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Biovarnost pri reji prašičev
Z biovarnostnimi ukrepi preprečujemo vnos povzročiteljev bolezni v rejo in širjenje znotraj reje. V Sloveniji se na kmetijah z njimi ne moremo prav hvaliti.
Tujci, ki obiščejo naše reje, hitro opazijo pomanjkljivosti. Razvado smo morda
pridobili zaradi solidnega zdravstvenega stanja prašičev pred vstopom v Evropsko Unijo. Ker smo odprli na stežaj vrata tujim prašičem in boleznim, bi morali
že zdavnaj opustiti razvado. Tako pa smo zdravstveni status močno poslabšali
in nimamo več izgovorov, da biovarnostnih ukrepov ne bi izvajali dosledno.
Časa za odlašanje ni več in se jih moramo lotiti takoj, da bi zaščitili živali in
vzdrževali čim višji zdravstveni status.
Biovarnost stane, saj potrebujemo dobro ograjo, čistilna in zaščitna sredstva,
imeli pa bomo tudi kar nekaj dela s preoblačenjem, vzdrževanjem higiene. Kontrolirati moramo vse možne poti okužbe (slika 1). Biovarnost bo uspešna le, če
biovarnosti izvajamo dosledno. Učinek je sicer težko izmeriti in stroški za biovarnostne ukrepe se nam lahko zdijo ob sprejemljivem zdravstvenem stanju
povsem nepotrebni. Vrednost spoznamo šele, ko je prepozno. Prepričani smo,
da se je v tem primeru bolje učiti iz napak drugih. Tako smo našli podatek,
da v Veliki Britaniji pričakujejo za vsak evro, porabljen za čiščenje in razkuževanje, prihranek 11 evrov v prireji. Velikost reje za izvajanje biovarnosti ni
pomembna.

Slika 1: Možne poti okužbe
Ukrepi so potrebni tudi za zaščito ljudi. Zoonoze - bolezni, ki jih človek lahko
dobi od prašičev, so kar številne. Lahko povzročajo precej resne probleme.
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Nevarnost lahko zmanjšamo z osebno higieno: s pogostim umivanjem in z razkuževanjem rok, uporabo rokavic pri delu z bolnimi živalmi in kadavri, tuširanjem in preoblačenjem ob vhodu in izhodu na farmo itd. Pomembno je tudi, da
zdravniki, ki nas zdravijo, vedo, da delamo z živalmi.
Namen prispevka je rejcem prašičev predstaviti nujne biovarnostne ukrepe za
zaščito živali in človeka, ki jih lahko izvaja rejec sam. Država svojih rejcev
ne more popolnoma zaščititi le z zakonodajo. Najbolj se rejec lahko zanese
le na svoje navade in navade drugih rejcev. V pomoč pri izbiri sredstev in pri
posebnostih (dodatnih ukrepih, vakcinaciji) ob nevarnosti določene bolezni mu
je veterinarska služba.
Z UNANJA BIOVARNOST
Med najpomembnejšimi sanitarnimi ukrepi je zaščitna ograja, ki gospodarsko
dvorišče z objekti za rejo prašičev loči od ostalega dvorišča, omejujejo dostop
nezaposlenim, prav tako pa prisili zaposlene, da se držijo reda. Vhod v ograjen prostor (v nadaljnjem besedilu farma) je samo na enem mestu, kjer ima
rejec urejene dezbariere za vozila, sanitarne vozle za obiskovalce in zaposlene.
Napis "Vstop nezaposlenim prepovedan" ob vhodu na farmo lahko pomaga odvrniti obiskovalce od želje po ogledu farme. Ograja naj bo postavljena tako, da
se živali ni mogoče dotakniti iz zunanjega območja. Pri izpustih, kjer je možen ogled, in na prostem mora biti ograja dvojna, postavljena na razdalji 1 m.
Obiskovalci morajo zagotoviti, da pred obiskom vsaj 48 ur niso bili v stiku s
prašiči. Tudi kmetje in drugi člani gospodinjstva prihajajo iz trgovin, obiskov
javnih ustanov, predavanj, kjer so se srečali z drugimi rejci in tako bili morebiti
izpostavljeni povzročiteljem bolezni. Tako se lahko okuži tudi pot, po kateri
odhaja kasneje v hlev.
Vir okužbe je lahko tudi neurejen transport. Nevarnost za vnos bolezni v rejo
predstavljajo tudi vozila, ki pripeljejo na dvorišče. Najboljša zaščita je, da vozila na farmo ne prihajajo. Ob vhodu na farmo uredimo dezbariere za vozila.
