
USPOSABLJANJE KMETOV ZA UKREP 
KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA 

PLAČILA V LETU 2017



PRAŠIČEREJA

D. Prevalnik, P. Pribožič, G. Salobir



Rejska opravila s katerimi izgubljamo denar, če 
jih ne izvajamo korektno

IZVAJANJE čiščenja: mehanična sila (ročno, strojno čiščenje), voda, čistilna
sredstva, zrak dezinfekcija (biološki, fizikalni, kemični). Obvezna kontrola
učinkovitosti čiščenja!

Čiščenje se izvaja na opremi, pripomočkih in v prostorih!
1) Kategorije prašičev morajo biti ločene po prostorih.
2) Tehnologija reje mora zagotavljati sistem reje „ all in / all out“-
natančno čiščenje, osušitev in razkuževanje hlevov pred naselitvijo novih
prašičev (prasitveni kotci, vzrejališče, pitališče, prostor za bolne živali).

Prasitveni kotci: preden naselimo breje svinje v prasitvene bokse jih je
potrebno oprati, mešanje novorojenih pujskov med legli strogo
odsvetujemo, oprema in pribor za ščipanje zob in rezanje repov mora biti
čista in razkužena (vsakokrat).

Vzrejališče/pitališče: priporočilo- mešanje samo dva do tri legla in ne več,
velikost skupine oz. prevelika gostota slabši rejski uspeh.



3) Insekti, glodalci, ptice, aerosol – so viri okužb
– namestitev mrež na okna, uporaba insekticidov ter vab oz. redno 
izvajanje dezinsekcije.
– nadlegovanje, zmanjšana proizvodnja, neposreden in posreden vpliv na 
zdravje živali, vpliv na kakovost krme
– filtre redno čistimo (po navodilih proizvajalcev)

Rejska opravila s katerimi izgubljamo denar, če 
jih ne izvajamo korektno

� Muha prenaša na nogah in ustih do 3.680.000 bakterij – ki jih 
ob stiku s krmo ali prašičem odda !!!

Vsak dan podgane izgubijo: 
100 kocin in izločijo 60 iztrebkov ter 20 ml urina; 

miši izgubijo:
100 kocin, izločijo 60 iztrebkov ter 2 ml urina.

� prenašajo: bolhe, uši, patogene mikrobe:  salmonela, 
leptospiroza, vnetja.



Neoporečna KRMA in VODA
1)Voda – voda mora biti pitna!
Lasten vir vode – kontrola vsebnosti mikrobov - prenos virusov (zdravstvena 
neoporečnost vode). 

2) Krma 
Skladiščni prostori naj bodo čisti, zračni in hlajeni glede na zahteve pridelka.
Ločite krmo in živila od snovi, ki bi jo lahko kontaminirali (gnojila,
fitofarmacevtska sredstva, kemikalije, čistila). Ločite krmo, ki vsebuje zdravila
ali dodatke za posamezne ciljne skupine živali od ostale krme.

Korektno skladiščenje – preprečevanje razvoja skladiščnih plesni
(mikotoksini!) – rejske in reprodukcijske težave – ekonomičnost reje!

Rejska opravila s katerimi izgubljamo denar, če 
jih ne izvajamo korektno



Rejska opravila s katerimi izgubljamo denar, če 
jih ne izvajamo korektno

Silos pod 
pritiskom
plina (CO2)

Izogibajte se plesnenju in 
oksidaciji.

Na predpisan način preverite
pritisk v silosu. Očistite silos, 
ko je izpraznjen.

Krma v 
vrečah

Preprečite dostop do 
vlage. Izogibajte se 
poškodbam vreče.

Krmo v vrečah hranite v 
suhem skladišču.krmo iz
poškodovanih vreč presujte v 
nove vreče.

Silos ali 
cisterna za 
shranjevanje 
tekoče krme.

Preprečite kontaminacijo 
krme.

Izogibajte se vlagi pri 
skladiščeni krmi.

Vzdržujte silos ali cisterno
čisto.

Jasno označite cisterno
oziroma silos.

Krma v 
razsutem 
stanju 
(skladišče ali 
na prostem)

Preprečite kontaminacijo 
krme.
Izogibajte se vlagi pri 
skladiščeni krmi.

Vzdržujte čistočo skladošča
Uvedi ukrep za nadzor
škodljivcev – načrt postavitve
vab oz. preprek.



Ekonomična raba vode, ozko grlo ekonomične 
in uspešne reje - potrebe prašičev po vodi

Potrebe prašičev po vodi.

