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Analiza stanja in predlagani ukrepi na pilotnih kmetijah
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Izvleček

Konkurenčnost slovenske prašičereje lahko med drugim povečamo s proizvodnostjo in iz-
boljšanim počutjem tako živali kot ljudi. V letu 2011je bil odobren projekt CRP V4-1111
z naslovom "Celovite rešitve sistemov rej prašičev z namenom izboljšanja konkurenčnosti
slovenske prašičereje". Namen prispevka je predstaviti pilotne kmetije, ki so se priključile
projektu. K projektu je pristopilo 16 kmetij . Pilotne kmetije so bile razli čne po velikosti
in proizvodnosti. Na gnezdo so odstavile od 7.4 pujskov do 12.7 pujskov. Na podlagi po-
snetka stanja smo rejcem predlagali prve ukrepe. Ukrepi kot je adaptacija hleva, ureditev
pasemskein starostnestrukturečredeso dolgoročni, nekateri paso kratkoročni. Mednjepri-
števamo predvsem spremembo navad in enostavno vzdrževanje hlevov in opreme. Rejcem
smo predlagali sinhronizacijo opravil , striktno izvajanje osnovnih biovarnostnih ukrepov,
spremljanjevzreje in pitanja.
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Abstract

Titleof thepaper: Current state assessment andimprovement actionson pilot farms. Compe-
titivenessof theSlovenian pig productioncan be increased by improved animal and breeder
productivity. In 2011, the project CRP V4-1111entitled "Integrated systems solutions for
pig herds in order to improve the competitivenessof Slovenian pig breeding" was started.
The aim of thispaper is to present the current state of pilot farms(16) which joined the pro-
ject. Pilot farmsdiffered in size and productivity. Number of weaned pigletsper litter varied
from 7.4 to 12.7. Based onassessment, improved actions were proposed. Some actions are
long term and short term tasks. The last group includes habit changes, ordinary stall and
equipment maintenance. Batch farrowing, strict implementation of biosecurity measures,
recording of nursery and fatteningwereproposed.
Key words: pig production, CRP project, pilot farms
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6.1 Uvod

Prireja prašičev se v Sloveniji v zadnjih letih močno zmanjšuje, posledično se zmanjšuje
tudi samooskrba s prašičjim mesom. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije
(SURS, 2014), so v letu 2000 na 44.623 kmetijskih gospodarstvih redili 603.594 prašičev.
Število kmetijskih gospodarstev se je do leta 2010zmanjšalo skoraj za 41 % (na 26.441).
Število prašičev se jedoleta2012zmanjšalo za49% (na296.097 prašičev). Izmed vseh ka-
tegorij prašičev jenajvečje zmanjšanjepri številu plemenskih svinj (64%). Števil čno jebilo
v letu 2010 največ prašičev v pomurski statistični regiji (41 %), medtem ko je največ kme-
tijskih gospodarstev s prašiči v podravski statistični regiji (27 %). Prireja mesa v Sloveniji
se jeod leta 2000 doleta 2012zmanjšala za22.000ton.

Slovenski trg jeizpostavljen velikim nihanjem, ki so posledicarazmer natrgu. Od septembra
do novembra2012je prašičje meso dosegalo najvišjo ceno v zadnjih letih. Cena prašičjega
mesa pa se ne spreminja sorazmerno s ceno krme. Razmerje med ceno koruze in ceno
prašičjegamesase je v letu 2012 gibalo med 0.7 in 1.1. Najslabša ekonomičnost reje jebila
v mesecu decembru, ko se je cenakoruze zvišala in je bilo razmerjeokrog 1.1.

Rejeckot posameznik ne morevplivati na razmerena trgu, ima pavelik vpliv naproduktiv-
nost lastnečrede. Spravilnotehnologijo reje lahko uravnavadolžino posameznih fazprireje,
izgube, porabo krmeipd. Konkurenčnost slovenskeprašičerejelahkomed drugimpovečamo
s proizvodnostjo in izboljšanim počutjem tako živali kot ljudi. V letu 2011je bil odobren
projekt CRPV4-1111z naslovom "Celovite rešitvesistemov rej prašičev z namenom izbolj -
šanjakonkurenčnosti slovenskeprašičereje", kjer stasepovezali živinorejskain veterinarska
stroka. V projekt so se vključilepilotnekmetije.

