
Ukrep dobrobit živali – prašičereja 
v letu 2016 



Vsebina 
1. Ravnanje rejca s prašiči (ravnanje in 

postopki s prašiči, rejska opravila,…) 

  

2. Etologija prašičev in živalim prilagojene 
reje (obnašanje uin potrebe prašičev, 
živalim prilagojene reje n sistem uhlevitev, 
zoohigienski normativi…) 
 

3. Preventiva in zdravstveno varstvo prašičev 
(preprečevanje vnosa bolezni in  pojava 
zdravstvenih težav – biovarnostni ukrepi) 

  



1. RAVNANJE S PRAŠIČI  
(ravnanje in postopki s prašiči, 

rejska opravila…) 

 
Peter Pribožič, mag. Sašo Sever, mag. Andrej 

Kastelic, Anja Mežan 

 
 



Pregled kršitev iz ukrepa DŽ (2014 in 2015) 

  

Zahteva 

Število KMG-MID z napako 

2014 2015 

Intenzivnost osvetlitve – vse kategorije 2 0 

Preprečevanje vročinskega stresa – vse kategorije 0 0 

Skupinska reja z izpustom – plemenske svinje/jmladice 0 0 

10% povečana površina – plemenske svinje/mladice 1 0 

Napajanje – plemenske svinje/mladice 0 0 

Dodatna voluminozna krma – plemenske svinje/mladice 0 0 

Topolotno ugodje plemenskih svinj/pujskov 0 0 

Preprečevanje izčrpanosti plemenskih svinj v laktaciji 0 0 

10% večja talna površina v boksih – tekači so presegli 

število 

0 7 

10% večja talna površina v boksih - pitanci 1 4 

Število pitancev nižje od vstopnega praga 5 

Napajanje - pitanci 0 0 

Skupinska reja z izpustom 0 0 

Poročanje (nosilec ni prijavil staleža); ((2x ni prijavil) 2 21 (1) 

Zahtevek oddan v zamudnem roku 2 

Upravičenec ne izpolnjuje obveznosti informiranja 1 



Pomen izpustov v hlevih za rejo 
prašičev, zagotovitev primerne 

temperature za počutje prašičev in 
pomenu pravilne priprave in krmljenja 

plemenskih svinj   v prasilišču 

Optimalne temperature suhega zraka v reji 
prašičev 

• Presušene svinje: 15 - 20 °C 

• Doječe svinje: 10 - 15 °C 

• Sesni pujski: 28 - 32 °C 

• Odstavljeni pujski, tekači: 25 - 28 °C 

• Pitanci 20 - 60 kg: 16 - 22 °C 

• Pitanci 60 -110 kg: 15 - 18 ° 



Zahteva za skupinsko rejo plemenskih svinj z 

izpustom 
• Plemenskim svinjam in plemenskim mladicam mora biti 

zagotovljena možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do 
izpusta.  

• Površina izpusta mora biti najmanj 1,3 m2 na žival, za 4 ali manj 
živali mora biti površina izpusta vsaj 6 m2, z minimalno dolžino 
krajše stranice izpusta 2 m.  

• Pri izmeničnem dostopu do izpusta se površina izpusta računa 
glede na število živali, ki so istočasno v izpustu.  

• V primeru izmeničnega dostopa do izpusta mora nosilec 
kmetijskega gospodarstva voditi dnevnik izpustov za vse 
skupine živali, pri čemer skupina živali predstavlja živali, ki so 
istočasno v izpustu. Dnevnik izpustov je Priloga 3 Uredbe DŽ. 

• Vsaka skupina mora biti v izpust izpuščena vsaj dvakrat 
tedensko za najmanj dve uri. Boksi iz katerih se živali izpustijo v 
izpust morajo biti označeni, na način, da je mogoče spremljati 
katere živali so istočasno v izpustu. 

 

 

 



Boksi za plemenske svinje s s tremi površinami  

 



Izpusti za plemenske svinje in arena 



Zahteva za rejo prašičev pitancev z izpustom 
• Prašičem pitancem mora biti zagotovljena možnost stalnega ali 

izmeničnega dostopa do izpusta. Površina izpusta mora biti 
najmanj 0,55 m2 na pitanca. Dolžina krajše stranice izpusta 
mora biti najmanj 2 m. Pri izmeničnem dostopu do izpusta se 
površina izpusta računa glede na število živali, ki so istočasno v 
izpustu; 

Tla na izpustih 
so lahko polna 
s sistemom 
čiščenja ali 
rešetkasta s 
sistemom na 
tekoči gnoj 
 



Boks za vzrejo pujskov z 
elementi dobrega počutja 
 

Izpust za prašiče 
pitance 
 



Primeri ureditve hlevov z 
izpusti 



Ponudba voluminozne krme in 
velikost delcev v krmi -MELJAVA  

Prašiči imajo najraje obliko 
krmila drobljenec. Sledijo 
peleti in nazadnje moknata 
krmila. 

Dobri rezultati pa so odvisni 
tudi od načina in 
pedantnosti pri mletju 
surovin. 

Vpliv na konverzijo krme 

Raztros krme 

Poraba energije za mletje 

Zdravje prebavil  

Prebavljivost hranil 

Patogeni MO 

Agresivnost 





zelo fina fina srednje 
groba 

groba 

A B C D 



PREHRANSKA 
VLAKNINA/VOLUMINOZNA 

KRMA  

Prašiči so omnivori 

Vrste voluminozne krme 

Cena 

Prebavljivost 

Tehnike pokladanja 

Polnost prebavil 

Mirnost žival 

Pasaža vsebine prebavil 



Prehranska vlaknina v glavnem 
vključuje spojine rastlinskih 
celičnih sten 

S fiziološkega stališča v prehransko 
vlaknino sodijo tudi NŠP in odporni 
škrob 

- hitrejša pasaža 
- enakomernejši dotok substrata v 
debelo č. 
- hitrejše izločanje bakterij in izločkov 
- tvorba HMK, bakterijskih encimov 
- mirnost, občutek sitosti 

celuloza 
hemiceluloza 
ß-glukani z mešano 
vezjo 
pektini 
gume 
lignin 



Fizikalno-kemijske lastnosti prehranske vlaknine imajo velik 
vpliv na fiziološko dogajanje in posledično počutje prašičev 

Adsorptivna sposobnost organskih spojin (toksične 
spojine) 

Topnost 

Sposobnost vpijanja in zadrževanja vode 

Fermentabilnost 

Sposobnost kationske izmenjave (veže težke kovine)  

Viskoznost 

PREBAVLJIVOST HS V OBROKIH S 
PREHRANSKO VLAKNINO 

količina in vrsta PV, obdelava, 
intenzivnost krmljenja, 
prilagoditev, … 

Fizikalno kemijske lastnosti  



Topna vlaknina (pektini, 
gume, hemiceluloza, mešani 
ß–glukani) 

• daljša pasaža 

• bolj viskozna črevesna 

vsebina 

• bolj fermentabilna 

črevesna vsebina 

• povečana mikrobna 

fermentacija v tankem 

črevesu 

• slabše mešanje vsebine 

črevesa 

• povečana rast bakterij 

• manjša konzumacija krme 

• krajša pasaža 

• manj viskozna 

• manj fermentabilna 

• boljše mešanje vsebine 

črevesa 

• večja količina blata, 

mehkejše blato in večja 

pogostnost praznjenja 

• vpliva na povečanje 

debelega črevesa pri 

pujskih 

Netopna vlaknina 
(celuloza, lignin) 



Rejska opravila – velikokrat prezrta in premalo 
natančno izvajana 

 

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 srtrogo 
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 povzroča stres. 

