
MOŽNOSTI ZA VEČJO PRIREJO PUJSKOV 

 

Ekonomičnost prašičerejske proizvodnje v veliki meri zavisi od števila odstavljenih pujskov na 

gnezdo in njihove preživitvene sposobnosti. Uspešno in brez velikih izgub je mogoče zrediti le 

gnezda z veliko rojstno maso. 

 

Tabela 1 

 

Rojstna masa 

(kg) 

Delež izgub 

(%) 

Dnevni prirasti (g/dan) 

do 4 tedna 
4 do 10 

teden 
po 10 tednu 

> 0,8 70 140 360 - 

0,8 – 1,0 45 150 360 615 

1,0 – 1,2 25 175 385 625 

1,2 – 1,4 15 195 410 665 

1,4 – 1,6 10 220 420 700 

1,6 – 1,8 7 240 430 700 

1,8 – 2,0 7 265 450 - 

 

Dnevni prirasti prašičev z rojstno maso manj kot 1 kg so med vzrejo in pitanjem 10 do 20 % manjši 

kot pri prašičih, ki so se rodili z rojstno maso večjo od 1,6 kg. Normalna rojstna masa pujskov naj bi 

bila vsaj 1,3 kg. Za rojstno maso pujskov je med ostalim odločilnega pomena prehrana brejih in 

doječih plemenskih svinj. 

 

Na dojenje dobro pripravljena in ustrezno krmljena svinja ima do tri tedne po prasitvi dovolj 

mleka, da zadovolji prehranske potrebe pujskov za hiter razvoj. Korektnost prehrane brejih 

plemenskih svinj lahko relativno dobro spremljamo s spremljanjem telesne mase svinj med 

prasitvami. Na ta način naj bi žival tekom brejosti pridobila ca. 15 kg, po 5 prasitvi pa naj bi se 

masa živali v brejosti ne povečevala več. Količina zaužite krme v brejosti je obratno sorazmerna 

zaužiti krmi laktaciji. 

 

Do drugega tedna starosti pujski potrebe po hranilnih snoveh (razen železa) pokrivajo z materinim 

mlekom. Po drugem tednu pa zaradi intenzivnosti rasti pujskov mleko ne zadostuje več za 

pokrivanje prehranskih potreb. Zaradi tega je potrebno pričeti z dokrmljevanjem pujskov že v 

drugem tednu starosti z namenom, da se navadijo na drugačno krmo. Krma mora biti vedno sveža, 

zato jo po potrebi menjamo večkrat na dan. Pujski v tretjem tednu požro že 100 g/dan, v četrtem 

tednu 130 g/dan, v petem 200 g in šestem 350 g. 

 

Pujskom moramo po prasitvi omogočiti toplo in suho bivalno okolje. Zagotoviti jim moramo 

temperaturo ca 35 C. To temperaturo do odstavitve postopno znižujemo, tako da je ta po štirih 

tednih 20 do 25 C. Zračna vlaga mora biti med 55 in 75 %. Poleg bivalnega okolja je za pujske 

izredno pomembno, da čimprej po rojstvo zaužijejo kolostrum. Najbolj kritično obdobje v prireji 

pujskov je čas prasitve in prvih 7 do 10 dni. Od vse izgub pujskov jih je kar 80 % v tem obdobju. 

Tudi iz tega razloga je potrebno dežurstvo ob prasitvi. Pujskom iz gobca in nosu odstranimo sluz in 



ostanke ovojnic, jih obrišemo do suhega in na 2 do 3 cm odrežemo popkovino. Takoj za tem jih 

namestimo v kotec s talnim ogrevanjem in infra žarnico. Čimprej, najkasneje pa v treh urah morajo 

pujski zaužiti kolostrum. Črevesna sluznica pujskov je namreč le krajši čas prepustna za zaščitna 

telesa, prehod zaščitnih teles preko krvi od matere na zarodke pa ni mogoč. Že 12 ur po porodu se 

koncentracija globulinov zmanjša za 75 %, zmanjša pa se tudi prepustnost sluznice za tovrstne 

beljakovinske molekule. Vrstni red pri sesanju se oblikuje v prvih nekaj dneh. Prednji seski so pri 

pujskih bolj priljubljeni zaradi oblike bradavic, večje proizvodnje mleka, manjše nevarnosti pred 

udarci prednjih nog. Prvi dan po prasitvi pujskom zbrusimo zobe, drugi dan jih začnemo oskrbovati 

z vodo, tretji dan jih oskrbimo z železom, deseti do štirinajsti dan opravimo kastracijo. 