Namen prispevka je predstaviti stanje na pilotnih kmetijah. Osredotočili smo se na zunanjo
in notranjo ureditev reje, velikost kotcev in število stojišč. Na koncu člankaso predstavljeni
tudi predlogi zaizboljšanjepogojev v rejah.

6.2 Izbor pilotnih kmetij

Glavni kriterij zaizbor jebila želja in pripravljenost rejcanavpeljavo sprememb v svoji reji .
K projektu je pristopilo 16 pilotnih kmetij . Od tegase je enareja projektu pridružilanakna-
dnos tem, da sama krije stroške analiz in sanacije zdravstvenegastanja. Pilotne kmetije so
razpršenepocelotni Sloveniji . Števil čnosta najbolj zastopanaPodravje in Pomurje, kmetije
paso tudi v Posavju in iz okoliceCelja.

Napilotnih kmetijahso obdelovali od devet do 100 hapovršin (tabela1), zavsepaje značilna
velikarazdrobljenost parcel. V osnovnih čredah jebilo od 21 do 61starih svinj. Vsakačreda
je imelavsaj enegamerjasca, v eni reji paso štirjemerjasci. Dvepilotni kmetiji i matastatus
nukleusa zaterminalnepasme/hibride, enastatusnukleusa zamaternalno pasmo, ostale reje
pa so vzrejna središča zahibrid 12 ali vzorčne kmetije. Dve kmetiji , ki sta pristopili k
projektu, predhodno podatkov nista pošilj ali v obdelavo, vendar pa sta dokumentacijo že
prej vodili .
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6.3 Proizvodni rezultati

Pilotne kmetije so se glede na proizvodne rezultate zelo razlikovale. Povprečna velikost
gnezda ob prasitvi je varii rala med 8.63 in 13.41 živorojenih pujskov na gnezdo (tabela 1).
Gospodarnost reje zahteva oz. omogǒcavsaj 12 živorojenih pujskov na gnezdo. Vzroki za
premajhno velikost gnezdaso zarejespecifični, naj omenimo lekondicijosvinj ob odstavitvi
in postopke ob pripustu. Na nekaterih rejah je visok tudi delež izgub. Pri pojavu težav je
poleg izpolnjevanjarejskedokumentacijepriporočlji vo zapisovati tudi drugaopažanja. Tako
lažje najdemo in odpravimo pomanjklji vosti. Pri delu si lahko rejci pomagajo z uporabo
protokolov (van Engen in Scheepens, 2007) oz. kontrolnih seznamov s kriti čnimi točkami
(Gadd, 2003; Kovač, 2007), ki naj v hlevu visijo navidnem, pogosto obiskovanem mestu.

Tabela1: Velikost pilotnih kmetij

Pilotna Površina Št. plemenskih živali Pž/gn Izgube(%) GL

kmetija (ha) Stare svinje Merjasci
1 33 39 1 10.70 7.2 2.21
2 20 57 1 10.88 12.3 2.19
3 40 56 3 10.96 4.2 2.11
4 21.5 30 2 11.14 11.0 2.39
5 65 52 2 10.53 16.3 2.07
6 100 38 1 9.92 16.7 1.87
7 100 38 1 9.46 16.5 1.84
8 20 38 1 11.63 16.0 1.98
9 12 43 2 9.07 7.8 1.79

10 28 48 4 10.49 13.0 1.68
11 54 44 1 10.35 6.9 1.73
12 72 27 4 8.63 12.7 1.33
13 100 30 1 10.11 27.4 1.99
14 9 21 1 10.11 10.2 1.78
15 29 31 1 13.41 4.2 1.97
16 50 61 2 10.27 12.1 1.95