Za nalaganja ali razlaganja živali brez prihoda vozil na dvorišče uredimo nakladalno rampo. Tudi dostop do skladišč za polnjenje s krmo uredimo od
zunaj.
Sanitarni vozli so prehodi, ki so namenjeni ljudem pri vstopanju v in izstopanju iz hleva. Praviloma niso v stanovanjskem objektu. Sanitarni vozel je
učinkovit samo, če je edini prehod v ali iz hleva za rejca in domače, veterinarje,
svetovalce, morebitne delavce in obiskovalce ter se izvajajo tudi vsi potrebni
biovarnostni ukrepi. Delavec je lahko stalno ali občasno zaposlen, lahko pa
priskoči le za enkratno pomoč. Skozi sanitarni vozel se vstopa tudi ob izrednih
ali hitrih pregledih, ob malicah, torej ga upoštevamo dosledno in brez izjem.
Dobro izveden sanitarni vozel za vstop ljudi je trodelen (slika 2). V prvem delu
se obiskovalci ob vstopu slečejo, v drugem delu je kabina za obvezno tuširanje,
v tretjem pa čaka pripravljena delovna obleka in obutev. Za delavce imamo
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pripravljeno oprano obleko in obutev, ki jo uporabljajo samo oni. Uporabljamo
različno obleko in obutev znotraj oziroma zunaj farme.

Slika 2: Sanitarni vozel pred vhodom v prašičerejski hlev
Vir okužbe so lahko tudi kupljeni prašiči. Prašiče vedno dobivamo iz ene reje s
poznanim in sprejemljivim zdravstvenim stanjem. Da bo dobavitelj imel živali
pripravljene, jih je dobro naročiti. Najbolje je oskrbo urediti s pogodbo, kjer se
določi pogostnost in pričakovani obseg dobave. Dobavitelja zamenjamo samo
izjemoma.
V pitališčih, kjer je možno polnjenje celotnega hleva hkrati - pitamo samo eno
skupino in naseljujemo po sistemu “hkrati noter - hkrati ven”. V popolnoma
izpraznjenem hlevu ni nobenega prašiča več, niti zahirancev ali tistih za domači
zakol. Pri sistemih, kjer pitamo več starostnih skupin, pazimo, da so hlevi
razdeljeni na posamezne oddelke, kjer lahko skupine ločimo. Vsak oddelek
polnimo in praznimo v celoti.
Pravočasno in zadostno oskrbo si rejec zagotovi z naročilom plemenskega podmladka v skladu s potrebno obnovo plemenske črede. Nakup starejših plemenskih živali ni zaželen, še posebej, če so bile že preseljene. Plemenskega
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podmladka ne kupujemo na sejmih ali avkcijah, vedno le na domu. Pri nakupu
zahtevamo zagotovila o zdravstvenem stanju črede, saj si v črede ne želimo
vnesti novih težav. Ustna potrdila prodajalcev, da je čreda prosta bolezni, se
niso izkazala za zadostna ne pri domačih in ne pri tujih dobaviteljih.
Plemenski podmladek nikoli ne uhlevimo kar neposredno v hlev. Veterinarska
zakonodaja priporoča izolatorij, veliko boljša rešitev pa je karantenski hlev.
V izolatoriju ali karantenskem hlevu poteka opazovanje, tretiranje in adaptacija
v drugih rejah kupljenih živali. Izolatorij mora biti sanitarno ločen od drugih
objektov, karantenski objekt pa je praviloma odmaknjen, na drugi lokaciji. Živali oskrbuje oseba, ki ne hodi v domače hleve. Ob prehodu v in iz izolatorija
oz. karantenskega hleva rejec uporablja posebni sanitarni vozel. Po potrebi
pred vključitvijo živali v hlev dodatno pregledamo na bolezni, ki nas posebej
skrbijo.
Biovarnost vključuje tudi ukrepe za preprečevanje vnosa bolezni z drugimi vrstami domačih in divjih živali, ptičev, insektov, glodalcev in tudi družnih živali.
Poleg neoporečne krme je za dobro zdravstveno stanje potrebno urediti oskrbo
s pitno in tehnološko vodo.
