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UVOD
➢Oblikovanje sesnega reda takoj po rojstvu 

➢Izrazita tekmovalnost in agresija 

➢Dejavniki: količina mleka, specifičen vonj in okus seskov, bližina 
glave in oglašanje svinje 

➢Produkcija mleka je odvisna od telesne mase pujska 

➢Moški potomci močnejši in bolj tekmovalni kot potomke ženskega 
spola 

➢Stabilen sesni red po prvem tednu laktacije 



CILJI 
➢Ugotoviti povezavo med lastnostmi pujskov 
(spol in telesna masa pujskov) in sesnim 
obnašanjem (stabilnost sesnega reda in sesni 
položaj). 



MATERIALI IN METODE DELA 
➢Obstoječi set podatkov 

➢14 gnezd / 158 pujskov 

➢85 kastratov in 73 svinjk 



IZVEDBA MERITEV
➢Meritve so bile izvedene v obdobju laktacije 

➢Med laktacijo so bili stehtani 8-krat 

➢Telesno maso pujskov pretvorili v relativno maso 

➢Na osnovi relativne mase smo nato tvorili tri 
razrede: lahki, srednje težki in težki pujski



SESNI POLOŽAJ 
➢ Individualno spremljanje 
posameznega pujska

➢Neposredno opazovanje 
svinj in gnezda v hlevu



➢Pujski na hrbtu označeni z markerjem 

➢Ušesne številke takoj ob prvem tehtanju 

➢Sesno obnašanje se je spremljajo skozi celotno laktacijo po enkrat v vsakem izmed obdobij 



STABILNOST SESNEGA REDA

➢Po enačbi: Psuck=
(σ𝑖= 1 𝑡𝑜 𝑇𝑃

𝑛𝑖(𝑛𝑖−1))

𝑁(𝑁−1)



REZULTATI- Sesni položaj glede na spol in telesno maso 

Preglednica 4.1: Lastnosti pujskov in osnovni podatki sesne aktivnosti glede na spol 

 Spol  

 Moški Ženski p 

Starost, dni 12,4 ± 9,0 12,0 ± 8,8 0,465 

Telesna masa, kg 4,1 ± 2,2 4,0 ± 2,2 0,709 

Relativna telesna masa* –0,08 ± 0,97 0,05 ± 0,95 0,029 

Število obiskanih seskov 2 [1–3] 2 [1–2] <0,001 

Število seskov – uspešno sesanje 2 [1–2] 2 [1–2] 0,151 

Pri lastnostih, ki niso bile normalno porazdeljene, smo namesto povprečja in standardnega odklona podali 
mediano in interkvartilni razmik (Q1–Q3). *Pri tej spremenljivki sta povprečje in standardni odklon 0 in 1. 

➢Pujski moškega in ženskega 
spola so bili v povprečju enako 
stari in težki

➢Spol je imel statistično značilen 
vpliv na število seskov, ki jih je 
pujsek v času sesanja obiskal



➢Kastrati in svinjke v največji meri sesajo na 
srednjih sesnih parih (45–49 %)

➢Spredaj v večjem odstotku sesajo svinjke (37 
%) 

➢Na zadnjih sesnih parih pogosteje sesajo 
kastrati (24 %)



➢pujski moškega in ženskega 
spola v največji meri sesali na 
srednjih sesnih parih (37–56 %)

Preglednica 4.2: Porazdelitev pujskov po področjih mamalnega kompleksa glede na spol po 

proučevanih obdobjih 

      
Sesno 

področje 
  

χ2 

p Obdobje 
(dan) 

