
VPRAŠALNIK O TEHNOLOGIJI REJE NA PRAŠIČEREJSKIH KMETIJAH

Splošne informacije
Pokrajina:                                                                                                                                         
Datum in ura pregleda kmetije:                                                                                                        
Ime in priimek pregledovalca:                                                                                                         
Ime in priimek rejca:
Obdelovalna površina (+v najemu) (ha):

Reja živali
   Vrsta                  Kategorija                 Stalež                Hibrid/Pasma        Kdo skrbi za živali?
1.                                                                                                                                                      
2.                                                                                                                                                      
3.                                                                                                                                                      
4.                                                                                                                                                      

Pogoji dela
Število oseb zaposlenih na kmetiji (100%)?                                                                                   

Reja prašičev

Ali imate posebni prostor za bolne živali (izolatorij)?  NE  DA   Kje? 

Ali imate karanteno (120 m od gosp. poslopja)? ne potrebujem    NE    DA    Koliko časa so živali 
tam?                             

Ali ima rejec dezbariero pred gospodarskim poslopjem, kjer so živali?  NE  DA

Ali smo dobili oblačila in čevlje pred vhodom v oddelek? NE   DA

Ali rejec uporablja dezbariero na vhodu pred oddelkom? NE DA          

Ali imajo dezbariero pred vsakim vhodom oddelka?  NE DA        

Ali je prisotno razkužilo za roke pred vstopom v oddelek?                                              

Ali rejec potrka pred vstopom v oddelek? NE             DA

Ali merite intenzivnost osvetlitve? NE       DA    

Ali merite koncentracijo plinov ((amoniak (ppm),  CO2 (Vol%) , H2S (ppm))? NE   DA



PRASILIŠČE

Kdaj so svinje uhlevljene v prasilišče?                                               

Sistem uhlevitve: hlevska reja brez izpusta               hlevska reja z izpustom           

Sistem uhlevitve: individualna     skupinska        vse noter/vse ven            nesistematsko uhlevljanje

Število oddelkov Pogostost kidanja/pranja

Število boksov/oddelek Pogostost razkuževanja

Velikost boksa                 m2

Dnevni obhodi po oddelku: enkrat          dvakrat            trikrat             večkrat 

Taktilna interakcija z živalmi/dan    NE   DA             Verbalna interakcija z živalmi/dan   NE   DA 

So na svinjah prisotne muhe? NE            DA (subjektivno? hmmm)

OPREMA 
Prasitveni boks: prasitvena košara          prosto gibanje brez izpusta        prosto gibanje z izpustom

Ali imate bokse za prosto gibanje naključno ali načrtno?  naključno                   načrtno

Imajo pujski zaprto gnezdo?  NE            DA      Opombe:                                                    

Kakšen je način ogrevanja pujskov?                                                                   

Ležijo pujski eden na drugem?  NE    DA

Tla v prasitvenem boksu:  rešetkasta betonska             rešetkasta železna               rešetkasta 
plastična       polna tla brez nastila  polna tla z nastilom            globoki nastil  

Imajo svinje v prednjem delu boksa polna tla?      NE      DA

Imajo pujski v predelu sesanja polna tla?              NE      DA

Tla v boksu s prostim gibanjem:  rešetkasta betonska             rešetkasta železna               rešetkasta 
plastična       polna tla brez nastila  polna tla z nastilom            globoki nastil  

Ali so reže prehodne?             NE   DA

Ali so rešetkasta tla spolzka?  NE   DA            Ali so polna tla spolzka?  NE    DA    
(Živali drsi, nestabilna hoja) hmmm, nekje jih namerno polivajo!!!

