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Nekaj praktičnih rešitev za uravnavanje temperature in
kakovosti zraka v hlevih
Milena Kovač 1 , 2 , Špela Malovrh1
Izvleček
Klimo v hlevu uravnavamo z izvedbo objektov, uporabljenimi gradbenimi materiali, ventilacijo, ogrevanjem in gostoto naselitve. Uravnavanje primerne mikroklime je najzahtevnejše
v prasilišču. Pujskom ustreza še enkrat višja temperatura kot pri svinjah. Ob ustrezni ureditvi prasitvenega boksa in uravnavanju temperature se zmanjšajo izgube pujskov zaradi
poleganja in svinje zaužijejo dovolj krme za produkcijo mleka. Ob visokih temperaturah je
pojavljanje estrusa manj predvidljivo in rejci težje odkrivajo bukanje. Uspešnost pripustov
je lahko zmanjšana tudi za 30 %. Pri merjascih v vročinskemu stresu lahko pričakujemo
slabše rezultate oploditve. V vzrejališčih in pitališčih je priporočljivo pokriti ležalne površine. Z dodatno ventilacijo in ogrevanjem reguliramo temperaturo v hlevu glede na potrebe
živali. Vsaka nepotrebna izguba ali produkcija toplote zmanjša prirejo pri prašičih in poveča
stroške.
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Abstract
Title of the paper: Some practical solutions for temperature and air quality management. Ambient microclimate can be regulated by construction aproach, building materials
used, ventilations, heating, and stocking density. Regulation of ambient temperature is the
most demanding in farrowing unit. Piglets prefer twofold temperature compared to sows.
Proper arragement of farrowing pen and temperature control reduce piglet losses because
of crushing, increase sow feed consumption, and milk production. Higher temperature negatively affect other fertility traits. For example, heat detection is more difficult, farrowing
rate is reduced by up to 30%, boar fertility is worsened. In nursery and fattening units, it is
recommended to cover lying area to save on energy costs. Additional heating and ventilation
should be provided to maintain ambient temperature in accordance to animal needs. Any unnecessary heat loss or production by pigs diminishes its productivity and increse production
costs.
Key words: temperature management, farrowing unit, service unit, gestation unit, weaner
unit
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7.1 Uvod
Pri reji domačih živali ljudje temperaturo v hlevu uravnavajo glede na potrebe živali, ki jih
redijo. Kot smo omenili v prejšnjem prispevku, pitancem in odraslim prašičem ustrezajo nekoliko nižje temperature okolja kot človeku, ker imajo zaradi intenzivnejšega metabolizma
večjo produkcijo toplote. V naših razmerah doživljajo prašiči vročinski stres v vročem poletnem obdobju. Posledica vročinskega stresa so slabši prirasti, saj se prašiči slabše počutijo
in bolj onesnažujejo okolje.
Prašiči potrebujejo določeno temperaturo zraka, da dosežejo temperaturno udobje in dobro
prirejo. To lahko dosežemo z vrsto ukrepov, ki so najbolj odvisni od klimatskih razmer,