Prašiči po 
kategorijah

Živa teža 
prašičev

Potreba po vodi 
/žival/dan

Pujski 5 kg
10 kg
20 kg

0,7 litra
1,0 litra
2.0 litra

Pitanci 20-25 kg
50-80 kg
80-100 kg

3-4 litre
5-8 litrov
8-10 litrov

Plemenske svinje nizko breje
visoko breje
v laktaciji 

8-12 litrov
10-15 litrov
15 litrov + 1.5 litra na 
vsakega pujska

Plemenski 
merjasci

10-15 litrov



Ekonomična raba vode, ozko grlo ekonomične 
in uspešne reje –

pretok vode na nipl napajalniku

Kategorija prašičev Pretok vode 
(litri/minuta)

Sesni pujski 0.5  l / minuto
Odstavljeni pujski 0.5-0.8  l / minuto
Prašiči pitanci 0.8 - 1.2  l / minuto
Breje plemenske 
svinje in pl. merjasci

1.2 - 1.8  l / minuto

Plemenske svinje v 
času laktacije

2 - 4  l / minuto

� voda mora biti higiensko neoporečna (javni vodovod//kontrola)



Ekonomična raba vode, ki je ključna tudi za 
uspešno rejo

Če se vsa izločena voda vrača na njivske površine preko gnojevke 
smo okoljsko naravnani s kroženjem hranil na kmetiji.

Prve 3 dni po prasitvi – ČE pretok vode zmanjšan za SAMO 0,5L/min:
� za vso dobo laktacije zmanjšana količina mleka;
� svinja zaužije manj krme bistveno shujša;
� slabši rejski uspeh v naslednji brejosti. 

Temperatura okolice 40C 350C

Iztok vode na niplu
(mL/min)

100 1100 100 1100

Poraba vode (L/dan) 3,26 4,62 3,13 10,83

Dnevni prirast (g) 855 730 278 466

Odvisnost dnevnega prirasta od temperature in pretočnosti niplja:



Preverite pretok, da ne izgubljate 
vode v okolje in zadostite potrebam 
prašičev !

PUJSKI RAJE PIJEJO IZ KORIT
Če imajo pujski ob niplih še
dodatno napajalno korito, 
dosegajo ob odstavitvi poprečno 
0,4 kg večjo telesno maso!



Dokumenti, ki spremljajo 
plemenske živali

D. Prevalnik
A. Kastelic - KP



Cilji prireje plemenskih svinj

Čim večja gnezda Optimalna rojstna 
masa pujskov

Čim več 
gnezd na 

svinjo letno
Čim večji prirast 

pujskov v laktaciji

Optimalna 
dolgoživost in 

življenjska prireja



Kaj spremlja plemensko svinjo

• odločitev;
• živali vzrejamo doma ali kupujemo (en

dobavitelj, najugodnejša ponudba);
• zootehniški dokumenti, ki morajo biti overjeni,

podpisani,…
• pri nakupu živali moramo poznati zdravstveni

status.



Dokument, ki spremlja 
plemensko svinjo







Sprejeti odločitev

• Zaupam domačemu dobavitelju
- Domača vzreja
- Opravimo dela z dodano vrednostjo
- Domače živali so prav tako dobre kot tuje, 
- Prilagojene na naše pogoje.
- Panoga ima prihodnost



Pasme prašičev vključene v 
slovenski rejski program

D. Prevalnik, A. Kastelic



Svinja slovenski landrace linija 11



Merjasec slovenski landrace
linija 11



Merjasec pasme  
slovenski veliki beli



Svinja H12



Slovenska Landrace - linija 55



Pietrain



Merjasec H54



Duroc



Krškopoljski prašič



Na kaj moramo biti pozorni pri izgledu 
krškopoljskih mladic za nadaljnjo 
plemensko rejo



- obarvanost 
- število seskov sedem 

do devet enakomerno 
porazdeljenih 
funkcionalnih seskov

- premljamo pojav 
dednih napak

- zabeležimo majhne 
pujske

Prvo ocenjevanje ob označevanju –
še v gnezdu



Registrirana blagovna znamka

Označitev mesnin

Predstavnik pasme 
krškopoljski prašič je le 
tisti prašič, ki je pravilno 

označen



OCENJEVANJE OBARVANOSTI 
ŽIVALI S KODAMI 



OCENJEVANJE OBARVANOSTI 
ŽIVALI S KODAMI 



Obarvanost na praktičnem 
primeru



Ocenjevanje zunanjosti
• Stopalo in biclji
Stopalo mora biti veliko, s parnimi parklji, ki so kvadratni in postavljeni 
naprej. Možne nepravilnosti: slabo razviti parklji, neenaki parklji in preveč 
razširjeni parklji.
• Stoja od spredaj in zadaj
Liniji nog pri pravilni stoji sta ravni. Možne napake pri stoji sprednjih in 
zadnjih nog sta t.i. X-stoja in O-stoja.
• Stoja s strani
Skočni sklepi morajo sestavljati ploske, čiste kosti, brez izboklin, s kotom 
okoli 20°. Možne napake pri zadnjih nogah so zelo strma, strma, sabljasta 
ali hudo sabljasta stoja. 
• Spolni organi
Spolni organi oz. znaki morajo biti izraziti. Svinje morajo imeti dobro vime. 
Na vsaki strani vimena sedem do devet enakomerno porazdeljenih 
funkcionalnih seskov. Izogibamo se vimenu, ki ima več nepravilnih seskov 
(invertirani, slepi, majhni, paseski, priseski ...). Vulva mora biti normalno 
razvita. Nepravilnosti: izjemno majhna oziroma nerazvita, ter navzgor 
obrnjena vulva. 