Nastil: V primeru nastiljanja, je nastil v predelu ležanja suh in čist? NE   DA  

Kaj uporabljate za nastil? slamo         žagovino                       drugo

Kako pogosto nastiljate?  ob uhlevitvi                 dnevno 
Krmljenje in napajanje



Krma se: kupuje  Kaj?                                                                     doma pridelana                
Kdaj so pujski krmljeni s preštarterjem?                                      

1.Način krmljenja: Pujski Svinja 4.Tip krme: Pujski      Svinja

- Restriktivno (kolikokrat) - Mokra

- Po volji (kolikokrat) - Suha

2. Način pokladanja: 5. Krmilniki: 

 - Avtomatsko v krmilnik - Korita 

 - Avtomatsko na tla - Okrogli 

 - Ročno v krmilnik 6. Napajanje:

 - Ročno na tla - nipel

 - Elektronske krmilne postaje - nipel s skodelico (št.)

3. Čas krmljenja zjutraj - ročno

    Čas krmljenja popoldne - avtomatsko

    Čas krmljenja zvečer - nipel nad krmilnikom

Imajo svinje in pujski napajalnik skupaj?   NE  DA Koliko colske so cevi pri niplih?                    

So krmilniki polni?  NE    DA  (moralo bi biti po volji – a če ne pojejo je umazana)

OBNAŠANJE

Pujski
1. razkrečenost nog       ni opaženo     NE (ocena rejca)        občasno (ocena rejca)             DA 
2. grizenje telesa           ni opaženo     NE (ocena rejca)        občasno (ocena rejca)             DA 
3. grizenje uhljev          ni opaženo     NE (ocena rejca)        občasno (ocena rejca)             DA

Kdaj poteka kastracija pujskov? 
Ali krajšate repke?     NE                 DA         Kdaj?                    Kolikšen del repka?                      
Ali ščipate zobe?        NE                 DA         Kdaj? 

Svinje
1. nenormalno vstajanje/uleganje    NE                    DA          
2. grizenje opreme                           NE                    DA       
3. prazno žvečenje                           NE                    DA

4. Ali opazite zaletavanje svinje v prasitveno košaro po uhlevitvi v prasitvene košare? 
NE           redko        pogosto        zelo  pogosto 

Koliko časa poteka to obnašanje? eno uro       več ur      24 ur      2 dni         več kot 3 dni
Je pri mladicah pogosteje opaženo?  NE   DA

Ali se poslužujete kakšnim ukrepom za preprečitev oz. olajšanje tega pojava?   NE   DA
Kaj naredite?                                             

Ležijo pujski eden na drugem?    NE      DA    (tudi če samo en boks!)    



Ali živali pospešeno dihajo?        NE      DA         
                
KLIMATSKI POGOJI

Način (i) ventilacije?  naravna skozi okna in ostrešje             umetna z ventilatorji                   

Ali je avtomatsko regulirana mikro klima?NE   DA   Ali regulirate temperaturo v gnezdu? NE   DA

Ali merite temperaturo s termometrom? NE   DA      

Kolikšna je temperatura v hlevu                    v gnezdu                    (pri računalniškem vodenju)?

Kakšni so ukrepi v primeru visokih temperatur v hlevu?                                                           

Kakšni so ukrepi v primeru nizkih temperatur?                                                                        

Kakšno osvetlitev imajo živali?   naravno        umetno   Opombe:                                  

ZDRAVJE
Ali si zapisujete vzroke pogina pri pujskih?  NE    DA 
Ali si zapisujete št. poležanih pujskov? NE   DA   Kolikšen je % poležanih pujskov?                       

Opažanja Subjektivna ocena rejca

Zdravstvene težave: Pujski  Svinje Pujski  Svinje

Driska

Kašelj

Rane/odrgnine na nogah 

Rane na glavi (grizenje pri P?) 