Pž/gn - število živorojenih nagnezdo; GL - število gnezd nasvinjo letno

Gospodarnost prireje pujskov lahko izražamo v porabljenih krmnih dneh (KD) na živoroje-
nega pujska, kjer so v izračun zajeti vsi reprodukcijski ciklusi (uspešni in neuspešni). Na
sliki 1 so rejci, v kontroli proizvodnosti, predstavljeni s točkami, pilotne kmetije pa s kva-
dratki. Povprečno so na kmetijah v kontroli proizvodnosti na živorojenega pujska porabili
18.9KD. Gospodarnost jev letu 2011 varii ralamed 13.7 in 31.9KD/živorojenegapujska. Ko
krmni dan finančno ovrednotimo (1 KD=3.5 C), lahko izračunamo lastno ceno pujska tudi
v denarnih enotah. Vrednost zaKD so nam posredovali sodelavci iz KGZ Murska Sobota.
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Lastna cena živorojenega pujska je na kmetijah znašala od 48 do 112C. Na živorojenega
pujskanaj bi porabili 12KD, kar preračunanoznese42 C.

Čeprav smo kmetije izbrali naosnovi prostovoljnegapristopa, so dokaj reprezentativen vzo-
rec glede na prirejo. Verjetno pa so bolj pripravljeni slediti priporočilom in novostim kot
večina drugih rejcev. Na kmetijah smo opravili posnetek stanja, ki je zajemal ogled hlevov,
razgovor z rejcem ter analizo odvzetih vzorcev krvi in blata.
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Slika1: Število krmnih dni na živorojenegapujskapo kmetijah

6.4 Zdravstveno stanje

Zdravstveno stanje smo na zǎcetku projekta preverili . Z vzorčenjem smo pričeli j anuarja
2012. V vzorcih krvi smo pregledali prisotnost protiteles proti Salmonelozi sp., Aktino-
bacilarni pleuropneumonii (APP), leptospirozi, prašičjem reproduktivnem in respiratornem
sindromu (PRRS) ter nivo kalcija in fosforja. V blatu smo opravili parazitološki pregled.

Na pilotnih kmetijah je največji problem predstavljal PRRS, saj je bilo enajst rej serološko
pozitivnih (Štukelj i n sod., 2014). Pri pozitivnih farmah smo odvzeli kri celotni plemen-
ski čredi, da smo ugotovili prevalenco bolezni in določili najprimernejši model eliminacije
virusa.

V vseh rejah smo predlagali i zvajanje biovarnostnih ukrepov. V rejah, kjer smo ugotovili
prisotnost protiteles proti virusu PRRS, smo predlagali dodatne ukrepe: v sedmih zaporo
reje, v eni reji pasivno imunizacijo in zaporo reje, v eni serumizacijo in zaporo reje, nadveh
pa le kontrolo bolezni. Med zaporo reje, dolgo najmanj 6 mesecev, rejci v čredo niso smeli
vključevati novih živali niti svojih mladic.
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6.5 Biovarnostni ukrepi

Splošni biovarnostni ukrepi in ukrepi, povezni sPRRS, so bili rejcem, selekcijskim službam
naterenuin terenskim veterinarjem ževečkrat predstavljeni (Kovač in Malovrh, 2009; Goli -
nar Oven in Valenčak, 2014). Z njihovim izvajanjem rejecvzdržuje ali i zboljša zdravstveno
stanje živali . Biovarnost lahko razdelimo na zunanjo in notranjo. Pod pojmom zunanja bi-
ovarnost mislimo na ukrepe, s katerimi preprečujemo vnosbolezni ali patogenav rejo ali i z
nje. Z notranjo biovarnostjo papreprečujemo širjenje bolezni znotraj črede.