 

 

 

 

 

 



3) Insekti (muhe, komarji in drug mrčes) - vektorji virusa – namestitev 
mrež na okna, uporaba insekticidov ter vab oz. redno izvajanje 
dezinsekcije. 

Vpliv insektov na žival: nadlegovanje, zmanjšana proizvodnja, neposreden 
in posreden vpliv na zdravje živali, vpliv na kakovost krme; 

Vpliv insektov na krma&voda: kontaminacija. 
 

4) Glodalci – redno izvajanje deratizacije.  

Preprečevanje škod in prenašanja bolezni. 

 

 

 
 

 

5) Ptice - rešetke na oknih. 

6) Aerosol – prenos virusov po zraku, namestitev sistema filtrov za zrak, 
namestitev naravne ali prisilne ventilacije. Filtre redno čistimo – navodila 

proizvajalca! 

 

Rejska opravila – velikokrat prezrta in premalo 
natančno izvajana 

Muha prenaša na nogah in 
ustih do 3.680.000 bakterij 
– ki jih ob stiku s 
krmo/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 (dokazilo o 
zdravstveni neoporečnosti 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! 

 

Rejska opravila – velikokrat prezrta in premalo 
natančno izvajana 



Silosi za silažo Vzdržujte čistočo silosa. Krmo v silosu 
natančno pokrijte, da se izognete 
kontaminaciji in oksidaciji. 

Upoštevajte dobro prakso pri 
siliranju in poskrbite, da se večje 
količine ne grejejo in ne plesnijo. 

Silos pod pritiskom plina 
(CO2)  

Izogibajte se plesnenju in oksidaciji.  Na predpisan način preverite pritisk 
v silosu. Očistite silos, ko je 
izpraznjen. 

Silažne bale  
 

Bale naj bodo shranjene na primernem 
mestu, da so zaščitene pred mehanskimi 
poškodbami in neugodnimi vremenskimi 
vplivi.  

Poskrbite, da folija ostane 
nepoškodovana.  
 
Poškodovana mesta takoj zaščitite, 
zalepite. 
 
Silažne bale ne smejo biti v ležečem 
položaju. 

Krma v vrečah 
 

Preprečite dostop 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 hranjenju krme v silosu, ki ni 
primerna za shranjevanje v silosu. 

Vzdržujte silos ali cisterno čisto. 
 
Jasno označite cisterno oziroma 
silos. 

Krma v razsutem stanju 
(skladišča ali na 
prostem) 

Preprečite kontaminacijo krme. 
Izogibajte se vlagi pri skladiščeni krmi. 

Vzdržujte čistočo skladišča. 
 
Uvedi ukrepe za nadzor škodljivcev 
- načrt postavitve vab 

Posušena voluminozna 
krma (bale, razsuta 
krma, kozolci) 

Preprečite kontaminacijo krme.  
 
Preprečite dostop vode.  
 
Krmo na prostem (mrva) ustrezno 
zaščitite, preprečite kvarjenje krme. 

Vzdržujte čistočo skladišča. 

 

Rejska opravila – velikokrat prezrta in premalo 
natančno izvajana 



Voda pomembna za uspešno rejo in dobro 
počutje, če se vsa izločena vrača na njivske 

površine preko gnojevke smo tudi v prašičereji 
okoljsko naravnani 

teža prašiča 

(kg)  

pretok vode 

(l/min) 

do 7 0,3 

7 - 25 1,0 

25 - 50 1,4 

50 - 110 1,7 

Svinje (B in L) 2,0 

Pretok vode na nipl: 

Kategorija prašičev Litri/prašič/dan 

Litri/kg zaužite krme 

Tekači (od odstavitve do 

27 kg žive mase - ŽM)  

2,8 litra/dan 

2,5 – 3,0 L/kg zaužite krme 

pitanci od 27 do 45 kg 8 -  12 L/dan 

2,5 – 3 L/kg zaužite krme 

Pitanci 45 – 113 kg ŽM 12 – 20 L/dan 

2,5 – 3,0 L/kg zaužite krme 

Nebreje mladice 12 

Breje svinje 12 – 25  

Svinje v laktaciji 10 – 30 (visoko proizvodne tudi 24 – 

45)  

15 litrov + 1,5 litra še za vsakega 

pujska 

Plemenski merjasci 20  

Preglednica 1: Potrebe prašičev po vodi. 

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 

Preglednica 2: Odvisnost dnevnega prirasta od pretočnosti nipla 

Pretok vode na nipl: 

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.  



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

 

PUJSKI RAJE PIJEJO IZ KORIT 
 

Če imajo pujski ob niplih še napajalna 
korita, dosegajo ob odstavitvi 
poprečno 0,4 kg večjo telesno maso! 



Zmanjševanje emisij NH3 

- Razredčena gnojevka vsebuje manj amonijaka in pronica v zemljo  
hitreje od nerazredčene gnojevke 

-Primerno je redčenje v razmerju 1:1 

-Izpusti amonijaka se pri tem zmanjšajo za približno 50 %.  

-Uvajanje redčenja gnojevke v prakso je omejeno predvsem s 

skladiščnimi zmogljivostmi in povečanimi stroški razvažanja gnojevke. 

 

Uporaba tehnološke vode za redčenje gnojevke 

-Za redčenje gnojevke z uporabo tehnološke vode (voda s katero smo 
opravljali pranje) neposredno zmanjšamo porabo čiste pitne vode; 

-Vračanje vseh hranil in tudi vode na lastne kmetijske površine – ugodna 
bilanca krogotoka hranil in preprečevanje zniževanja nivoja podtalnice   

-Pozor: v EKO rejah je potrebno uporabiti tudi ekološka čistilna sredstva 
in razkužila! 



 
2. ETOLOGIJA PRAŠIČEV IN ŽIVALIM 

PRILAGOJENE REJE  
(obnašanje in potrebe prašičev, živalim 

prilagojena reja in sistem uhlevitev, 
zoohigienski normativ…) 

mag. Darja Prevalnik, Peter Pribožič, mag. Sašo Sever, mag. Andrej 
Kastelic     

 
 



V NARAVI 

Struktura skupin divjega prašiča: 

v tropih - 3 do 30 živali: dominantna-vodilna 
svinja in njeni potomci ali sorodne svinje. 
moške živali – spolna zrelost – zapustijo trop  

pred prasitvijo vodilna svinja zapusti trop in 
se s potomci vrne po dveh do treh tednih 
 

V naravi oblikovanje skupin - tvori socialni 
vrstni red.  
 