Rane ob strani telesa (pleča)

Rane na zadnjem delu telesa 

Rane na repu  

Rane na ušesu    

Rane na vimenu

Vnetje oči

Jezik moli na stran

Zanemarjeni parklji

Slaba telesna kondicija
Kriteriji pri opažanjih: 0 – ni opaženo, 1 – opaženo pri eni živali,       2 – opaženo pri manj kot 10 
živalih, 3 – opaženo pri več kot 10 
Kriteriji pri subjektivni oceni rejca, dobljeni preko pogovora: 0 – nikoli, 1 – redko, 2 - pogosto



VZREJALIŠČE

Sistem uhlevitve: hlevska reja brez izpusta               hlevska reja z izpustom            

So boksi (+stene) čisti? NE               DA

Sistem uhlevitve: vse noter/vse ven                           nesistematsko uhlevljanje 

Dnevni obhodi po oddelku: enkrat          dvakrat            trikrat             večkrat 

Taktilna interakcija z živalmi/dan    NE   DA             Verbalna interakcija z živalmi/dan   NE   DA 

Imate ločen oddelek za pitanje (tekače) in vzrejo mladic (in merjascev)?    NE     DA                

Število oddelkov (T, M) Pogostost kidanja/pranja

Število boksov/oddelek (T, M) Pogostost razkuževanje

Velikost boksa                 m2 Funkcionalni deli boksa: 
izločanje, počivanje, 
krmljenje

NE               DA

Kakšen je način formiranja skupin tekačev? 
1 gnezdo              2 gnezdi          več gnezd          glede na telesno maso              glede na spol          

Kakšna je velikost skupin? 

OBNAŠANJE

Ali beležite agresijo po boksih? NE   DA                    

Kaj naredite v primeru opažene agresije?                                          

Subjektivna ocena rejca: Kako bi ocenili stopnjo agresije? nizka           srednja              visoka
Subjektivna ocena rejca: Zakaj agresija?                                                                                   

So v boksih bariere/možnost bega? NE              DA                    

Ali imajo živali rdečkasto kožo? NE      DA         ni opaženo                         

Ali živali pospešeno dihajo?        NE      DA         ni opaženo

Sedenje v stran? NE   DA            Razkrečenost nog?   NE   DA

OPREMA
Tla v boksu

tekači:  rešetkasta betonska       rešetkasta železna        rešetkasta plastična          globoki nastil 
            polna tla brez nastila     polna tla z nastilom            
mladice/merjaščki:  rešetkasta betonska       rešetkasta železna        rešetkasta plastična          
                                globoki nastil polna tla brez nastila     polna tla z nastilom 

Ali so reže prehodne?            NE   DA              So polna tla v delu krmljenja?  NE    DA          



Ali so rešetkasta tla mokra?  NE   DA              Ali so polna tla mokra?  NE    DA   

Ali so rešetkasta tla spolzka?  NE   DA            Ali so polna tla spolzka?  NE    DA    
(Živali drsi, nestabilna hoja)                 

V primeru nastiljanja, je nastil v predelu ležanja suh in čist? NE   DA  Je slama plesniva? NE   DA 

Krmljenje in napajanje
  
1.Način krmljenja: Tekači Mladice/

merjasci
4.Tip krme: Tekači Mladice/ 

merjasci 

- Restriktivno (kolikokrat) - Mokra

- Po volji (kolikokrat) - Suha

2. Način pokladanja: 5. Krmilniki: 

 - Avtomatsko v krmilnik  - Korita 

 - Avtomatsko na tla  - Okrogla (št.)

 - Ročno v krmilnik  - Krmilna mesta (št.)

 - Ročno na tla 6. Napajanje:

 - Elektronske krmilne postaje - nipli

3. Čas krmljenja zjutraj - skodelice

    Čas krmljenja popoldne - ročno

    Čas krmljenja zvečer - avtomatsko

Koliko colske so cevi pri niplih?                                       

Ali imajo živali na voljo voluminozno/svežo krmo kot obogatitev okolja? NE               DA

Mesto pokladanja/nastiljanja?     tla/nastil              korito            jasli

Predmeti na voljo? 
žoga        viseče verige        avtomobilske gume plastični predmeti     krtača        drugo

KLIMATSKI POGOJI

Način (i) ventilacije?    porozen strop  + ventilator                          naravna ventilacija (okna) 

Ali je avtomatsko regulirana mikro klima?   NE    DA    Temperatura? DA

Ali merite temperaturo s termometrom? NE   DA      
Kolikšna je temperatura v hlevu                    ?