Nobena izmed pilotnih kmetij ni dosledno izvajala biovarnostnih ukrepov (slika 2). Reje
niso imele ločeno ograjenegahlevasprašiči, kar bi preprečilo nepotrebneprehodein dostop
neželenih obiskov in živali . Dvorišče, ki ni bilo ločeno na bivanjski in gospodarski del, je
bilo ograjeno na dobrih 40 % kmetij . Urejenih sanitarnih vozlov na kmetijah ni bilo. Na
56 % kmetij so imeli pri hlevu le ločene sanitarije, sanitarnih vozlov ob vhodu v hlev pa ni
bilo nikjer. Dovoz vozil na dvoriščeje bil preko dezbariere urejen le na eni kmetiji , vendar
pa to ni bil edini vhod nakmetijo.
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Slika2: Zunanjaureditev pilotnih kmetij

Karantena je bila ob prvem obisku na dislocirani lokaciji v dveh rejah (slika 2). Dve reji sta
imeli karanteno urejeno v ločenem oddelku oz. hlevu, kar pa s stališčabiovarnosti ni opti-
malna rešitev. Nobena izmed pilotnih kmetij ni imela pravilno urejenega polnjenja silosov
oz. skladiščakrme. Pravilno ograjen objekt bi omogǒcil polnjenje silosov z zunanje strani
ograje in praznjenje znotranje. Odvoz kadavrov je bil brezdovozatovornjaka na dvorišče
urejen na polovici pilotnih kmetij . Nakladalna rampa zapitanceje bila na eni kmetiji , kjer
padovoz do nje ni bil najboljeurejen, saj jepotekal mimo hlevov.
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Glede na priporočilana prvem ogledu je večina rejcev med prvim in drugim ogledom našla
rešitev za karanteno na drugi lokaciji . Nekateri rejci so se v tem času lahko dogovorili s
službo zaodvoz kadavrov iz ustreznega mesta brezprihoda na dvorišče, drugje pa pri tem
zaenkrat še niso bili uspešni.

Dezbariero pred vhodom v hlev so imeli nameščeno na vseh pilotnih kmetijah, manjkalepa
so dezbariere med oddelki in na prehodih (slika 3). Pri ogledih smo opazili , da so nekateri
rejci dezbariero pred hlevom prestopili . Dezbariero morajo dosledno uporabljati vsi, ki vsto-
pijo v hlev, tudi rejec. Da je dezbarierauporabna, morabiti redno vzdrževanain nameščena
tik pred vrati, dase ji nemoremo ogniti .

Razkužilo zarokeso imeli pred vstopom v hlev lena eni kmetiji . Roke in obutev si moramo
razkužiti pred vstopom v hlev, oddelek in posamezen pododdelek.

Na večini kmetij niso imeli urejene ločene “bolnišnice” za poškodovane in bolne živali
(slika 3). Kotci za bolne ali poškodovane živali so bili najpogosteje v vzrejališču, kjer je
najtopleje. Poškodovane ali bolne živali ne sodijo med zdrave živali i n tudi ne med mlajše
kategorije. Pri ureditvi reje jepotrebnozanjenameniti prostor, ki je ločen od ostalih katego-
rij . “Bolnišnica” naj bo dostopna brezprehodovmimo zdravih živali , veterinar naj ima do
njeneposreden dostop odzunaj.

  0

 20

 40

 60

 80

100

dezb.-hlev dezb.-oddelki bolnišnica loč. kateg. loč. star. skup. smer

D
el

eĹ
ž 

(%
)

ustrezno
pomanjkljivo
neustrezno

Slika3: Notranjaureditev pilotnih kmetij

Razli čne kategorije prašičev so bile na večini rej uhlevljene v istem prostoru (slika 3), pre-
hodi med oddelki so bili neustrezni. Na teh kmetijah so v hlevu potrebni koreniti posegi
oz. gradnja novih hlevov. Toda zǎcetek del je zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja
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Slika4: Neprimernahigienav prasili šču

dokumentacije zelo nepredvidlji v. V istih prostorih so bileuhlevljenetudi razli čnestarostne
skupine, kar pomeni, daprostori niso naseljeni pometodi “hkrati noter - hkrati ven” .

Smer gibanja je v eni reji pomanjklji va, na vseh ostalih pa neustrezna (slika 3). Pravilna
smer gibanja vključuje delitev dela med delavce oz. družinske člane. Pri plemenski čredi
je pravilna smer iz prasili ščav pripustišče in čakališče, za tekače in pitancepa skrbi druga
oseba. Med delom se nikoli nesmemo vračati k mlajšim kategorijam.