Povečana napadalnost pri svinjah traja tudi 
do tri dni po pregrupiranju. 
 

Ko je socialni vrstni red vzpostavljen, je v 
skupini zaznati le še minimalno napadalnost.  

Svinje se med seboj poznajo tudi pri 
naslednjem pregrupiranju, vendar se 
poznanstvo zmanjšuje linearno s časom. 

Strokovna izhodišča za nadstandard izhajajo iz 
poznovanja etologije prašičev 

V REJI 
Glede na naravno etologijo – v 
prašičereji oblikovane proizvodne 
kategorije. 
 
V sodobni prašičereji za 
oblikovanje skupin odgovoren 
rejec! 
 
Formiranje/preureditev skupin: 
A.takoj – najhujši boji – v prvi uri 
že znana domiantna („alfa“) žival  
B.v 24ih urah – končanih 78% 
bojev 
C.v 48ih urah – končanih 91% 
bojev 
  
Da se izognemo poškodbam: 
čim manj mešanja različnih 
skupin 
optimalna ureditev hleva - arena 



 zelo dobro razvit okus, sladka krma, požrešnost, nevoščljivost 

 agresivnost (večja konzumacije pri dominantnih živalih in manjša pri 
podrejenih) optična in akustična motivacija živali k žretju 

Strokovna izhodišča za nadstandard izhajajo iz 
poznovanja etologije prašičev 

 fizikalna oblika krme (prašiči najraje žro vlažno krmo, 
 nato peletirano in  nazadnje mleto) 

 način krmljenja (restriktivno krmljenje že samo po sebi 
 omejuje velikost  obroka) 

 oprema boksov (krmilna stojišča oziroma pregrade med 
njimi  preprečujejo  agresije za  koritom in 
omogočijo enakomernejšo  porazdelitev krme med 
 živalmi; pri reji  plemenskih svinj so skoraj obvezne) 

 oblika korit (prašiči raje žro krmo na kupu kot po 
 površini raztreseno) 

 temperatura okolja (v vročini je apetit slabši) 

 starost živali (s starostjo se sposobnost konzumacije 
 krme veča)  



 Suha krma – pitje vode 15 do 20 - krat na dan 

 vlažna krma – pitje zmanjšano na 5 – 15-krat/dan 

 količine popite vode je odvisna od: temperature 
 okolja, tal v boksu, gostote naselitve, starosti 
 prašičev, stopnje agresivnosti in želje po igri.  

 Pri pitju lahko prašiči raztrosijo veliko vode 

Najboljši počitek –stranska lega ležanja – 50% 
časa 

¼ časa – trebušna lega 

¼ časa – stranska lega 
 

Slab sistem uhlevitve / bolezni – razmerje 
„podrto“: 

Podaljšan čas v trebušni legi – slabše 
počutje/slabši proizvodni rezultati! 

Daljši čas v sedečem položaju – anomalija! 
 

 Čez dan imajo prašiči dve periodi mirovanja:  

60% mirovanja je ponoči,   

40% pa podnevi.   

Oskrbovalec je izredno pomemben sestavni del 
živalskega okolja. Dober rejec lahko kompenzira 
marsikatero pomanjkljivost v okolju. Pomen 
oskrbovalca živali je večji, če je sistem uhlevitve 
intenziven in mehaniziran. 



 prašiči obeh spolov zavzamejo pri blatenju  posebno 
 držo, pri kateri je  hrbet  izbočen,  noge pa nekoliko 
 skrčene v skočnih sklepih.  Pogostost blatenja je 4 
 krat na dan. V stanju  neugodnega počutja  se poveča 
 število blatenj tudi preko 10 . Blato svetlo in mehko. 

 pri uriniranju drža odvisna od spola: 7 krat/dan. 

 za prašiče je značilno, da si, če je le mogoče, za 
 blatenje in uriniranje  izberejo posebno mesto,  ki ga 

 imenujemo blatišče. To je locirano  vedno  na 
robu  boksa, ob pregradi, ki meji na drugi boks: 

 TEHNIČNA IZVEDBA ETOLOŠKIH ZNAČILNOSTI: 

 če so pregrade, da se vidi skoznje; s tem spodbudimo prašiče, da uporabljajo 
 izločke za markiranje  meje s sosednjim boksom 

 biti mora svetlejše kot ležišče 

 imeti mora nižjo temperaturo vendar ne tako hladno, da bi se prašiči blatišča 
 izogibali 

 napajalnik nad blatiščem in vlažna tla; vlaga in luže na tleh silijo prašiče k 
 uriniranju in blatenju 

Prašiči - najslabša sposobnostj termoregulacije.  
 



MATI – PRASITEV-MLADIČ 

 Povezave med materjo in mladiči 
 obsegajo  obnašanja v času 
 brejosti, pripravo  na prasitev, 
 prasitev in obnašanje v sesni dobi; 

 Zadnje 3 do 4 dni pred prasitvijo 
 postane svinja nemirna in se želi 
 odstraniti iz skupine; 

 Njen apetit pojema, narašča pa 
 interes za material, s katerim bi si 
 zgradila gnezdo; 

 Nekaj ur pred prasitvijo se svinja 
 umiri in uleže v  stransko lego. 
 To je pravi čas, da svinjo 
 ukleščimo. 

 Prašiči so izredna radovedni. Posebej jih zanima vsaka novost v okolju. 

 Za izvajanje radovednega obnašanja potrebna ustrezna osvetlitev in bogato 
 okolje. 

 Če ni primernega objekta za radovedno obnašanje, se  ukvarjajo živali s 

 sovrstniki, kar lahko privede do anomalij v obnašanju 

 



 1. in 2. dan po prasitvi – največ poleganja  pujskov (utrujenost, okornost – 
prasitev)  

 Prvih 7 dni – vzpostavitev sesnega reda –  stabilnejši v malih gnezdih:  

 prednji seski:=  daljši/tanjši in več mleka –  borba za njih 

 pameten prašičerejec drži skupine prašičev  s čim  manj 
 spremembami 

 Število prašičev v skupini, ki omogoča stabilno  hierarhijo, je odvisno  od starosti 

 Pri manjši starosti so lahko skupine večje, pri odraslih živalih pa manjše.  

 Za  plemenske svinje zgornja meja 8 do 10 svinj v boksu:   

        število je lahko povečano, če: hkrati boksi veliki in z izpusti 

V intenzivnih  rejah se z  velikostjo  skupin poslabšujejo  proizvodni rezultati.  

Odličen vid pri osvetlitvi med 
200 in 12 Lux-ov - – 
plodnost! 
 

Pri dnevni osvetlitvi imajo 
prašiči dvofazni diagram 
aktivnosti: med obema 
fazama aktivnosti je krajša 
perioda mirovanja. 
 