Kakšni so ukrepi v primeru visokih temperatur v hlevu?                                                           

Kakšni so ukrepi v primeru nizkih temperatur?                                                                        

Kakšno osvetlitev imajo živali?   naravno        umetno   Opombe:                                  



ZDRAVJE

Ali beležite pogin? NE   DA   Ali beležite vzroke pogina?   NE    DA
Kaj naredite z zahiranci?                                                                                            

Opažanja Subjektivna ocena rejca

Zdravstvene težave: tekači  mlad. + mer. tekači ml.+ mer.

Driska

Kašelj

Rane/odrgnine na nogah 

Rane na glavi 

Rane ob strani telesa 

Rane na zadnjem delu telesa 

Rane na repu  

Rane na ušesu    

Šepanje

Vnetje oči

Kila

Zanemarjeni parklji

Zahirančki
Kriteriji pri opažanjih: 0 – ni opaženo, 1 – opaženo pri eni živali,       2 – opaženo pri manj kot 10 
živalih, 3 – opaženo pri več kot 10 
Kriteriji pri subjektivni oceni rejca, dobljeni preko pogovora: 0 – nikoli, 1 – redko, 2 - pogosto



PITALIŠČE

Sistem uhlevitve: hlevska reja brez izpusta               hlevska reja z izpustom            

Sistem uhlevitve: vse noter/vse ven                           nesistematsko uhlevljanje 

Dnevni obhodi po oddelku: enkrat          dvakrat            trikrat             večkrat 

Taktilna interakcija z živalmi/dan    NE   DA             Verbalna interakcija z živalmi/dan   NE   DA 
                  
Število oddelkov Pogostost kidanja/pranja boksa

Število boksov/oddelek Pogostost razkuževanja

Velikost boksa                 m2 Funkcionalni deli boksa: 
izločanje, počivanje, krmljenje

NE      DA

Kakšen je način formiranja skupin?      telesna masa          spol             delitev skupine tekačev       
                                                               ohranitev skupine tekačev        združitev skupin tekačev

Kakšna je velikost skupin? 

Kolikokrat se pitance pomeša v času predpitanja (do 55 kg)                , pitanja 1 (do 110 kg) 
                        in pitanja 2 (nad 110 kg)                        ?

Kaj naredite z zahirančki?                                                                                                      

OBNAŠANJE

Ali beležite agresijo po boksih? NE                    DA                    

Kaj naredite v primeru opažene agresije?                                                                 

Subjektivna ocena rejca: Kako bi ocenili stopnjo agresije? nizka         srednja            visoka

So v boksih bariere/možnost bega? NE    DA                       Uporaba igral?  NE   DA 

Ali se mi živali približajo (intenzivno ovohavajo, skačejo na opremo)? NE  DA (ocena apatičnosti) 

Sedenje z nogami na stran? NE    DA   Ali imajo živali rdečkasto kožo? NE      DA         ni opaženo 

Ali živali pospešeno dihajo?        NE      DA         ni opaženo

OPREMA
Tla v boksu
rešetkasta betonska       rešetkasta železna        rešetkasta plastična          globoki nastil 
polna tla brez nastila     polna tla z nastilom            

So polna tla v predelu krmljenja?  NE    DA       Ali so reže prehodne?            NE   DA

Ali so rešetkasta tla spolzka?  NE   DA            Ali so polna tla spolzka?  NE    DA    



Ali so rešetkasta tla mokra? NE      DA            Ali so polna tla mokra?    NE  DA 