Higienaje zelo pomemben dejavnik zdravstvenegavarstva. Higienajebilaprimernanapetih
kmetijah. Rejci kotcev ne čistijo dosledno(slika 4). Velikokrat kotecna hitro operejo in ga
razkužijo.

6.6 Ureditev kotcev in oskrba živali

Kotci so bili zelo razli čno urejeni, prav tako so tudi prašiči zelo razli čno oskrbovani. Ob
ogledih so bile svinje na posameznih kmetijah v slabši kondiciji . Ob vstopuso bile svinje
tudi nemirne, kar jepokazatelj neustreznegakrmljenja. Rejcem smo svetovali naj spomočjo
terenskih svetovalcev preverijo sestavo obroka, prvi ukrep pajebil povečanjekoli činekrme.

Počutje prašičev lahko presodimo glede na njihovo obnašanje. Najbolj občutlji vena prihod
ljudi so bile mlajše kategorije. Če so navajeni na ljudi, se na prihod nove osebe v hlev ne
bodo odzvali s stiskanjem na kup v najbolj oddaljenem kotu. Zlasti rejci, ki se ukvarjajo z
vzrejo plemenskegapodmladka, se morajo zavedati, da samo oskrba živali ni zadosti. Zelo
pomemben je tudi stik med človekom in prašiči.
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Kotci za merjasce niso ustrezali zahtevam na devetih pilotnih kmetijah (slika 5). Skoraj
polovicavseh merjascev je bila uhlevljenih v kotcih manjših od 6m2. Glede na normative
v Pravilniku o zaščiti rejnih živali (ULRS, 2010) je minimalna površina kotca zamerjasca
najmanj 6 m2, čese v njem izvajapripust pa10m2.

Kotci za skupinsko uhlevitev svinj so bili na slabi polovici pilotnih kmetij premajhni
(slika 5). Breje mladice in svinje morajo biti od 28. dneva po pripustu do 7 dni pred prasi-
tvijo uhlevljenev skupinskih kotcih, kjer je minimalna talna neoviranapovršinana mladico
1.64m2 in nastaro svinjo 2.25m2 (ULRS, 2010). Pri tem je potrebno upoštevati, damorajo
biti stranice kotcev, kjer je pet ali manj živali , dolge vsaj 2.40 m. Pri šest ali več živalih
v skupini mora biti dolžina stranic kotcev vsaj 2.80 m. Samo na sedmih pilotnih kmetijah
so bile stranice kotcev dolge 2.4 m ali več, na preostalih pa so bile krajše od minimalne
predpisanedolžine.

Število stojišč v čakališču jebilo gledenaštevilo svinj v čredi primernolenačetrtini pilotnih
kmetij (slika5). V večini rej jebilo v skupini manj kot šest svinj, zato se minimalne zahteve
zaneoviranotalno površino nasvinjo povečajoza10%(1.80m2 namladico, 2.48m2nastaro
svinjo). Število stojišč v reji smo izračunali i z površine kotcev in normativov zaneovirano
talno površino na žival (ULRS, 2010). Zaneoviranotalno površinosešteje lepovršinakotca
brezkorita in izpusta.
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Slika5: Velikost kotcev in število stojišč napilotnih kmetijah

Število stojišč v vzreji j ebilo ustrezno naveč kot 60% kmetij . Pri tem smo upoštevali , da je
neovirana talna površina na tekača0.3 m2. Primerno število stojišč zapitanceje na bilo na
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devetih kmetij , kar prav tako predstavlja 60 % vseh kmetij , saj na eni izmed pilotnih kmetij
nimajo pitancev.

6.7 Predlogureditvekmetij

Na pilotnih kmetijah smo predlagali ukrepe zaizboljšanje pogojev v reji . Za izpolnjevanje
vsaj minimalnih pogojev, ki so predpisani v ULRS(2010), sebodo prašiči “zahvalili ” z višjo
proizvodnostjo. Predlaganeukrepesmo razdelili v tri skupine.