Spol  n Sprednje Srednje Zadnje 

0–1 kastrati 74 27,0 45,9 27,0 1,69 

 svinjke 53 37,7 37,7 24,5 0,430 

2–4 kastrati 74 25,7 47,3 27,0 1,71 

 svinjke 69 34,8 44,9 20,3 0,425 

5–7 kastrati 75 25,3 50,7 24,0 2,77 

 svinjke 61 37,7 45,9 16,4 0,250 

8–11 kastrati 81 25,9 48,1 25,9 3,02 

 svinjke 70 38,6 42,9 18,6 0,221 

12–15 kastrati 81 30,9 49,4 19,8 0,18 

 svinjke 69 33,3 49,3 17,4 0,913 

16–20 kastrati 70 22,9 55,7 21,4 2,88 

 svinjke 55 34,5 52,7 12,7 0,237 

21–25 kastrati 64 31,3 46,9 21,9 0,74 

 svinjke 47 38,3 44,7 17,0 0,689 

26–32 svinjke 57 28,1 45,6 26,3 2,28 

 ženski 52 40,4 42,3 17,3 0,319 

 



➢Največ pujskov za sesanje izbralo srednje 
sesne pare, kjer je bila obiskanost nekaj 
manj kot 50 % pri vseh treh skupinah 
pujskov (lahki, srednji, težki)

➢Razlike v porazdelitvi so opazne na 
sprednjem in zadnjem področju. 



➢ Med celotno laktacijo na srednjih sesnih

parih največja gneča med pujski



➢Ugotovili smo značilen vpliv sesnega področja na telesno maso

➢Od sprednjega proti zadnjemu delu TM pada.

Preglednica 4.5: Povezanost sesnih področij in ostalih proučevanih lastnosti 

   Sesno področje  
p 

 Sprednje Srednje Zadnje 

Telesna masa, kg 4,4b ± 2,3 4,0ab ± 2,1 3,7b ± 1,9 <0,001  

Relativna telesna masa* 0,21c ± 0,97 −0,04b ± 0,98 −0,27a ± 0,83 <0,001  

Število obiskanih seskov 1a [1–2] 2b [2–3] 2b [1–3] 0,001  

Število seskov – uspešno sesanje 1a [1–2] 2b [1–2] 2b [1–2] <0,001  

Pri lastnostih, ki niso bile normalno porazdeljena, smo namesto povprečja in standardnega odklona podali 
mediano in interkvartilni razmik (Q1–Q3). *Pri tej spremenljivki sta povprečje in standardni odklon 0 in 1. 
abc Skupine, označene z različnimi črkami, se statistično značilno razlikujejo. 

 



REZULTATI- Vpliv spola in telesne mase na sesno stabilnost

➢stabilnost sesanja v obdobju do 
10. dneva povečuje, nato pa 
ostane približno enaka do konca 
laktacije



➢Vpliv spola pujskov se v naši raziskavi ni izkazal kot dejavnik, ki vpliva na stabilnost sesnega

reda

Preglednica 4.7: Stabilnost sesanja glede na spol pujskov po proučevanih obdobjih 

Obdobje Spol n Me 
Interkvartilni razmik 

(Q1–Q3) 
p 

1–3 Moški 78 0,25 0,05–0,80 0,320 

  Ženski 58 0,40 0,09–0,81  

4–7 Moški 71 0,39 0,24–0,60 0,498 

  Ženski 55 0,40 0,30–0,60  

8–10 Moški 68 0,46 0,32–0,67 0,303 

  Ženski 54 0,40 0,24–0,62  

11–14 Moški 76 0,47 0,33–1,00 0,214 

  Ženski 58 0,47 0,29–0,83  

15–21 Moški 76 0,54 0,31–1,00 0,245 

  Ženski 57 0,50 0,27–0,77  

22–28 Moški 76 0,51 0,27–1,00 0,396 

  Ženski 56 0,50 0,25–1,00  

 



➢Dokazali vpliv telesne mase pujskov na 
stabilnost sesnega reda

➢Sesna stabilnost s telesno maso pujskov 
narašča. 



SKEPI

➢Ugotovili smo, da težji pujski prej vzpostavijo stabilnejši sesni red;

➢Težji pujski pretežno sesajo na sprednjih sesnih parih.

➢Spol novorojenih pujskov vpliva na sesni položaj v času laktacije;.

➢Spol novorojenih pujskov ne vpliva na stabilnost sesanja v času

laktacije.



HVALA 