ureditve objektov in dostopnosti nastila. V prispevku predstavljamo nekaj rešitev za zagotavljanje ustrezne temperature in zraka v prašičerejskih hlevih.
7.2 Prasilišče
V prasilišču so potrebe za uravnavanje primerne mikroklime najzahtevnejše, saj sta v tem
oddelku nastanjeni najmlajša in najstarejša kategorija prašičev. Medtem ko je najprimernejša
temperatura okolja za novorojene pujske med 27 in 34 °C, svinjam prija temperatura, ki je
skoraj za 10 °C nižja (med 15 in 20 °C).
Ob rojstvu pujski potrebujejo višjo temperaturo, s starostjo jo lahko postopoma znižujemo.
Novorojeni pujski imajo ob rojstvu in v prvem tednu slabo razvit termoregulacijski sistem,
zato imajo slabo sposobnost za prenašanje hlada oz. mraza. Če temperatura ostaja pod 16 °C,
se hitro povečajo izgube pujskov. Pri temperaturah okolja pod 2 °C se pujski v trenutku
(nekaj minutah) usodno podhladijo, če jim pravočasno ne zagotovimo dovolj toplote.
Tako je pomembno, da pujske ob rojstvu pričaka ogreto gnezdo (slika 1). Gnezdo naj bi bilo
tudi pokrito in zaprto z zavesicami, da se temperatura v gnezdu kar najbolje ohranja. Zaprta
gnezda grejejo tudi pujski z oddano telesno toploto. Ker je poraba energije za ogrevanje
gnezd velika, je primerno opremiti gnezda s termostati (Štuhec in sod., 2005), ki ogrevanje
tudi izklapljajo, ko je dosežena ustrezna temperatura v gnezdu. Če je v gnezdu pretoplo,
pujski ležijo izven gnezda, lahko tudi ob svinji in so tako bolj izpostavljeni, da jih svinja
poleži. S termostati v zaprtih gnezdih lahko znatno zmanjšamo porabo energije in s tem tudi
stroške prireje, pujskom in tudi svinji pa nudimo kar najboljše toplotno udobje.
V prasilišču zunaj gnezda naj bi bila temperatura nižja, prilagojena potrebam svinj. Za
pujske je tako v hlevu hladno, zato dobro sesajo in se nato hitro vračajo v primerno ogreta
gnezda, s čimer se lahko pomembno zmanjšajo izgube. Ker je hladno, tudi svinja zaužije več
vode in ima zato več mleka, pujski pa so bolje oskrbljeni s hrano. Pri visokih temperaturah
ješčnost pade, prav tako se močno zniža prireja mleka. Pujski tako dobijo manj hrane, so
zato podhranjeni ali celo lačni, zaostajajo v rasti in so manj vitalni. Posledično je tudi več
izgub sesnih pujskov zaradi podhranjenosti ali poleganja.
Phillips in sod. (1992) so proučevali tudi vpliv temperature tal na poškodbe nog pri pujskih.
Pri sesnih pujskih se pogosto pojavljajo odrgnine ali poškodbe na prednjih nogah, saj se pri
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sesanju drgnejo ob tla iz betona, kovine, plastike ali gume. Pri ogretih tleh (34 °C) je bilo teh
poškodb več kot pri hladnih (21 °C). Število in stopnje poškodb so odvisne tudi od materiala
in hrapavosti površine.
Ker so v času laktacije svinje tudi najbolj produktivne, jih tudi hitro prizadene vročinski
stres. Na trgu ponujajo rešitve, ki omogočajo škropljenje svinj predvsem na predelu plečk in
glave. S tem omogočajo neposredno hlajenje z izhlapevanjem, hkrati pa obdržijo kotec, kjer
so pujski, suh in čist.