V primeru nastiljanja, je nastil v predelu ležanja suh in čist? NE   DA  Je slama plesniva? NE   DA 

Krmljenje in napajanje

Krma se: kupuje  Kaj?                                                                     doma pridela            oboje    

1.Način krmljenja: Lahki
pitanci

Pitanci 4.Tip krme: Lahki
pitanci

Pitanci

- Restriktivno (kolikokrat) - Mokra

- Po volji (kolikokrat) - Suha

2. Način pokladanja: 5. Krmilniki: 

 - Avtomatsko v krmilnik  - Korita 

 - Avtomatsko na tla  - Okrogla 

 - Ročno v krmilnik  - Krmilna mesta 
(št.)

 - Ročno na tla 6.Napajanje:

 - Elek. krmilne postaje - nipli

3. Čas krmljenja zjutraj - skodelice

    Čas krmljenja popoldne - ročno

    Čas krmljenja zvečer - avtomatsko

Imajo živali med boksi vizualni kontakt? NE DA

Koliko colske so cevi pri niplih?                                       

Ali imajo živali na voljo voluminozno/svežo krmo kot obogatitev okolja?  NE     DA

Mesto pokladanja/nastiljanja?     tla/nastil              korito            jasli

Predmeti uporabljeni? žoga        viseče verige        avtomobilske gume       plastični predmeti     
                                     krtača      drugo                       

KLIMATSKI POGOJI

Način (i) ventilacije?        Naravna                   Prisiljena (z ventilatorjem) 

Ali je avtomatsko regulirana mikro klima?   NE    DA    Temperatura? DA

Ali merite temperaturo s termometrom? NE   DA      

Kolikšna je temperatura v hlevu                   ?
Kakšni so ukrepi v primeru visokih temperatur v hlevu?                                                           

Kakšni so ukrepi v primeru nizkih temperatur?                                                                        



Kakšno osvetlitev imajo živali?   naravno        umetno   Opombe:                                  

ZDRAVJE

Opažanja Subjektivna ocena rejca

Zdravstvene težave: Lažji pitanci  Pitanci Lažji pitanci Pitanci

Driska

Kašelj

Rane/odrgnine na nogah 

Rane na glavi 

Rane ob strani telesa 

Rane na zadnjem delu telesa 

Rane na repu  

Rane na ušesu    

Šepanje

Vnetje oči

Zanemarjeni parklji

Zahirančki
Kriteriji pri opažanjih: 0 – ni opaženo, 1 – opaženo pri eni živali,       2 – opaženo pri manj kot 10 
živalih, 3 – opaženo pri več kot 10 
Kriteriji pri subjektivni oceni rejca, dobljeni preko pogovora: 0 – nikoli, 1 – redko, 2 - pogosto



PRIPUSTIŠČE

Sistem uhlevitve:    vse noter/vse ven                         nesistemsko uhlevljanje 

Dnevni obhodi po oddelku: enkrat          dvakrat            trikrat             večkrat 

Način razmnoževanja? pripust    osemenitev     

Ali pripuščate na določen dan? NE             DA     Kdaj?                                                

Je merjasec uhlevljen v pripustišču?  NE   DA             

Število oddelkov Pripuščate občasno v čakališču 
zaradi prostorske stiske?

  NE      DA

Število boksov/oddelek Pogostost kidanje/pranje

Velikost boksa                    m2 Pogostost razkuževanja

Taktilna interakcija z živalmi/dan   NE    DA             Verbalna interakcija z živalmi/dan   NE   DA 
Opombe:        z    merjascem?                