Vidijo v barvah pri osvetlitvi 
200 do 12 lx in črno belo pri 
osvetlitvi 12 do 0,2 lx 



Prasilišče s primerno 
urejenim gnezdom 



Odziv prašičev na zgornjo kritično 
temperaturo 

 

• očitno nelagodje, stiska, slabša higiena v kotcih, 
• zmanjšana konzumacija krme, manjši prirasti , 
• prašiči več pijejo (tudi do 6x več) 
• prašiči več urinirajo, povečana izguba elektrolitov, 
• počasnost, utrujenost, zaspanost, 
• slabša obarvanost, hrapava koža , 
• poskušajo se škropiti, kalužati ali valjati na mokrih tleh ali 
celo v iztrebkih, 
• tresenje mišic, otopelost, opotekanje, krči, povečana 
smrtnost, 
• zmanjšan srčni utrip, povečana frekvenca dihanja, 
• ležijo posamično in pretežno v stranski legi 



Odziv prašičev na prehladno okolje  

• živali se usločijo, ščetine se naježijo 

• ni spremembe v frekvenci dihanja 

• ležijo pretežno v prsni legi 

• se gručijo in stiskajo  

• drgetajo 

• večja pojavnost obolevnosti in bolezni 

• poraba energije za vzdrževanje telesne 
temperature, slabša konverzija krme 

• slabša rast, manjše nalaganje proteinov in večje 
nalaganje maščob 



Termonevtralno območje  

Temperaturno območje, v katerem se za osnovne 
življenjske funkcije potrebuje najmanj energije in se 
prašiči najbolj ugodno počutijo.  



Pretok vode in krmljenje v prasilišču 

 priprava na konzumacijo že v čakališču – voluminozna 
krma 

 primeren pretok vode v napajalniku vsaj 2-3l/minuto 

 krmljenje vsaj 3 x dnevno, optimum 3 do 5 krat 

 kvalitetna krma  

 pravočasno krmljenje  

   pujskov 

 



Prasilišče, kjer svinja ni nikoli vkleščena 

 



Ključni koraki za uspešno 
odstavitev  

Toplotne razmere v hlevu 

Zaprto gnezdo 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=h0rcCmrOuBCInM&tbnid=0V_kTb-EjQ8GmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fk.uni-mb.si/katedre/animal/nova/hlev%20podstrani/Prasili%C5%A1%C4%8De%20C.html&ei=03nOUqaEBcmotAaetYAo&bvm=bv.59026428,d.bGQ&psig=AFQjCNGFIqtAU33lNxeSzpatTsPWaG6yqA&ust=1389349711089830


    Prehrana pujskov   

Ključni koraki za uspešno 
odstavitev pujskov se začne 

z zdravimi pujski    
Odločilna za uspeh vzreje pujskov 

Začne že s prehrano brejih svinj 

Rojstna masa pujskov 
 

  pujski z rojstno maso pod 1 kg, priraščajo za 10 do 20% 
slabše kot tisti, ki se rodijo težji od 1,6 kg. 

Napake, ki jih moramo v reji odpraviti: 
  pre majhna proizvodnja mleka 
  neizenačeni pujski ob rojstvu 
  preprečevanje pojava drisk, okužb (E. coli - problemi) 
 



• Pokladanje krmila za pujske - pri sedmih dneh starosti  - privajanje nanj   

 (jušna žlica na boks od 4. dneva, nato povečevanje glede na zauživanje) 

• Uporaba pripravljenih krmnih mešanic za pujske (peletirana / prašnata) – 

po odstavitvi vsaj še 5 dni obdržimo isto krmno mešanico 

• Krma sveža, ustrezne kakovosti, okusna - na voljo dnevno sveža krma! 

• VODA - na razpolago že sesnim pujskom čim prej – privajanje na napajalnik   

 

  

 

 

 

                    

 

Od kakovosti krme in vode odvisna količina zaužite 

krme  
3. Teden starosti  100 g/dan 

4. Teden starosti  130 g/dan 

5. Teden starosti  200 g/dan 

prehranske potrebe pujskov se s 

starostjo večajo 

Zgodnje dokrmljevanje omogoča hitrejšo rast pujskov  težji in bolj razviti v 

času odstavitve  

doseganje boljših prirastov po odstavitvi  

Učenje pujskov, da zauživajo krmo se prične od 4. dne dalje 
pokladamo krmne mešanice 



Pujski sovražijo prepih 

Pri odstavitvi morajo biti uhlevljeni v prostor s temperaturo 25ºC 

Prostor opran in razkužen ter POSUŠEN  

 

Vlažen in hladen prostor predstavlja največje zdravstveno tveganje 
(izredno velika poraba energije za vzdrževanje telesne temperature!) 

 

Oblikovanje skupin ob odstavitvi:=OBDRŽITE PUJSKE IZ POSAMEZNEGA 
GNEZDA SKUPAJ 

Mešanje pujskov iz različnih gnezd  je veliko dejavnik  tveganje za bolezni: 
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) in Streptococcus suis; 

imunsko so pujski najbolj šibki ravno v času odstavitve 

Če jih ne mešate, potem tudi ne „trosite“ bolezni po vsem prostoru in se manj 
bojujejo za hierahično mesto   

Pujski, ki so zaposleni z bojem za hierarhično mesto ne jedo! 

  

 

Ključni koraki za uspešno odstavitev pujskov – 
komfortna uhlevitev 



1. zmanjšajte obseg patogenih mikroorganizmov v 
krmi in vodi 
2. preprečite okužbe preko fecesa/drugih prašičev 
3. preprečite infekcije preko rilca – svetujemo 
uporabo  organskih kislin v krmi in vodi  Sprememba obroka 

znižano zauživanje krme 

infekcije 

stres 

Razvoj prebavnega trakta + 

poškodbe 

Izločanje toksinov 

Rast  in pričvrstitev 

patogenov  npr. E. coli 

mikroflora 

Prebava ↓ 

Absorpcija ↓ 

KOLONIZACIJA,  

ODPORNOST ↓ 

Zaostajanje krme, 

substrat za bak ↑ 

DRISKE!! 