Slika 1: Pokrita gnezda s termostatom za regulacijo temperature (Štuhec in sod., 2005)

7.3 Pripustišče in čakališče
Slabša plodnost pri svinjah se pojavi zaradi različnih vzrokov. V poletnem času ob visokih
temperaturah je pojavljanje estrusa manj predvidljivo in prepoznavanje znakov bukanja težje.
Ob motnjah spolnega obnašanja lahko rejci v večji meri spregledajo bukanje. Tako je pomembno, da se tudi v vročih dneh opravljajo dela še posebej natančno. Uspešnost pripustov
je lahko zmanjšana tudi za 30 %. Tako ugotavljanje pripustov kot pripuste oz. osemenitve
premaknemo v čas z nižjimi temperaturami (zgodaj zjutraj in pozno zvečer).
Izpostavljenost merjascev vročinskemu stresu zmanjša količino in kakovost semena ter oploditveno sposobnost. Potrebnih je kar pet tednov, da se odpravijo negativni učinki in vzpostavi
tvorba normalnega semena. Povišane temperature imajo negativen učinek na dozorevanje
semenčic in sintezo androgena v modih. Plodnost merjascev lahko ohranimo s povečanjem
hlajenja z evaporacijo.
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Posledice vročinskega stresa:
• zakasnela puberteta,
• večja variabilnost dolžine interim obdobja,
• spremembe v spolnem obnašanju, slabše izraženi znaki estrusa, krajši estrus in več
nepravilnosti,
• slabša oploditev,
• povečana embrionalna smrtnost in posledično manjša gnezda,
• več mrtvorojenih pujskov in abortusov,
• resorpcija gnezda,
• zmanjšan libido pri merjascih.
Izpostavljenost merjascev in svinj povišani temperaturi okolja lahko zmanjša prirejo plemenskih prašičev (Wettemann in Bazer, 1985). Ko so merjasci, mladice in svinje izpostavljene
vročinskemu stresu, se poveča frekvenca dihanja, da bi se pojačalo hlajenje z evaporacijo.
Mladice so še posebej občutljive na vročinski stres med zgodnjo brejostjo. Če so mladice
izpostavljene vročinskemu stresu med pripustom in 16. dnem brejosti, se zmanjša tako uspešnost pripustov kot velikost gnezda. Med 13. in 19. dnem po pripustu so opazili zmanjšano
koncentracijo progesterona. Delovanje rumenih telesc je bilo podaljšano do 25. dne pri nebrejih mladicah, ki so bile izpostavljene vročinskemu stresu. Povečana koncentracija hormona estradiola med 10. in 12. dnem vročinskega stresa je lahko moteča pri normalnem
prepoznavanju brejosti. Vročinski stres zmanjša tudi količino embrionalnih tkiv na 16. dan
brejosti, toda sinteza proteinov v tkivih se ni spremenila. Razvoj zarodka je lahko ob vročinskem stresu tudi moten. Tako lahko propade nekaj zarodkov, kar se pokaže tudi v velikosti
gnezda. Sinteza estrogena v zarodkih in maternici ni spremenjena na 16. dan po pripustu,
če so živali izpostavljene vročinskemu stresu zadnjih 8 dni. To dokazuje, da lahko vročinski stres vpliva na endokrini sistem, ki uravnava plodnost, še posebej na delovanje rumenih
telesc.
Zanimivi so tudi podatki iz 800 prašičerejskih komercialnih obratov v obdobju petih let, ki
so jih Paterson in sod. (1978) uporabili pri študiju povezav med poletnimi temperaturami,
pojavnostjo pregonitev in velikostjo gnezda. Kadar so bile v tednu pripuščanja povprečne
dnevne temperature višje od 32 °C, se je povečal delež svinj z zakasnelim ali izostalim
estrusom. Število pregonjenih svinj med 15. in 25. dnem po pripustu se skozi leto ni dosti
spreminjalo. Slabša plodnost se je pokazala kot povečanje števila svinj z zakasnelo in neredno pregonitvijo. Velikost gnezda, ki je bilo zaplojeno v času poletnega vročinskega stresa,
se ni bistveno razlikovala od gnezd iz drugih obdobij. Podatki nakazujejo, da slabša plodnost svinj, pripuščenih v času visokih poletnih temperatur, ni nujno posledica manj uspešne
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oploditve, večje embrionalne smrtnosti ali povečanega pojava abortusov. Tudi plodnost merjascev ni predstavljala glavne težave. Zaključili so, da je najverjetneje vročinski stres v času
pripustov vplival na delovanje ovarijev, kar bi lahko povzročilo začasno neplodnost in neravnotežje v endokrinem delovanju in s tem povezano zakasnitvijo in nerednostjo pregonitev.
Vročinski stres pripuščenih in presušenih svinj premagujemo z manjšo gostoto naselitve in
odprtimi hlevi. Živali zaščitimo pred vročim poletnim soncem s pokritimi izpusti (slika 2).
V hlevu ali na izpustih z betonskimi rešetkami lahko uredimo pršenje. Če je prisoten v hlevu
nastil, ga pokladamo v manjših količinah.

Slika 2: Pokriti izpust (Foto: Janja Urankar)

7.4 Vzrejališče in pitališče
Ob odstavitvi potrebujejo pujski ponovno nekoliko višjo temperaturo, zato vzrejališče pred
naselitvijo tekačev ogrejemo na okrog 28 °C, kasneje pa temperaturo znižamo. Tudi v vzrejališčih je lahko poraba energije za ogrevanje in ventilacijo znatna, zato je primerno, če
imamo v oddelku vsaj dve klimatski območji, kar dosežemo s pokritimi ležalnimi površinami (slika 3). S pokrovi in zavesicami zadržimo toploto tam, kjer je potrebna, in zmanjšamo
prepih v predelu za počivanje. Ker je prostor nad ležišči omejen, ga prašiči znatno ogrejejo
že sami in se tako zmanjša poraba energije. Pokrovi in zunanje stene ležalnega prostora naj
bodo tudi primerno izolirani. V preostalem delu hleva je hladneje, zato je v njem tudi boljša
kakovost zraka. Prašiči tam blatijo in urinirajo.
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Slika 3: Pokrita ležišča v hlevih z zunanjo klimo s kontrolnega hodnika (Foto: Janja
Urankar)

