USPOSABLJANJE ZA UKREP DOBROBIT ŽIVALI IZ
PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
OBDOBJE 2014-2020 ZA LETO 2017, NA PODROČJU PRAŠIČEREJE

Cilj izobraževanja je seznanitev rejcev z ukrepi in vplivi na dobro počutje živali, ki so vključeni
v ukrepe DŽ v Sloveniji. Rejcem bomo predstavili prednosti uvajanja nadstandardnih ukrepov
za živali, ljudi in okolje ter priložnosti, ki jih v drugih državah s pridom uporabljajo za trženje
prašičev v shemah višje kakovosti.
Poznavanje potreb prašičev pri rejcih je skromno. Vzroke za velik zamik v prenosu znanja iz
razvoja v prakso lahko iščemo tako zaradi tradicionalizma, pomanjkanja investicij kot tudi
poslovne neorganiziranosti prireje. Hlevi, ki so bili grajeni v času, naklonjenem razvoju panoge,
so bili grajeni s ciljem zmanjšanja fiksnih stroškov na prirejo. Tako se je zmanjšala dodeljena
površina na prašiča in so se zanemarjale osnovne potrebe prašiča. Navade so oblikovale
prepričanje, da je to sprejemljivi in ekonomsko upravičen način reje. Šele velika razhajanja v
uspešnosti prireje med preizkusi in komercialnim načinom reje so pokazali, da je za uspešno
prirejo potrebno upoštevati potrebe prašičev. Zaradi ugodnega zdravstvenega statusa rej
prašičev pred pristopom v EU je večina rejcev ignorirala biovarnostne ukrepe in si tako vnesla
v reje nove gospodarske bolezni in poslabšala zdravstveni status. Ugotavljamo, da je dobro
počutje prašičev lahko kompromitirano kljub novim zakonsko predpisanim ali z ukrepi DŽ
ponujenimi prostovoljnimi standardi.
Program usposabljanja bo izhajal iz zatečenega stanja na terenu in bo tako usmerjen v prehodno
obdobje, ko bomo s spreminjanjem rejskih navad in tehnologije poskušali ujeti države, kjer na
počutju živali delajo že 20 do 25 let. Ukrepi DŽ so smiselni in bodo imeli učinek le, če bodo
rejci oz. njihovi delavci verjeli v učinke. Rejce je potrebno z domačimi zgledi napeljati na
spoznanje, da je “teorija” prenosljiva v prakso tudi v njihovem primeru.
Ukrep DŽ izvajamo že četrto leto. Primeri dobrih praks, ko rejci z dobro oskrbo in primernim
držanjem prašičev dosegajo zgledne rezultate prireje, so že vidni. Tako je sestavni del
usposabljanja rejcev tudi “prepričevanje” udeležencev, da ukrepi DŽ ne koristijo samo živalim,
ampak prinašajo koristi tudi rejcem.