V prvo skupino sodijo kratkoročni ukrepi, kjer se stanje lahko izboljša žes spremembo
navad rejcev in ne zahtevajo finančnegavložka. V drugoskupino smo uvrstili srednjeročne
ukrepe kamor uvrščamo vzdrževanjeopreme in objektov, kjer so potrebna manjša finančna
sredstva, ter uravnavanje starostne in pasemske strukture črede. Adaptacija oz. gradnja
hlevov predstavljadolgoročen ukrep, ki zahtevavečjafinančnavlaganja.

6.7.1 Kratkoročni ukrepi

Izvajanje biovarnostnih ukrepov je le stvar odločitve in spremembe razvad. Pred vstopom
v hlev je potrebno, zaradi zagotavljanja zdravstvenega statusa, razkužiti obuvala ter roke.
Postopek ponovimo pred vsakim vhodom oz. prehodom v nov prostor. Roke in obuvalasi je
potrebno obizhoduiz prostoraumiti ali oprati.

Pri delu naj se uporabljajo oblačila in obutev, ki so namenjena le delu v hlevu. Za delo v
oddelku naj bo navoljo tudi ločenaoprema, kar bozmanjšalo število prehodovmed oddelki
in možnost prenosaokužb razli čnih kategorij .

Ob ogledu smo izmerili osvetljenost objektov. V nekaterih oddelkih je bila osvetljenost
premajhna celo pri prižgani luči. Glavni vzrokso bilaumazanastekla ali l uči, naposameznih
kmetijah pa so oddelki oz. kotci locirani na sredini objektov, kar preprečuje dostop dnevne
svetlobe. Minimalnaosvetlitev mora biti 40 lux najmanj 8 ur (ULRS, 2010), ob pripustu pa
jepriporočlji vaosvetlitev 200lux ali več.

V prvo skupino ukrepov prištevamo tudi vzdrževanje ustrezne higiene v kotcih (slika 6).
Rejce smo opozorili , da je potrebno v izpraznjenih kotcih najprej odstraniti organske od-
padke. Kotcenato temeljit o namočimo in operemo. Šeleopranein suhekotcerazkužimo. V
nasprotnem primeru razkuževanjenebo doseglo svojeganamena, živali pabodo naseljenev
neprimernekotce. Pred naselitvijo v prasili ščeje potrebno ǒcistiti tudi svinje.

Pri posameznih rejcih smo svetovali tudi povečanještevila obrokov in koli činekrmepri ne-
katerih kategorijah prašičev. Koli činakrmeje bilo problematičnapri svinjah, ki so krmljene
restriktivno, in pri svinjah v laktaciji , ki imajo večje potrebe. Pri brejih svinjah lahko ob-
čutek lakote preprečimo z dodajanjem voluminozne krme v obrok. Svinjam v laktaciji pa
je potrebno krmiti 2.5 kg krme + dodatnega 0.5 kg zavsakega pujska, zato smo priporočili
večkratno krmljenje.
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Slika6: Primer očiščenegakotca(levo) in neočiščenega(desno)

Priporočili smo ureditev in preveritev rejskih opravil pri plemenskih svinjah. Rejcem smo
svetovali naj spremljajo pojav prvega estrusa pri mladicah in jih pripuščajo pri starosti 230-
240 dni. Pri osemenjevanju je potrebno preveriti postopke s semenom in posvetiti več po-
zornosti sprožitvi privolitvenega refleksa ter aplikaciji semena. Pri naravnem pripustu je
kriti čna točka neprimerna raba merjascev, ki so preveč ali premalo uporabljeni. Dobo od
pripustado pregonitvelahkoskrajšamo z odkrivanjem bukanja tri tednepo pripustu oz. pre-
gledom na brejost. Rejcem smo svetovali sinhronizirano odstavljanje dovolj velike skupine
svinj vedno na isti dan v tednuin uvedbo večtedenskegaproizvodnegaritma. Posledično bo
več svinj hkrati prasilo, večje in bolj i zenačene bodoskupine v vzreji i n pitanju, kotce bo
možno naseljevati po metodi “hkrati noter - hkrati ven” , vzdrževanje primerne higiene bo
lažje.