 

Glavni problem v prireji pujskov je nerazvit termoregulacijski mehanizem. V prvih urah po rojstvu 

pujski nimajo podkožne maščobe in je energijska oskrba odvisna od glikogena v jetrih. Pujski in 

doječe svinje imajo popolnoma različne zahteve glede temperature, zato je nujno v porodnem 

boksu za pujske urediti kotec, ki bo imel vsaj 1,0 m2 polne, ogrevane površine. 

 

Poleg hipoglikemije in anemije so najpogostejši problem pri vzreji pujskov driske katerih vzroki so 

lahko različni. Ocenjujejo, da predstavljajo 20 % vseh izgub pujskov do odstavitve prav driske. Izvor 

infekcije je največkrat blato bolnih živali. Kolibaciloza se pri pujskih najpogosteje pojavlja v prvih 5 

do 10 dnevih, nato v tretjem tednu (pojavi se manjko železa in protiteles, ki jih je pujsek dobil s 

kolostrumom, ker aktivna imuniteta še ni dovolj razvita, pasivna imuniteta pa je v tem obdobju že 

oslabela. Aktivna imuniteta se začne v) in v 1 do 2 tednu po odstavitvi (menjava okolja, hrane in 

mešanje pujskov iz različnih gnezd). 

 

Koli bakterije so normalno prisotne v prebavnem traktu zdravih živali, do njihovega patogenega 

delovanja pride zaradi slabih higienskih razmer v porodnih boksih, napak v prehrani doječih svinj, 

MMA, stresnih faktorjev (vakcinacija, kastracija, nizke temperature) itd. Driska se pogosteje 

pojavlja pri prvesnicah. Optimalna temperatura za obolele pujske je za 10 % višja od normalne. 

 

Prebava krme pri pujskih temelji na delovanju encimov. Njihova aktivnost se z razvojem pujskov 

menja. Po prasitvi pujski nimajo encimov za razgradnjo ogljikovih hidratov rastlinskega izvora in 

beljakovin. V prvih dveh tednih lahko pujsek izkorišča le materino mleko. Aktivnost saharaze, 

laktaze in proteolitičnih encimov pankreasa je visoka v prvih dveh tednih po prasitvi, zatem se 

njihova aktivnost zmanjšuje. To pujskom omogoča praktično 100 % prebavljivost beljakovin, 

glukoze in laktoze iz materinega mleka. Sekrecija HCl v prvih dveh tednih ni zadostna. Po porodu 

pujski namreč še ne sintetizirajo solne kisline, tako da je pH želodca odvisen od tvorbe mlečne 

kisline. Optimalna kislost želodca (pH 2), ki je potrebna za aktivacijo pepsinogena je dosežena šele 

po 20-em dnevu starosti. Delovanje amilaze je slabo do 20 dne starosti pujska, kar ima za 

posledico slabo prebavljivost škroba v tem obdobju. Šele po 23 do 25 dnevu je sinteza amilaze 

zadosti velika, da omogoča prebavo škroba iz žit. Prebava maščob iz različnih virov je od rojstva 

naprej dokaj konstantna. Iz povedanega sledi, da predstavljajo poglavitni vir energije za pujske po 

prasitvi maščobe, po odstavitvi pa ogljikovi hidrati. 

 

Dejstvo je, da je obdobje neposredno po odstavitvi eno najkritičnejših obdobij v vzreji pujskov. 

Prehod z mlečne prehrane na suho krmo lahko zaradi slabo razvitih prebavil pujskov pripelje do 

pojava drisk in posledično izgub v prireji. Nezadostna konzumacija predštarterja v času dojenja 



vodi do slabše konzumacije po odstavitvi. Na zmanjšanje izgub pujskov vpliva njihova masa ob 

odstavitvi. Smatra se, da bi telesna masa pujskov ob odstavitvi s 4 tedni morala znašati 6,5 kg, s 5 

tedni pa 9,5 kg. Strategija krmljenja in držanja pujskov mora zaradi tega temeljiti na telesni masi 

ob odstavitvi. Pujski, ki v času odstavitve ne dosežejo 5 kg naj ne bi preseljevali v vzrejališče. Take 

živali je potrebno še nekaj časa zadržati v porodnem boksu dokler ne dosežejo odgovarjajoče 

telesne mase. 
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