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Izločevanje 

• Obnova črede = izločevanje svinj + vključevanje 
nadomestnih mladic v čredo 

• Pomembno rejsko opravilo 

• Pravilno izločanje → ekonomski učinki 

• Izločitev živali, ko njena reja ni več mogoča / ni 
ekonomsko upravičena → mladica bi dosegla 
boljši rezultat 

• Rejec mora za svojo čredo poznati 
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Poznavanje črede 

• Proizvodni rezultati po zaporednih prasitvah 

• Delež izločitev po zaporednih ciklusih (retencija) 

• Starostna struktura črede 

• Težave v čredi in posledične izločitve (vzroki) 

• Dolžina dobe od odbire/prasitve do izločitve 

• … 
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Nivo prireje po zap. prasitvah 
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Retencija po zap. rep. ciklusih 
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Vzroki in čas do izločitve 
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Pogoste napake pri izločanju 

• Izločanje v določeni prasitvi 
• Prestrogo izločanje starih svinj, brez da bi imeli 

na voljo mladice za obnovo črede 
• Prehitro izločanje mladih svinj samo zaradi 

slabše velikosti gnezda (1., 2. prasitev) 
• Slaba evidenca dogodkov (brez dokumentacije) 

– rejec ne ve, kolikokrat se je svinja pregonila, 
dolžine premorov  … 

• Zadrževanje neproduktivnih svinj v čredi v času 
nizkih cen 
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Kdaj izločati? ← Redno rejsko opravilo 
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Upravičene izločitve (1) 

• Bolna ali poškodovana svinja (opazno trpi) 
• Svinja ne kaže znakov bukanja v določenem 

času po odstavitvi (14. oz. 21. dan) 
• Svinja ni breja po drugem pripustu (pregonitev, 

pregled na brejost) 
 

• Svinje, katerih potomci kažejo anomalije 
• Svinje, ki kažejo agresijo do pujskov 
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Upravičene izločitve (2) 

• Majhna gnezda v treh zaporednih prasitvah - 
pod povprečjem črede 

• Opazno zmanjšanje gnezda, slabo vime v višjih 
prasitvah 

• Svinje, pri katerih beležimo veliko število lahkih 
pujskov (2 gnezdi zapored) 

• Svinje z veliko mrtvorojenimi pujski  (2 gnezdi 
zapored) 

• Svinje po abortusu 
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Primerjava dveh svinj 
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Roj        06.12.2009              
 Prip      24.08.2010    261  zap.1 prip.1 izid.f 
 Pras      21.12.2010   119  zap.1 ziv.12 mrt.0  
Odst       26.01.2011     36  zap.1 odst.12  
 Prip      03.02.2011       8  zap.2 prip.1 izid.f  
 Pras      28.05.2011  114  zap.2 ziv.9 mrt.1 
Odst       27.06.2011    30  zap.2 odst.7  
 Prip      06.07.2011       9  zap.3 prip.1 izid.r 
 Prip      01.08.2011     26  zap.3 prip.2 izid.f 
 Pras      26.11.2011  117  zap.3 ziv.13 mrt.0 
Odst       31.12.2011    35  zap.3 odst.11 
 Prip      05.01.2012       5  zap.4 prip.1 izid.r  
 Prip      25.01.2012     20  zap.4 prip.2 izid.f 
 Pras      22.05.2012   118  zap.4 ziv.15 mrt.0  
Odst       29.06.2012     38  zap.4 odst.11 
 Prip      06.07.2012        7  zap.5 prip.1 izid.f 
 Pras      30.10.2012   116  zap.5 ziv.15 mrt.2 
 

Roj        01.05.2009              
 Prip      23.12.2009    236  zap.1 prip.1 izid.f  
 Pras      17.04.2010   115  zap.1 ziv.6 mrt.0  
Odst       28.05.2010     41  zap.1 odst.5  
 Prip      16.11.2010    172  zap.2 prip.1 izid.f  
 Pras      12.03.2011   116  zap.2 ziv.11 mrt.0  
Odst       17.04.2011     36  zap.2 odst.9   
 Prip      25.04.2011        8  zap.3 prip.1 izid.f  
 Pras      21.08.2011   118  zap.3 ziv.4 mrt.0. 
Odst       22.09.2011     32  zap.3 odst.4  
 Prip      28.09.2011        6  zap.4 prip.1 izid.a  
 Pras      08.01.2012   102  zap.4 ziv.0 mrt.0  
Odst       08.01.2012       0  zap.4 odst.0  
 Prip      14.01.2012        6  zap.5 prip.1 izid.r  
 Prip      26.02.2012      43  zap.5 prip.2 izid.f 
 Pras      20.06.2012    115  zap.5 ziv.0 mrt.13  
Odst       20.06.2012       0  zap.5 odst.0  
Izloc      25.06.2012        5  vzrok 1 
 

12 

21 

34 

49 

64 

6 

17 

21 

21 

21 

12 

19 

30 

41 

5 

14 

18 

18 

18 



Svinje nimajo … 
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… pokojninskega sklada 

… domov za ostarele svinje 

Rejec jih mora izločiti pravočasno! 
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