V vzreji i n pitanju spremljanje podatkov še ni rutinsko opravilo. Pri pitanju je prevelika
pozornost namenjenamesnatosti ocenjeni na liniji klanja, podatkov o porabi krme, izgubah
in trajanju pitanja pa se ne spremlja sistematično. Nastavili smo dokumente zaspremljanje
podatkov v vzreji i n pitanju (Urankar in sod., 2012), ki bodo omogǒcili ovrednotenjedolžine
posamezne faze, izgube in priraste. Na podlagi grafičnega gradiva, ki so ga rejci prejeli ob
ogledu, smo opozorili na prevelik razpon v masi toplih polovic in prehitro zmanjševanje
mesnatosti z maso toplih polovic. Problematika je podrobneje predstavljena v prispevku
Ložar in sod. (2012).
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Slika7: Primerjavaporazdelitvetrupov gledenamaso toplih polovic (kg) in plačilnoshemo
med rejcem A in standardi

6.7.2 Srednjeročni ukrepi

V drugo skupino ukrepov sodi vzdrževanje opreme in objektov, kjer so potrebna manjša
finančnasredstva, vzdrževanjeoptimalnestarostnein pasemskestrukturečrede. V rejah smo
predlagali zaprtje prehodovmed oddelki in uporabo drugega vhoda ter spremembo smeri
gibanja. Smer gibanjamorabiti vednoenaka in urejenatako, da ni bližnjic. Na posameznih
kmetijah so si delo s prašiči razdelili: eden izmed družinskih članov skrbi za prasili šče,
medtem ko drugi zavzrejo in pitance.

Priporočenostarostnostrukturo (Gadd, 2005) opisujekot strukturospečegaleva. Deležsvinj
po zaporednih prasitvah se z zǎcetnih 16% pri mladicah postopoma zmanjšuje do 10% v
sedmi prasitvi. Optimalno starostno strukturo črede lahko dosežemo z redno obnovǒcrede,
priporočen remont je 35-40 %. Glede na starostno strukturo je v čredah na splošno preveč
svinj v osmi ali višjih zaporednih prasitvah, ki naj bi ji h bilo do 4% (Ule in sod., 2011).
Svinje v osmi ali višji zaporedni prasitvi imajo daljši potek prasitve zmanj izraženimi po-
padki, gnezdaso manjšain neizenačena, mlečnost jemanjša, svinjeso večjein manj okretne,
posledičnoso izgubepujskov v laktaciji večje.

Pasemska struktura čred je neizenačena, v osnovni čredi so svinje razli čnih genotipov. Ko
so v čredi svinje razli čnih genotipov, so njihove zahteve glede krme, uhlevitve ipd. raz-
li čne. Zaradi večje izenačenosti v zahtevah živali svetujemo, da pri kombinacijah parjenja
uporabljajo eno kombinacijo. Svinjeneznanegagenotipa je potrebnočim prej zamenjati.

Rejcem priporočamo specializacijo reje. Na vzrejnih središčih nukleusih se ukvarjajo z
vzrejo čistopasemskega podmladka. Osnovnočredo tako sestavljajo svinje in merjasci pa-
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sme, za katero ima reja podeljen status. Na vzrejnih središčih za hibrid 12 se ukvarjajo z
vzrejo mladic hibrida 12. Osnovnočredo naj tako sestavljajo svinje pasme slovenska lan-
drace- linija 11 in merjasci pasmeslovenski veliki beli prašič. Na vzorčnih kmetijah zaradi
večje izenačenosti pujskov v pitanju svetujemo, da so v čredi le svinje hibrida 12 ali svinje
hibrida21 in uporaboene kombinacijeparjenja. Pri tro- ali štiripasemskem križanju je mo-
gočepri osemenjevanju boljše rezultate doseči z uporabo mešanega semena več merjascev
istegagenotipa.