Šibki biclji pri stari svinji –
najlažje je ocenjevati na ravni 

in gladki podlagi



Odbira plemenskih mladic

Med 20 in 30 kg oz. pred prodajo za pleme ter pred vključitvijo v 
reprodukcijo: 
• oceno zunanjosti (obarvanost, dedne napake, …): 
• koeficient inbridinga
• zastopanost linije v populaciji (število vključenih ožjih 

sorodnikov v rejski program),
• sindrom maligne hipertemije
• rastnost (slabo rastne živali iz gnezda namenimo za pitanje ali 

zakol) 
• skupno plemensko vrednost 

Če podatkov za posamezno lastnost še ni dovolj na razpolago, se pri odbiri 
živali za pleme opremo na razpoložljive podatke.



Skupna plemenska vrednost:

• lastnosti plodnosti: velikost gnezda, število funkcionalnih
seskov, doba med prasitvama, starost ob prvi prasitvi, število
pujskov v gnezdi na dan sporočanja prasitve, število pujskov
v gnezdu na dan označevanja,…

• preživitvena sposobnost;
• izbrane pitovne lastnosti (rast, konverzija krme …);
• izbrane lastnosti kakovosti mesa in slanine (sočnost,

mehkoba …);
• lastnosti obnašanja (agresija, tekmovalnost, maternalne

lastnosti …) in
• lastnosti zunanjosti, ocenjene na linearni skali.



Lastnosti kakovosti mesa in slanine se 
vpeljujejo v napoved plemenske vrednosti



Kakovostni razredi plemenskega podmladka, 
svinj in merjascev

• D – Dom 
Plemenske živali v tem razredu so brez dednih napak in napak v 
zunanjosti, po izgledu živali kažejo pasemsko značilne znake, imajo za 
sindrom maligne hipertemije genotip NN (če je genotip znan) in imajo 
boljšo skupno plemensko vrednost. Odbrane so za uporabo na vzrejnih 
središčih. Če zastopanost linije oz. družine presega pričakovan delež v 
populaciji, se žival uvrsti v nižji kakovostni razred.
• DO - Dom ohranitev pasme
S tem razredom se lahko v nukleus uvrstijo živali, ki se po napovedi 
plemenske vrednosti uvrščajo v nižji kakovostni razred, vendar so 
pomembne za ohranitev pasme. 
• R - Razmnoževanje
Plemenske živali v tem razredu so brez dednih napak in napak v 
zunanjosti. Priporočamo uporabo na rejah krškopoljskega prašiča, ki 
vzrejajo plemenski podmladek za lastno obnovo.



Kakovostni razredi plemenskega podmladka, svinj in merjascev
• P – Potomci so namenjeni pitanju
V ta razred se praviloma uvrstijo slabše (podpovprečne) živali,
dovolijo se manjša odstopanja od pasemskega standarda. Lahko se
uporabljajo le na kmetijah s statusom reje krškopoljskega prašiča za
prirejo pujskov za pitanje.
• K - Klanje
Živali v tem razredu dosegajo izredno slabo skupno plemensko vrednost,
so nosilke dednih napak, imajo napake zunanjosti ali ne kažejo v zadostni
obliki pasemsko značilnih znakov. Živali niso primerne za plemensko
vzrejo. Živali izločimo, mlajše lahko prodamo za pitanje.
• T – Živali v preizkusu
V ta razred uvrstimo živali, pri katerih so potrebni dodatni preizkusi.
Prodaja živali je omejena na reje, kjer se zbirajo podatki. Večje
vključevanje v lastno čredo ali prodaja je mogoča šele po tem, ko je
preizkus uspešno zaključen.
• NT - Nepreizkušene živali, živali brez preizkusa
Tako označimo živali, ki nimajo opravljenih potrebnih meritev
oziroma so preizkus nepravilno zaključile.



Predstavitev dobre kmetijske prakse pri 

reji prašičev krškopoljske pasme

https://www.youtube.com/watch?v=5HbuFtBygr4



Razporeditev vodnega odtisa na zaokroženih 
prašičerejskih farmah 

(vir: http://www.pork.org/wp-content/uploads/2011/06/11-133-matlock-uofark.pdf

Poraba vode za 

pridelavo

89,6%

Poraba vode v 

hlevu

10,4%

Pitna
voda
9% 

pranje

hlajenje

ostalo



Razčlenitev 
dejavnikov, ki 
prispevajo k 
vodnemu odtisu v 
intenzivni reji 
prašičev

voda za 
pitje
87% 

Voda za pranje 5%

Voda za hlajenje 6%

Ostalo 2%

Vir: http://www.pork.org/wp-content/uploads/2011/06/11-133-matlock-uofark.pdf

„ostalo“ – predstavlja vodo v 
hlevu, ki je del infrastrukture 
in energije