ODPORNOST ↓ 



Slaba krma - slabi rezultati:= ODLOČILNA HIGIENA VODE IN 
KRME 

Možni učinki delovanja toksinov: 
- poškodbe pujskov 
- veliko pujskov z nizkimi rojstnimi težami, povišano število 

mrtvorojenih pujskov 
- slaba mlečnost svinje 
- manjši prirasti pujskov, 
- hujšanje 
- poškodbe prebavnega trakta  
- slabi proizvodni rezultati  
 

Vir: Jata Emona, Vesna Perše 

Krma in voda slabe 
kakovosti: 

- nezainteresiranost pujskov 
za krmo in vodo 

- slabi prirasti 
- neizenačenost gnezda 
- nepripravljenost na 

odstavitev in povečevanje 
razlik po odstavitvi 

 



Svinja = genetika + okolje 

Okolje 

Uhlevitev 

Krma & krmljenje 

Zdrav. status 

Odnos rejca 

Vodenje reje 

… 



Skala za ocenjevanje kondicije 
Dokaj enostavna metoda 
Točkovna metoda od 1 do 5 

Ocena  Kondicija   Otip reber, hrbtenice, kolčnih in 
sedničnih grč 

 1 Izčrpana   Očiten 

 2 Suha   Enostaven, z rahlim pritiskom 

 3 Idealna   Komaj zaznaven s čvrstim pritiskom 

 4 Debela   Ne občutimo ob močnem pritisku dlani 

 5 Pretirano debela   Ne občutimo niti ob pritisku s prstom 

1 2 3 4 5 



Ciljne vrednosti pri kondiciji 

Prasitev 

Odstavitev Brejost 

Pripust 

min 3 
opt 3.5 
max 4 

min 2.5 

3 

3 – 3.5 



Razporeditev hranil v telesu 

Visoka prioriteta 

Nizka prioriteta 

Vzdrževalne potrebe 

Rast 

Laktacija 

Rast zarodkov 

Razmnoževanje 

Telesne rezerve 



Telesne rezerve 

• Hranljive snovi: beljakovine, maščobe in minerali 

• V času laktacije potrebe po hranljivih snoveh 
večje od količin, ki jih svinja lahko zaužije 

 

 

 

 

• Normalen proces: razlika se pokrije iz 
telesnih rezerv 



Telesne rezerve (2) 

• Svinja je sposobna mobilizirati 25-30 % 
telesnih beljakovin, da ohrani produkcijo 
mleka 

• Svinje po prvi prasitvi praviloma izgubijo 
več mase, ker:  

– so manjše in 

– imajo manjšo konzumacijsko 
sposobnost 

• Prekomerna izguba katerekoli od 
hranljivih snovi ima škodljive posledice 

 



Količina krme v posameznih fazah reprodukcijskega ciklusa (po Christiansen, 2010; 153) 

 



Ciljno zauživanje krme  

•                           Energ. (MJ/d)   Belj. (g/d)  Lys (g/d) 
• Breja svinja  25 – 30            min. 200       min. 10 
• Doječa svinja    80 – 120      1000-1500        min. 40 

 
 
 

• Z isto krmo ne moremo pokriti potreb obeh 
kategorij svinj 

• Brejost: nizko energijska krma 
• Laktacija: visoko energijska krma  
• Enako tudi pri beljakovinah 

4x 4x 5-7x 



Ocenjene srednje vrednosti za 
kondicijo in debelino slanine 



Žive kvasovke in alfa-monolaurin  
(prehranski dodatki, ki naj bi nadomestili antibiotike) 

Žive kvasovke Saccharomyces cerevisiae (Sc47 Acti saf))  

 Dodatek v prehrani svinj - izboljševalci antigenov (IgA, IgG) 

 Delujejo proti kandidi 

 „napadajo“  klostridije 

 Lahko pomagajo preprečiti neravnovesje mikroflore 

 vežejo Salmonella typhimurium 

 Cepijo A-toksin Sidifficile 

 Preprečujejo enterotoksičnost E. coli, ki povzroča vnetja 

 Ustavlja razraščanje C. Albicans 

 Poveča lokalno produkcio imunoglobulinov IgA 

Vse to se odraža pri živalih kot: 

Kolostrum z več protiteles (IgG, IgA) 

Izboljšana rast pujskov - lažje obvladovanje drisk po odstavitvi 

 

 



Žive kvasovke   
Saccharomyces cerevisiae (Sc47 Acti saf)  

Dodatek v prehrani svinj (brejost in laktacija): 

Povečana skupna masa gnezda (7,4%) 

Kolostrum z več protiteles (IgG, IgA) 

Izboljšana rast pujskov  

 

  lažje obvladovanje drisk po odstavitvi 

 

Pogini zmanjšani kot posledica zmanjšanja pojava drisk, kar zmanjša 
obseg konvencionalnega zdravljenja. 

 

 



 
Alfa-monolaurin  

(prehranski dodatki, ki naj bi nadomestili antibiotike) 
Alfa-monolaurin  izrazit antivirusni in antibakterijski učinek 
 

Zmanjša negativne učinke povezane s PRRS in sekundarnimi bakterijskimi 
okužbami (Streptococcus suis), če ga dodamo v prehrano svinj 1-2 tedna 
pred prasitvijo in v času laktacije.   
 

Preglednica: Testiranje FRA C12 (pripravek, ki vsebuje ALFA – MONOLAURIN) na 
farmi, ki je okužena s PRRS – južna EU, 2014. 

Vpliv 15 mg dodatka/svinja/dan – krmljenje dodatka 7 dni pred prasitvijo in vse do 
naslednje osemenitve 

 

 

 

 

Kontrolna 
skupina 

Dodatek  (AM) 
15 mg/dan 

Št. odstavljenih 
pujskov/svinja 

11,75 12,25 

Pogini do odstavitve 
(%) 

5,20 3,60 

Doba do osemenitve 
(dni) 

6,52 4,12 

Izboljšani zdravstveni 
status pujskov 
 
Boljši reprodukcijski 
parametri 



3. PREVENTIVA IN ZDRAVSTVENO 
VARSTVO PRAŠIČEV  

(preprečevanje vnosa bolezni in pojav 
zdravstvenih težav – biovarnostni 

ukrepi) 
 

mag. Branko Belec 
 



STANJE V SLOVENSKI PRAŠIČEREJI 

PRED VSTOPOM SLO V EU 

 

• obvezne karantene 

 

• monitoring številnih bolezni 

 

• 8 velikih farm 

PO VSTOPU SLO V EU 

 

•obvezne karantene ukinjene (številne 
ekonomsko pomembne bolezni) 

 

•monitoring (Odredba) le Aujeszkijeva 
bolezen in KPK 

 

•3 velike farme 

 

•samooskrba s prašičjim mesom pod 
30 % 



1. BOLEZNI PRAŠIČEV IN UKREPI 

Razdelitev bolezni 

 

Pravilnika o boleznih prašičev 

 bolezni razvrščene v skladu s kodeksom Mednarodne 
organizacije za zdravje živali (OIE) – enotna lista in obvezno prijavljive bolezni ter 

lista kjer je prepovedano cepljenje 

 preventivni ukrepi za preprečevanje in zatiranje bolezni 

 način sporočanja, obveščanja, poročanja in prijavljanja bolezni 

 ……. 
 



