
Pripustišča

a)  individualna stojišča
b) skupinski kotci
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Pogoji v pripustišču
● Temperatura

– 18 – 22oC, pri slami 2oC 
manj

– Dvojna klima
● krmljenje+gibanje: hladno
● ležanje počitek: toplo

● Ventilacija za odvajanje
– toplote

– plinov

– vlage (<80% rel.vlage)

● Zaposlitev
– Globoki nastil

– Slama …

– Druga naravna igrala

● Svetloba
– 16 ur na vsak dan 

– 200 luxov pri očeh svinje

– pozimi! 
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Individualna uhlevitev odstavljenih svinj
● Dovoljeno po odstavitvi
● Odstavljene svinje uhlevljene skupaj 

na sosednjih stojiščih
● Merjasec na hodniku pred njimi

● Svinje ostanejo individualno uhlevljene
lahko še 28 dni po pripustu

● Ne preseljujemo v drugem in tretjem tednu po pripustu!
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Individualna stojišča v pripustišču
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Individualna stojišča
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Individualna stojišča



Pripustišče z vzrejo?

● Premalo osvetljen
● Mešanje kategorij svinje

desno in levo pujski
● Preozek hodnik za ♂



Individualna stojišča
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Individualno ali skupinsko?

        Ves čas zaprte v individualna stojišča
Poškodbe posameznih svinj

Stimulacija estrusa z merjascem?
So breje >28 dni v skupini?
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Razmerja med individualnimi stojišči in 
skupinsko rejo presušenih in brejih svinj

● Individualna: 

– Od odstavitve do pripusta

– 28 dni po pripustu
● Skupine v čakališču:                

● Prasilišče: 

● Razmerje 

~40 dni

min. 80 dni

~40 dni

1:2:1
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Skupinska uhlevitev

● Odstavljene svinje v večji skupinski kotec
● Obogatitev okolja (slama, ovire, gibanje, izpusti)
● Vasovanje merjasca 

– Tudi vmes med hibridnimi svinjami 

– Pred boksom

● Vzpostavitev ranga
● Naj ostanejo v skupini,

preselimo v manjši kotec

11
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Arena – oblikovanje skupine
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Odstavljene svinje v razkošnem 
pripustišču

● Naravna osvetlitev
● Svež zrak
● Veliko slame 
● Samozapiralna stojišča
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Odstavljene in breje svinje
● Več površine ob združevanju
● Prisotnost merjasca
● Deljena krmilna mesta

(v pripustišču možnost pripiranja)
● Sveža slama: 

– material za zaposlitev

– preganjanje lakote

– izolator

● Naravna svetloba, svež zrak, manj prahu, 
suha ležišča

Skupinska reja
Precejšne spremembe

Enostavni objekti



Usposabljanje za ukrep DŽ iz PRP RS za obdobje 2014-2020 za leto 2017 15november, 2017

Uhlevitev presušenih svinj

SLOSLO

Veliko prostora,
naravna osvetlitev,

slama



Usposabljanje za ukrep DŽ iz PRP RS za obdobje 2014-2020 za leto 2017 16november, 2017

Pripustišče 
D
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Pripustišča s samozapiralnimi kotci

● Skupinska uhlevitev odstavljenih svinj zaželena

– Svinje so bile skupaj v čakališču in se poznajo 6-tednov

– Merjasec preusmerja pozornost

– Večje površine (okrog 7 m2 na svinjo) 

– Prisotnost slame – najboljši material za zaposlitev
● Svinja se osami pri krmljenju

● Svinjo lahko pripremo ob ugotavljanju bukanja, osemenitvi,
po osemenitvi

● Svinjo dodatno krmimo (popravljanje kondicije)



Usposabljanje za ukrep DŽ iz PRP RS za obdobje 2014-2020 za leto 2017 18november, 2017 Usposabljanje za ukrep DŽ iz PRP RS za obdobje 2014-2020 za leto 2017 18november, 2017

Hlev za presušene svinjeD

Veliko prostora,
naravna osvetlitev,
protivetrna zaščita,

slama
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Pripustišče in čakališče
● Nadstandardna uhlevitev, poceni izvedbe

● Podobne rešitve

● Tritedenski proizvodni ritem

● Sedem skupin, mladice drugje

● Hlev z zunanjo klimo

● Rejec pripušča in oskrbuje breje svinje,
svinje prasijo pri drugem rejcu 

● Breje svinje imajo avtomat za krmljenje

● Statična skupina 



Usposabljanje za ukrep DŽ iz PRP RS za obdobje 2014-2020 za leto 2017 20november, 2017

- notranjost enega kotca D
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● Svinje dodajamo 
in odvzemamo

● Velik prostor

● Slama

● Prepreke

● Izhodi (več)

● Krmljenje zunaj

● Svež zrak

● Naravna osvetlitev

Dinamična skupina brejih svinj 

A



Pripustišče  
na Švedskem  

● Veliko prostora

● Zunanja klima

● Individualna stojišča ob 
krmilniku

● Zaščita proti zmrzovanju vode

● Veliko svetlobe

● Merjasci za stimulacijo estrusa

● Veliko materiala za zaposlitev
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Zaščita proti 
zmrzovanju

● Izolacija cevi in spojev
● Kroženje vode



Skupina svinj  
po odstavitvi  

● Veliko slame za zaposlitev,
balo slame bodo raznašale

● Merjaščevi kotci ob strani

● Merjasce spustili v skupine

● Individualna stojišča

● Vse svinje so osemenili z 
mešanim semenom

● Morebitna agresija manj 
problematična kot pri brejih 
svinjah
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 Pregled na brejost

● Po obnašanju in 
spremembah na 
spolovilih

● Pomoč merjasca
● Z ultrazvokom
● S skeniranjem