OPREMA
Tla v boksu
rešetkasta betonska       rešetkasta železna     rešetkasta plastična        globoki nastil                   
polna tla brez nastila     polna tla z nastilom            

So tla polna v delu krmljenja?  NE   DA           Ali so reže prehodne? NE   DA    

Ali so rešetkasta tla spolzka?  NE   DA            Ali so polna tla spolzka?  NE    DA    
(Živali drsi, nestabilna hoja)

Krmljenje in napajanje

1.Način krmljenja: Mladice Stare svinje 4.Tip krme: Svinje

- Restriktivno (kolikokrat) - Mokra

- Po volji (kolikokrat) - Suha

2. Način pokladanja: 5. Krmilniki: 

 - Avtomatsko v krmilnik  - Korita 

 - Avtomatsko na tla  - Okrogla

 - Ročno v krmilnik  - Drugo

 - Ročno na tla 6. Napajanje:

 - Elektronske krmilne postaje - nipli

3. Čas krmljenja zjutraj - skodelice

    Čas krmljenja popoldne - ročno

    Čas krmljenja zvečer - avtomatsko
Koliko colski so nipli, ne samo cevi?                                       



OBNAŠANJE

Svinje
1. nenormalno vstajanje/uleganje    NE                    DA          
2. grizenje opreme                           NE                    DA
3. prazno žvečenje                           NE                    DA

Ali imajo živali rdečkasto kožo? NE      DA            Ali živali pospešeno dihajo?        NE      DA         

Imajo živali na voljo predmete za zaposlitev?  NE              DA

Imajo živali na voljo voluminozno/svežo krmo? NE    DA    Kje?   tla/nastil       korito        jasli

KLIMATSKI POGOJI

Način (i) ventilacije?        Naravna                   Prisiljena (z ventilatorjem) 

Ali je avtomatsko regulirana mikro klima?   NE    DA    Temperatura? DA                    °C

Ali merite temperaturo s termometrom? NE   DA      
Kakšni so ukrepi v primeru visokih temperatur v hlevu?                                                           
Kakšni so ukrepi v primeru nizkih temperatur?                                                                        

Kakšno osvetlitev imajo živali?   naravno        umetno   Opombe:                                  

ZDRAVJE
Opažanja Subjektivna ocena rejca

Zdravstvene težave: Mladice  Stare Svinje Mladice  Stare Svinje

Driska

Kašelj

Rane/odrgnine na nogah 

Rane na glavi in ob strani telesa 

Rane ob strani telesa 

Rane na zadnjem delu telesa 

Rane na repu  

Rane na ušesu    

Rane na vulvi

Šepanje

Zanemarjeni parklji

Slaba telesna kondicija 
Kriteriji pri opažanjih: 0 – ni opaženo, 1 – opaženo pri eni živali,       2 – opaženo pri manj kot 10 
živalih, 3 – opaženo pri več kot 10 
Kriteriji pri subjektivni oceni rejca, dobljeni preko pogovora: 0 – nikoli, 1 – redko, 2 - pogosto



ČAKALIŠČE

Sistem uhlevitve: hlevska reja brez izpusta               hlevska reja z izpustom            

Sistem uhlevitve: individualna         skupinska         vse noter/vse ven         nesistemsko uhlevljanje 

Dnevni obhodi po oddelku: enkrat          dvakrat            trikrat             večkrat 

Taktilna interakcija z živalmi/dan    NE   DA             Verbalna interakcija z živalmi/dan   NE   DA 

Ali se živali preseli v hlev na določen dan? NE      DA  Kdaj?                               

Individualna reja Skupinska reja M Skupinska reja SS Izpust

Število oddelkov

Število boksov/oddelek

Velikost boksa                        m2     živali          m2         živali        m2

Funkcionalni deli boksa: 
izločanje, počivanje, krmljenje

  NE                DA NE                DA NE DA

Pogostost kidanje/pranje /leto:
Pogostost razkuževanja

V skupinksi reji: So mladice in stare svinje ločeno grupirane?  NE   DA

OPREMA
Tla v boksu

individualna reja: rešetkasta betonska    rešetkasta železna     rešetkasta plastična        globoki nastil 
                           polna tla brez nastila     polna tla z nastilom            

skupinska reja:   rešetkasta betonska    rešetkasta železna     rešetkasta plastična        globoki nastil 
                           polna tla brez nastila     polna tla z nastilom            

izpust:  rešetkasta betonska   polna tla brez nastila      So tla čista?  NE   DA   Jih vlažijo?  NE  DA