Razdelitev bolezni 

posebno 
nevarne 

kužne bolezni 

ekonomsko 
pomembne 

bolezni 

zoonoze 

1. slinavka in parkljevka 

2. vezikularna bolezen prašičev 

3. vezikularni stomatitis 

4. klasična prašičja kuga 

5. afriška prašičja kuga 

bakterijske 

• salmoneloza 

• leptospiroza 

• tbc 

• bruceloza 

• listerioza 

• e. coli 

• jersinija 

• kampilobalter 

1. prašičji respiratorni bolezenski kompleks (PRDC) – 
PRRS, PRCV, PCV2, EP, APP, AR, Glässerjeva  bolezen, sreptoccocus suis 

2. prašičja dizenterija 

3. prašičja epidemična driska (PED) 

4. želodni čir 

5. prašičji stresni sindrom (PSS)  

virusne 

• steklina 

zajedalske 

• trihineloza 

• ehinokokoza 

• toksoplazmoza 



Ekonomsko pomembne bolezni 

• stroške diagnostike, ukrepov in zdravljenj krije rejec 

 

• povzročajo veliko gospodarsko škodo 

 

• natančne evidence o plodnosti plemenskih svinj ter o vzreji in 
pitanju 

 



AKTUALNE BOLEZNI V SLO IN V SVETU 

• zdravstveno stanje naših 
prašičev ni dovolj dobro 
poznano: 

– ukinjeni monitoringi 
večine bolezni 

– rejci se redko odločajo 
za laboratorijske 
preiskave 

 

 

• aktualne bolezni v svetu: 

- prašičja epidemična 
driska (PED) 

- afriška prašičja kuga 

- prašičji reprodukcijski in 
respiratorni sindrom 
(PRRS) 



VPLIV BOLEZNI 

slabo počutje 

 

dobrobit živali? 

 

slaba produktivnost 

 

povečanje stroškov 

 

kvaliteta oz. varnost hrane? 

 

slabo počutje rejca 



NAČIN UKREPANJA ZOPER BOLEZNI 

 
kontrola 
bolezni 

 
izkoreninjenje 

bolezni 



KONTROLA BOLEZNI 

POVZROČITELJ JE STALNO PRISOTEN V REJI 
 
preprečujemo vnos novih bolezni v rejo 
preprečujemo prenos bolezni znotraj reje 
zmanjšujemo pojavljanje kliničnih znakov 
zmanjšujemo število poginov 
izboljšamo proizvodne rezultate do sprejemljive ravni 

• nakup negativnih prašičev 
• imunizacija mladic in merjascev pred prestavitvijo v plemensko čredo 

(prekuževanje, cepljenje) 
• negativno seme 
• kontrola endemskih bolezni (streptokokni meningitis, enzootska 

pneumonia, Glässerjeva bolezen, gliste, garje) 



IZKORENINJENJE BOLEZNI 

V REJI NI POVZROČITELJA BOLEZNI, PROTITELES IN KLINIČNIH ZNAKOV 

• depopulacija / repopulacija 
 
• testiranje in izločanje 

 
• imunizacija (vakcinacija, naravna prekužitev) 

 
• delna depopulacija 



BIOLOŠKA VARNOST 

• Praktični ukrepi: 

 - zunanji biovarnostni ukrepi 

 - notranji biovarnostni ukrepi 

 

• Zaključek 

 



BIOLOŠKA VARNOST 

• Praktični ukrepi: 

 - zunanji biovarnostni ukrepi 

 

• Lokacija objekta 

• Nakup živali 

• Transport in vozila 

• Fizične ovire 

• Karantena 

• Drugi material (sperma, prehrana) 

• Lastniki, zaposleni, obiskovalci 

• Kontrola zajedalcev, DDD 

  

 



ZUNANJI BIOVARNOSTNI UKREPI 

 LOKACIJA OBJEKTA 

 

•Pomembno zaradi bolezni, ki se prenašajo po zraku 

•Bližina sosednjih farm (1,5 km) 

•Prašičja farma je naj v zavetrju, zaščitena tudi z drevesi, hribom… 

•Upoštevati logistiko (promet s prašiči, ljudje, ki živijo v bližini, bližina gnoja, 
gnojevke...) 

•Vsaj 100 m od drugih domačih živali na kmetiji in od prometnic (tranzit živali) 

•Druge zgradbe s prašiči na kmetiji pa 50 m 

•Objekt mora biti stroškovno upravičen 

 



ZUNANJI BIOVARNOSTNI UKREPI 

NAKUP ŽIVALI IN SEMENA  

•najpogostejši prenos je s prašiči 

•vsi prašiči morajo prihajati iz znanih varnih virov, z znanim 
statusom reje! – najbolje javno dostopni 

•idealno je nabava živali iz enega vira, ki ga ne zamenjujemo 

•nakup negativnih živali s potrdilom 

•živali ne kupujemo na sejmih, avkcijah  

•nakup opravimo, ko je to upravičeno in imamo enake kriterije za 
nakup doma in v tujini 

•kupujemo preverjeno negativno seme iz osemenjevalnih središč 

 



Sistem: VSE NOTER – VSE VEN  
(all in/all out) 

• vse noter-vse ven« (angl.: all in-all out - AIAO) je nujen ukrep 
v reji prašičev!  

• prostor je treba izprazniti, očistiti, razkužiti in ga pustiti 
praznega nekaj dni  

 pred naselitvijo novih prašičev (sanitarni premor).  

• ta ukrep je pomemben za vsako kategorijo prašičev (plem. 
prašiči so zahtevnejši). Mnoge bolezni so vezane na kategorijo 

• prostori naj so fizično ločeni.  

• pri PRRS in tudi nekaterih drugih boleznih prašičev 
uporabljajo tudi sistem preselitev pujskov na geografsko 
ločen objekt. 

• sinhronizacija odstavitev 



ZUNANJI BIOVARNOSTNI UKREPI 
TRANSPORT IN VOZILA 

 

•vozila morajo biti čista in 
razkužena 

•vozilo pride na dvorišče 
prazno 

•uporaba dezbariere  

•zaščitna sredstva za voznika 
in prepoved vstopa v hlev 

•nakladalna rampa izven 
dvorišča (idealno) 

•živali iz tovornjaka se ne 
vračajo v hlev 

 



ZUNANJI BIOVARNOSTNI UKREPI 

FIZIČNE OVIRE 

 

•ograja (KPK, APK) 

•aktivna dezbariera pred vsakim hlevom 

•umivalnik in možnost umitja rok (vstop in izstop) 

•garderobe in tuši 

 

DRUGI MATERIALI 

•sperma, kadavri, krmila, pomije, voda 

 



KARANTENA ALI IZOLATORIJ 

 
•kaj je karantena? - OBVEZNA 

•karantena je bistvenega pomena na ločeni lokaciji (120 m) 

•obdobje karantene mora trajati dovolj dolgo (6 tednov) 

•v karanteni opravimo različne preiskave (2x) - 

•aklimatizacija živali na naše pogoje reje 

•oprema v karanteni 

•delovni režim 

 

ZUNANJI BIOVARNOSTNI UKREPI 



LASTNIKI, ZAPOSLENI, OBISKOVALCI 

 

•lastniki morajo biti vzgled 

•zaposleni ne smejo imeti stika z drugimi prašiči 

•OBISKE OMEJIMO NA MINIMUM 

•vodenje evidence o obiskih 

•za obiskovalce moramo preskrbeti obleko in 

obutev in naj ne bodo v stiku s prašiči 24 ur pred 
prihodom 

•umivanje rok, dezobariere (še strožje) 

•upoštevanje navodil glede biološke varnosti  

•(vrstni red opravil) 

 

ZUNANJI BIOVARNOSTNI UKREPI 

To je realnost, če 
želimo rejo ohraniti 
neokuženo! 