Slika 4: Izhodi na izpust iz pokrita ležišča v hlevih z zunanjo klimo (Foto: Janja Urankar)
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Pri pitancih namestimo pokrove 1 m nad tlemi, pri plemenskih svinjah pa 1.2 m. Pokrovi
se v času krmljenja in dodajanja slame dvignejo in tako ima rejec tudi dober pregled nad
prašiči. Na drugi strani (slika 4) imajo prašiči dva izhoda na prosto, na zgornjem robu stene
pa je tudi odprtina za zračenje. V pokritem delu mora biti dovolj ležalnega prostora za vse
prašiče v skupini. Zlasti pri mlajših kategorijah prašičev (pod 60 kg) je potrebno predvideti
gretje v ležalnem delu. Primerno je talno gretje.
Reja prašičev pri prenizkih temperaturah ima negativne učinke na zdravje prašičev in obnašanje. Pojavnost kašljanja, diareje in grizenje repov se poveča pri nizkih temperaturah
(Sällvik in Walberg, 1984; Geers in sod., 1989). Pokazalo se je tudi, da obstajajo obdobja,
ko so težave pogostejše, kot npr. na koncu vzreje in začetku pitanja (med 20 in 30 kg), zato
prašiči pri teh masah potrebujejo posebno pozornost.

Slika 5: V hlevu z zunanjo klimo nastil s slamo in pokrovom nad ležalnim delom (Foto:
Janja Urankar)

7.5 Uporaba nastila
Prašič pri ležanju oddaja toploto podlagi, zato je ocena izgube toplote po tej poti izredno
pomembna, saj vpliva precej na rast in konverzijo krme (Kelly in sod., 1964; Stephens in
Start, 1970; Stephens, 1971; Verstegen in van der Hel, 1974). Slama pozimi nudi izolacijo
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in tako pomaga pri vzdrževanju telesne temperature v termonevtralni coni. V hlevu z zunanjo klimo lahko nastopi pozimi tudi mraz, pred katerim so mladice in svinje na sliki 5
zaščitene z bogatim nastilom slame in pokrovi nad ležalnim delom. Velike odprtine v steni,
ki jih pozimi zaprejo s prozornim materialom (steklom, ploščami za rastlinjak) zagotavljajo
prašičem dovolj naravne svetlobe.
Prisotnost slame je ugodna tudi pri novorojenih pujskih, saj na ta način lažje ohranijo telesno
temperaturo. Tudi starejšim prašičem slama godi in raje ležijo na slami pri temperaturah v
termonevtralni coni (18-21 °C) ali pod spodnjo kritično mejo. Prisotnost slame pri nizkih
temperaturah omogoča prašičem, da ostanejo v termonevtralni coni. Na bogato nastiljanje
s slamo bi morali pomisliti, kadar padejo temperature pod spodnjo kritično temperaturo in
ureditev tal v kotcih to dopušča.
7.6 Zaključki
Ker je energija precejšen strošek pri reji prašičev, je pomembno, da gradimo hleve po principu nizkoenergetske gradnje.
• Tako poskrbimo za topla ležišča in hladnejša področja, kjer se prašiči hranijo, gibajo,
blatijo in urinirajo.
• Pozimi lahko ogrevamo samo pokrita ležišča. Ker tudi prašiči ogrevajo prostor je
dobro, da spremljamo temperaturo s termostati.
• Poleti naj bi bilo mogoče pokrove odpreti, da se omogoči zračenje. Če umestitev
objekta v okolje omogoča, lahko uporabimo naravno zračenje. V nasprotnem primeru
je potrebno poskrbeti za primeren način prisilnega zračenja.
• Ob gradnji hleva pazimo na izbiro materialov, lego in izvedbo hleva, saj lahko tudi
na ta način precej prispevamo k enostavnejši regulaciji temperature in vzdrževanja
kakovosti zraka.
• Na kakovost zraka vpliva tudi delež rešetkastih tal, prisotnost nastila, ravnanje z gnojevko in higiena v hlevu.
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