Ali je izpust uporabljen? NE     DA 

Imajo živali polna tla v delu počivanja?                             Ali so reže prehodne?            NE   DA

 Ali so rešetkasta tla spolzka?  NE   DA            Ali so polna tla spolzka?  NE    DA    
(Živali drsi, nestabilna hoja)

V primeru nastiljanja, je nastil v predelu ležanja suh in čist? NE   DA  Je slama plesniva? NE   DA 

Krmljenje in napajanje

Kolikokrat na dan krmite?    dvakrat     trikrat            Koliko kg naenkrat?                                  

Imajo živali individualne krmilnike?  NE    DA    deloma     
Koliko colske so cevi pri niplih?                                       



1.Način krmljenja: Mladice Stare svinje 4.Tip krme: Mladice Stare svinje 

- Restriktivno (kolikokrat) - Mokra

- Po volji (kolikokrat) - Suha

2. Način pokladanja: 5. Krmilniki: 

 - Avtomatsko v krmilnik  - Korita 

 - Avtomatsko na tla  - Okrogla

 - Ročno v krmilnik  - Krmilna   
   mesta (št.)

 - Ročno na tla 6. Napajanje:

 - Elektronske krmilne postaje - nipli

3. Čas krmljenja zjutraj - skodelice

    Čas krmljenja popoldne - ročno

    Čas krmljenja zvečer - avtomatsko

OBNAŠANJE

Svinje
1. nenormalno vstajanje/uleganje    NE                    DA          
2. grizenje opreme                           NE                    DA
3. prazno žvečenje                           NE                    DA

Ali imajo živali rdečkasto kožo? NE      DA         Ali živali pospešeno dihajo?        NE      DA         

Ali imajo živali na voljo voluminozno krmo?  NE   DA 

Mesto pokladanja/nastiljanja?     tla/nastil              korito            jasli

Predmeti uporabljeni: žoga        viseče verige        avtomobilske gume plastični predmeti     
                                    krtača      les

Ali beležite agresijo po boksih? NE        DA        Kdaj je agresije največ?                                

Kaj naredite v primeru opažene agresije?                                                                 

Subjektivna ocena rejca: Kako bi ocenili stopnjo agresije? nizka         srednja            visoka

So v boksih bariere/možnost bega? NE    DA     Opombe:                                                           

KLIMATSKI POGOJI

Način (i) ventilacije?       Naravna                   prisilna (z ventilatorjem)                     

Ali je avtomatsko regulirana mikro klima?   NE    DA    Temperatura? DA                       °C

Ali merite temperaturo s termometrom? NE   DA      



Kakšni so ukrepi v primeru visokih temperatur v hlevu?                                                           

Kakšni so ukrepi v primeru nizkih temperatur?                                                                        

Kakšno osvetlitev imajo živali?   naravno        umetno   Opombe:                                      

ZDRAVJE

Opažanja Subjektivna ocena rejca

Zdravstvene težave: Mladice  Stare Svinje Mladice  Stare Svinje

Driska

Kašelj

Rane/odrgnine na nogah 

Rane na glavi in ob strani telesa 

Rane na zadnjem delu telesa 

Rane na repu  

Rane na ušesu    

Rane na vulvi

Šepanje

Zanemarjeni parklji

Slaba telesna kondicija 
Kriteriji pri opažanjih: 0 – ni opaženo, 1 – opaženo pri eni živali,       2 – opaženo pri manj kot 10 
živalih, 3 – opaženo pri več kot 10 
Kriteriji pri subjektivni oceni rejca, dobljeni preko pogovora: 0 – nikoli, 1 – redko, 2 - pogosto