BIOLOŠKA VARNOST 

• Praktični ukrepi: 

 - notranji biovarnostni ukrepi 

 

• LOČEVANJE KATEGORIJ PO 
ODDELKIH 

• nadzor bolezni 

• obdobje prasitve in dojenja 

• obdobje vzreje pujskov in pitanja 

• delovni program in oprema 

• DDD 

 



NOTRANJI BIOVARNOSTNI UKREPI 

NADZOR BOLEZNI 
 

•vrnitev pujskov v mlajše kategorije - NE 

•prostor za izolacijo bolnih ali poškodovanih živali - NUJNO 

•cepljenje in vakcinacija po programu 

•“zaokrožena proizvodnja” 

 

OBDOBJE PRASITVE IN DOJENJA 
 

•pranje svinj 

•mešanje pujskov med legli 

•oprema za ščipanje zob in rezanje repov 

 



OBDOBJE VZREJE PUJSKOV IN PITANJA 
 

•all-in/all-out sistem 

•selitev in mešanje pujskov 

•vrnitev pujskov mlajše kategorije 

•velikost skupin 

 

 

DELOVNI PROGRAM IN OPREMA 
 

•starost in občutljivost 

•delovna oprema 

•oprema v različnih oddelkih 

•igle in brizge 

 

NOTRANJI BIOVARNOSTNI UKREPI 



DDD 

Sanitacija objektov (čiščenje in razkuževanje) 

•preveč pozornosti le izvajanju razkuževanja, ne pa tudi postopku čiščenja! 

•z učinkovitim in vestnim čiščenjem znižamo število mikroorganizmov med 80 in 
90 % 

•skoraj 100%, vendar imajo mikrobi lastnost hitrega razmnoževanja 

•mikrobi rabijo le nekaj nečistoče, temperaturo, vlago (puščanjem napajalnikov, 
razlivanjem vode) 

•slabo očiščena površina močno zmanjša uspeh razkuževanja 

Deratizacija 

•glodalci so pomemben vektor prenosa bolezni 

•borimo se sistemično in pazimo, da nimajo dostopa do hrane in vode 

Dezinsekcija 

•muhe začnemo zatirati zgodaj spomladi po določenem programu 

•insekti prenašajo bolezni in povzročajo nemir 

Ptice 

 

NOTRANJI BIOVARNOSTNI UKREPI 



PRAŠIČJA EPIDEMIČNA DRISKA (PED) 

Povzroča velike izgube v 
prašičji industriji 

 

•tekoča driska je značilna 
pri vseh kategorijah 
prašičev, prisotno je tudi 
bruhanje, neješčnost in 
apatičnost 

•prizadene vse sesne 
pujske, smrtnost je lahko 
tudi 70 – 80 %, pri večjih 
kategorijah je blažje 

•bolezen si vnesemo z 
nakupom živali 

Virus poškoduje resice v črevesju s čimer  
zmanjša absorbcijsko površino, sledi izguba 
tekočine in dehidracija 



• driska 

• bruhanje 

• apatičnost 

• neješčnost 

PRAŠIČJA EPIDEMIČNA DRISKA (PED) 
klinična slika 



• biovarnostni ukrepi 

• odgovornost vseh rejcev za preprečevanje vnosa in prenosa 
patogenih mikrobov 

 

• zdravljenja ni, razen simptomatske terapije 

• nabava zdravih pujskov, 

• higiena,  

• dobrobit za živali (mikroklima, prostor, (ne)mešanje gnezd in 
nabava ….), 

• evropska komisija je predlagala zaščitne ukrepe pri uvozu prašičev, 
merjaščevega semena in krvnih proizvodov, ki izvirajo iz prašičev 
in so namenjeni uporabi v krmi za prašiče.  

 

Če se bomo držali vseh pravil v prašičereji ni panike! 

PRAŠIČJA EPIDEMIČNA DRISKA (PED) 
preventiva  



AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA 
(APK) 

Izredno nevarna kužna in nalezljiva bolezen z ogromnimi ekonomskimi posledicami 



RAZŠIRJENOST, KI PREDSTAVLJA 
GROŽNJO 

Bolezen ni pod kontrolo! 



EPIDEMIOLOGIJA IN PATOGENEZA 

Inkubacijska doba je od 1 – 15 dni (odvisno od količine 
virusa). 

 

Vir okužbe so oboleli prašiči, kontaminirana hrana, urin, feces 
in klopi. Bolezen se pojavlja zlasti v ekstenzivnih rejah. 

 

Domači in divji prašič sta enako občutljiva, prizadene vse 
starostne kategorije. 

 

Na bolezen posumimo, če se v reji pojavi izredno povišan 
pogin pri vseh starostnih kategorija 



KLINIČNA SLIKA 

• nenaden pogin brez očitnih znakov 
 

• povišana telesna temperatura 
(40,5°C - 42°C) 
 

• pordečitev kože (na vrhovih ušes, 
repu, spodnjem delu okončin, 
spodnjem delu vratu in po trebuhu) 
 

• neješčnost, apatičnost, 
nekoordinirano gibanje (24-48 ur 
pred smrtjo) 
 

• bruhanje, driska, izcedek iz oči 
 

• pogin nastopi 3 – 13 dni po okužbi 
 

• smrtnost je blizu 100 % 
 
 



KAKŠNA JE NEVARNOST VNOSA APK V 
SLOVENIJO? 

• bolezen na vzhodni meji držav EU ni pod kontrolo, še vedno 
nastajajo nova žarišča in širjenje bolezni na nova območja 

 

• obstaja bojazen, da se virus prenese v srednjo Evropo kjer je 
velika koncentracija prašičev 

 

• Slovenija je pomembna tranzitna država med vzhodom in 
zahodom 

 

• kamioni prihajajo tudi z okuženih območij (s sabo imajo hrano iz 
domačega okolja) 

 

• virus ima izredno dolgo sposobnost ohranjanja kužnosti 

 

• odvržen pokvarjen sendvič, potovanje naših državljanov po svetu 
….. 

 

• populacija divjih prašičev v SLO se povečuje kar posledično 
pomeni večjo verjetnost prenosa na domače prašiče 



UKREPANJE, ČE SE BOLEZEN POJAVI 
• pomembno je zgodnje odkrivanje bolezni 

 

• ne smemo se bati postaviti suma in odvzema vzorcev 

 

• ključno je hitro ukrepanje veterinarske stroke 

 

• ob sumu in pojavu se uporablja Pravilnik za ugotavljanje, preprečevanje in 
zatiranje Afriške prašičje kuge in Načrt ukrepov ob pojavu APK 

 

• obveznost rejca in veterinarja je, da takoj prijavijo sum! 