B IOVARNOSTNI UKREPI ZNOTRAJ REJE
Hlevi morajo biti dobro prezračeni in brez prepiha. Vlaga, prah in škodljivi
plini povzročajo živalim stres in so tako manj odporne. V takih primerih je
tudi higiena slabša in ugodnejši pogoji za razvoj patogenih mikroorganizmov.
Za dobro prezračevanje ni vedno nujna draga oprema, pomembno je, da dobro
deluje. Kakovost zraka lahko izboljšamo s čiščenjem hleva in odstranjevanjem
gnojnice izpod rešetk.
Oddelek očistimo takoj po vsakem izseljevanju živali in ne šele tik pred naselitvijo novih. Kotci naj čakajo na uhlevitev očiščeni in razkuženi. Prav zato je
izredno pomembno, da naseljujemo živali skupaj ali celo v pododdelke, saj pri
čiščenju posameznih kotcev, ki so obdani z naseljenimi kotci, ne moremo dovolj dobro očistiti. Po pranju očiščene površine temeljito preverimo. Očiščene
površine so pripravljene za razkuževanje. V hlevu je tudi mnogo mest (vodni
rezervoarji, cevi, napajalniki, luknje in razpoke), ki so med čiščenjem (skoraj)
nedosegljiva in so možni vir ponovne okužbe. Po čiščenju in razkuževanju pustimo prostor počivati. Poleti zadostuje 2 dni, pozimi pa raje počakamo 3 do
4 dni. K higieni pripomore tudi beljenje hleva z gašenim apnom ali cementnim
premazom.
Delovne urnike uredimo tako, da oskrbujemo najprej mlajše kategorije in se
pomikamo k starejšim. Najbolje je, če lahko delo razporedimo na več oseb.
Tako npr. eden oskrbuje plemenske svinje, drugi pa pitance. Dobro je, da
se poti čimmanj križajo, ob prehodu k drugi skupini nastavimo dezbariero in
razkužila za roke, pogosto pa se delavci tudi preoblečejo in preobujejo. Živali
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preseljujemo po pododdelkih po sistemu “hkrati noter - hkrati ven” in čim manj
mešamo živali različnih starostnih skupin.
Za zdravstveno stanje na farmi je pomembno ravnanje z živinskimi gnojili, z
odpadno krmo in tekočinami, ureditev kanalizacije in odstranjevanje kadavrov.
Prištevamo tudi cepljenja, lokacijo in ureditev farme.
B OLNE ŽIVALI
Bolne živali so oslabele in lahko vir okužb. Priporočljivo jih je preseliti v bolnišnico, poseben prostor za bolne živali. Objekt ali prostor uredimo tako, da
omogočimo dostop tudi veterinarju in, če je le mogoče, uredimo poseben dostop
od zunaj. Poseben bolnišnični oddelek je zelo uporaben, da bolnih živali ne dajemo v bližino oddelkov z mlajšimi kategorijami prašičev, kjer so za bolno žival
ugodnejši pogoji, mlajše kategorije pa so izpostavljene dodatnemu viru okužb.
Bolnih živali ne naseljujemo v prostore med oddelki ali kotec med mlajšimi
kategorijami, saj so viru okužb izpostavljene občutljive kategorije prašičev.
Z AKLJU ČKI
Biovarnostni ukrepi služijo preprečevanju širjenja kužnih bolezni pri prašičih,
preprečevanju poklicnih bolezni oskrbovalcev živali in tudi preprečevanju širjenju zoonoz. Strogi sanitarni ukrepi so tako poplačani z boljšim počutjem in
s povečano produktivnostjo živali in ljudi na farmi. Biovarnostne ukrepe je
potrebno izvajati dosledno, saj vsaka pomanjkljivost lahko dopusti poslabšanje
zdravstvenega statusa. Velikost reje, genotip prašičev, namen reje ali izobrazba
rejca pri tem ni pomembna. Prav bi bilo, da tudi obiskovalci izvajamo biovarnostne ukrepe. Odločenost rejcev, da izvajajo preventivne ukrepe, moramo
spoštovati. Rejci pa se morajo zavedati, da največkrat obiščejo rejo prav oni.
Če ne izvajajo biovarnostnih ukrepov sami, bo postavljanje visokih standardov
za sodelavce neučinkovito. Ob pojavu PRRSja v naših rejah rejci niso imeli
dovolj volje, da uvedejo biovarnostne ukrepe. Morda bo strah pred APK pa le
omogočil, da se bolj zavzeto lotimo preprečevanja prenosa kužnih bolezni v ali
iz reje.
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