašič je edina slovenska avtohtona pasma prašičev. V starejših zapisih v literaturi je imenovan tudi kot črnopasasti, ali samo pasasti oziroma prekasti (tudi prekec). Ime
pasme je vezano na jugovzhodni del Dolenjske, kjer se je pasma razvijala in ohranila vse
do danes. Reja krškopoljskih prašičev je bila v preteklosti usmerjena v prirejo pujskov za
prodajo. Reje so bile majhne in niso imele zadostnih površin, da bi lahko spitale prašiče.
Kupljene pujske so kupci spitali za samooskrbo, zaželena je bila predvsem mast. Podobno
težko je tudi dandanes dobiti pitanca krškopoljske pasme.
Pasma je izrazito ekstenzivna, saj se je razvijala v skromnih pogojih. Posledica selekcije
v takih razmerah so nekatere biološke značilnosti, ki pasmo odlikujejo: izredna odpornost,
dobra prilagojenost na skromne razmere reje in prehrane, sposobnost izkoriščanja voluminozne krme, za skromne razmere zadovoljiva plodnost, dobre materinske lastnosti ter dobra
kakovost mesa. Meso krškopoljskih prašičev in njihovih križancev je tudi zelo primerno za
predelavo v trajne izdelke.

Slika 1: Krškopoljski prašič

Prvi obširnejši opis pasastega oz. prekastega prašiča z območja Krškega polja je iz konca 19.
stoletja (Rohrman, 1899). Avtor navaja veliko razširjenost prašičereje na spodnji Dolenjski,
še posebno na območju Krškega polja. Prašiči so imeli po sredini telesa belo liso, ki objema
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Krškopoljski prašič - od reje do predelave na domu

telo kot pas, kar jim je dajalo tudi ime. Zadnji konec telesa je bil povsem črne barve, prednji
pa je bil bolj ali manj bel. Bele lise so bile lahko tudi po prsih, vratu, glavi in prednjih
nogah. Glava je bila srednje dolga in bolj ozka z velikimi visečimi ušesi, čelo in rilec pa
sta bila ravna. Pasmo je odlikovala krotkost, dobra plodnost in materinske lastnosti ter dobra
ješčnost in rastnost. Leto dni stare živali so tehtale 125 kg in več, starejše prašiče pa se je dalo
spitati do 250 ali 300 kg. Že v času nastanka zapisa so domačo pasasto pasmo oplemenjevali
z jorkširskimi merjasci. Rohrman (1899) opozarja pa tudi na to, da je značilni barvni vzorec
premalo, in da bi se pasma morala imenovati krškopoljski prašič.
Današnji krškopoljski prašič se po obliki ter velikosti glave in ušes precej razlikuje od prašiča, ki ga je opisal Rohrman. Glava je krajša, srednje velika, z dolgimi visečimi ušesi, linija
čela in rilca pa je konkavna. Domneva se, da je to posledica oplemenjevanja z angleškima
pasmama berkshire in cornwall ter deloma tudi z belo oplemenjeno pasmo (Eiselt in Ferjan,
1972). Pasma je bila v letih 1970 -1990 povsem prepuščena ozkemu krogu rejcev, ki so z
njo vztrajali in ni bila deležna nobenega sistematičnega rejskega dela.
V letih 1990 - 1992 so bila opravljena poizvedovanja o ostankih krškopoljskega prašiča na
Gorjancih, na območju Brežic in Krškega polja. Ugotovljeno je bilo, da so živali po zunanjosti precej neizenačene (Šalehar in sod., 1992). Gnezda so sorazmerno velika, preveč je
mrtvorojenih pujskov, prevelik pa je tudi delež izgub do odstavitve, svinje imajo slabo vime,
ob prvi prasitvi so v primerjavi s sodobnimi pasmami precej starejše. Celotna populacija pasme krškopoljski prašič je precej inbridirana. Po letu 1991 je bil krškopoljski prašič uvrščen
med ogrožene slovenske pasme domačih živali. Organizirana je bila genska banka, uvedena
so bila osnovna rejska dela in dokumentacija ter odbira po zunanjosti. Po letu 2004 se je reja
razširila tudi izven izvornega geografskega območja.