Na vzrejnih središčih smo opozorili na razlike med vzrejo plemenskega podmladka in pi-
tanci. Le-te naj bodozato ločene po genotipu in spolu že v vzreji do 30 kg. Mladice in
merjasci v preizkusu morajo biti naseljeni v primernekotcein ločeno od pitancev, ker imajo
drugačne zahteve glede gibanja in krme. Ob zaključku preizkusa naj bo v vsaki primerjalni
skupini najmanj deset živali i stega spola in genotipa ter podobne starosti, zato mora biti
parjenjenačrtno.

6.7.3 Dolgoročni ukrepi

Med dolgoročne ukrepe spada adaptacija hlevov ali dograditev objektov. Večje adaptacije
bodo potrebne v rejah, kjer so razli čne kategorije uhlevljene skupaj. Največkrat sta v is-
tem prostoru prasili šče in vzreja. V posameznih rejah je v prasili šču le en kotecnamenjen
vzreji , ki so gaponekodžeprenehali uporabljati. Ločevanjekategorij i n starostnih skupin na
posamezne oddelke in pododdelke bo omogǒcilo naselitev po metodi “hkrati noter - hkrati
ven” . Glede na izkušnje posameznih rejcev v preteklosti je ravno naseljevanje ter kasneje
praznjenje celotnega pododdelka ena izmed možnosti za izboljšanje zdravstvenegastanja v
vzreji i n pitanju.

Rejci se morajo med seboj povezati. To pomeni, da rejec, ki vzreja tekačestalno oskrbuje
isto pitališče. Podobno velja tudi pri plemenskih živalih: kupci plemenskih mladic si morajo
poiskati stalnegadobavitelja in z njim skleniti dogovor v obliki pogodbe.

V tujini je uveljavljena praksa, da se rejci, ki imajo manjše kapacitete, med seboj povežejo
ter si plemenske svinje posojajo. To pomeni, da so svinje pri prvem rejcu med laktacijo, po
odstavitvi pa drugi rejecposkrbi zapripust in uhlevitev med brejostjo. Rejci se povežejo v
t.i. kroge. Sodelovanje lahko razširimo tudi naobdelovanjepovršin. Prvi rejecskrbi za žita,
drugi pa na primer zavoluminozno krmo. Primerov možnega povezovanja je še kar nekaj.
Na ta način se zmanjša potrebnoštevilo rezervnih stojišč v posameznih oddelkih, rejec se
lahkoše bolj specializira zadoločeno opravilo, stroški mehanizacijeso manjši ...

6.8 Zaključki

K projektu CRP z naslovom "Celovite rešitve sistemov rej prašičev z namenom izboljša-
njakonkurenčnosti slovenskeprašičereje" je pristopilo 16 pilotnih kmetij . Na kmetijah smo
opravili posnetek stanja, ki je zajemal ogled hlevov, razgovor z rejcem in analizo odvzetih
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vzorcev krvi in blata. Nobenaizmed pilotnih kmetij ni doslednoizvajalabiovarnostnih ukre-
pov. Hlevi s prašiči niso bili ograjeni, ni bilo sanitarnih vozlov ob vhodu, kotci zabolne ali
poškodovane živali niso bili v objektu ločenem od zdravih živali , kupljenih živali na večini
kmetij niso uhlevili v karanteno. Na13 kmetijah so bile razli čnekategorije in starostnesku-
pne uhlevljene v istih oddelkih, kar je onemogǒcalo naseljevanje po metodi “hkrati noter -
hkrati ven” in vzdrževanjeprimernehigiene. Ob prvem ogledu ureditev hlevov ni ustrezala
minimalnih standardom, ki so opredeljeni v zakonodaji . Rejcem smo predlagali ureditev
hlevov v skladusprostorskimi zmožnostmi in tehnološkeukrepe, kot so razporeditev rejskih
opravil (vpeljava več-tedenskegaproizvodnegaritma in urnika opravil ) ter doslednoizvaja-
njebiovarnosti.
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