 

• vse laboratorijske stroške in zatiranje bolezni plača proračun Republike Slovenije 

 

• preprečevanje je v primeru APK bistvenega pomena, saj zdravljenja ni, 
BIOVARNOST 

 

• bolje, da se poroča o sumljivih primerih, ki se kasneje izkažejo za negativne, kot 
pa da sploh ne poročamo 

 

 

 



ROKOVANJE Z EKONOMSKO 
POMEMBNIMI BOLEZNIMI (PRRS) 

Prašičji reprodukcijski in respiratorni sindrom je bolezen, ki je zelo 
razširjena po svetu!  

(48 % SLO) 

 

PRRS vpliva na dobrobit prašičev in na ekonomske parametre 

prenaša se s slino, nosnim sekretom, urinom, semenom, fecesom in 
transplacetarno 

različni sevi povzročajo različno manifestacijo bolezni 

 



KLINIČNA SLIKA – plemenske svinje 

 pregonitve (do 50 %) 

 neješčnost, 

 povečana temperatura, 

 težko dihanje, 

 abortusi(10-50% v prvi 
fazi),  

 spremembe na koži,  

 polnokrvnost ušes, rilca in 
repa 

 smrtnost 1-10 % 



KLINIČNA SLIKA – pujski 

 mrtvorojenost 

 pogini zaradi prezgodnje 
prasitve (tudi 100%) 

 slabotni in razkrečeni pujski 

 edem vek, vnetje veznic 

 driska 

 povečano število respiratornih 
problemov 

Seveda je jasno, da je 
fotografija zaradi 
bolezni (privez je 
zakonsko prepovedan!) 



KLINIČNA SLIKA – odstavljenci in 
pitanci 

 respiratorna obolenja 

 zmanjšanje dnevnega prirasta 
do 85 % 

 pogin je lahko pri odstavljencih 
12-25% 

 neješčnost 

 bleda koža, driska 

 povečani stroški zdravljenja 

 neizenačeni prašiči 
 

Veliko je odvisno od 
zdravstvenega stanja črede 



KOLIKO STANE PRRS? 

 v številkah to pomeni 2,54 pujska / 
svinjo/leto 
 

 20 tedensko obdobje pomeni 93 
EUR/svinjo oz. če prištejemo 

izgube zaradi slabih prirastov, 
konverzije pa to pomeni 158 EUR 

 
 
V SLO so v letu 2010 ocenjene letne 

izgube zaradi okužbe z virusom 
PRRS znašale 2.045.107 EUR 

 
 Izračun temelji na formuli, ki jo je izdelal Bob Morrison in v kateri so upoštevali, da je v 

Sloveniji 30.000 plemenskih svinj, da je prevalenca PRRS 48 % ter da je cena krme 0,25 

EUR/kg. Izračunali so tudi, da znašajo letne izgube na okuženi farmi s 50 plemenskimi prašiči 

20.363 EUR. Od tega je 55,30 EUR izgub pri vsaki breji svinji, 4,60 EUR je izgub na 

odstavljenca ter 7 EUR izgub na prašiča v obdobju predpitanja in pitanja. 



PREVENTIVNO ZDRAVSTVENO 
VARSTVO 

 preventiva je boljša od 
kurative 

 

 bistveno je izvajanje 
preventivnih ukrepov, da 
bolezni ne vnesemo v rejo 
(biovarnost) 

 

 zdravljenje prašičev je v 
primerjavi z vrednostjo 
prašiča drago 

 

 pogodba z veterinarji 

 preventivni programi 
zdravstvenega varstva 

 manjša poraba 
antibiotikov 



Izkušnje farme, ki je v 20 tednih prešla okuženost s 
PEDv in 23 tehničnih korakov, da PEDv nima več 
negativnega ekonomskega vpliva v tej reji 
Ukrepi za obvladovanje in postopki ob izbruhu na farmi   
 
 1. dan 

1.Evtanazija vseh pujskov mlajših od 10 dni 

2.Ob prvem izbruhu vse pujske, starejše od 10 dni nemudoma odstaviti 

3.Iz umrlih, bolnih pujskov odstranite črevesje. Ta material uporabite za pripravo 
avtogene oralne vakcine za svinjke in plemenske svinje. 

4.Ko pripravljate vakcino (spasirate celotno črevesje z vsebino vred) zagotovite, 
da ob pasiranju ne nastaja preveč toplote, ki bi virus uničila. Ne dodajajte 
klorirane vode h gošči, ker lahko uniči virus.  

Naslednjih nekaj tednov 

5. evtanazirajte vse pujske naslednje 3 – 4 tedne ob samem rojstvu. 

6.Izdelajte povratno vakcino za vse odrasle svinje: 10 ml črevesne gošče 
(4.) – oralno implicirate v rilec 3-krat na tri različne dneve 

7.Preverite, če oralna vakcina (gošča – 4.) vsebuje PED virus (po principu 
hitrega testa) 

8.Ponovite inokulacijo svinj s „črevesno goščo“ čez tri tedne 

9.Nadaljuj s programom „črevesne gošče“ pri svinjah 6 tednov in 
ponovno 3 tedne pred prasitvijo 

 

 



Naslednjih nekaj tednov  

10. Zamrzni zadostno količino  črevesja obolelih pujskov, da bo 
zadostovalo vsaj za 18 tednov priprave „vakcinacijske  gošče“ - (4.)  

11.Uporabite oglje in pripravke proti driski za tekače, pitance in svinje; 

12. Pri svinjah je posledica bolezni moten reprodukcijski cikel, zato  
potrebna kontrola (sinhronizacija estrusa); 

13. Kolikor mogoče omejite gibanje okoli farme – zaposlenih in opreme; 
med oddelki ne sme biti nobenih kontaktov in prehodov zaposlenih – 
posebno še, ko ponovno pričnete z rejo pujskov. 

14. Vsi, ki vstopajo v hlev morajo imeti poplnoma čista oblačila, pokrivala, 
škornje – za vsak oddelek posebej 

15. Dezinfekcija in pranje z apnom vseh poti in opreme. 

16. V praksi striktno izvajanje sistema reje vse notri/vse ven (all in/all out) 
in reja v serijah. 

17. Ko pričnemo na novo s prirejo pujskov, do 20. dneva starosti ne 
izvajamo na pujskih ničesar – ne damo jim niti železovega pripravka. 

18. Ne vstopajte s škornji v prasitveni boks, dokler ni nujno potrebno. Pred 
vstopom si za vsako razkužite škornje. 

19. zberite kolostrum od „imuniziranih“ svinj in ga zamrznite, za primer 
sekundarnega izbruha.  

20. Strogo prepovedano je kakršnokoli prestavljanje pujskov med 
svinjami!  

 



Premiki živali  
 

21. Prepovedano je sprehajanje merjascev in kontakti s svinjami vse 
dokler izbruh bolezni ni popolnoma končan. 

22. Napolnite farmo s svinjkami v prvem tednu izbruha, da se okužijo in 
postanejo pozitivne.  

Dolgoročno   
 

23.  Ko je stanje na farmi ponovno stabilno, odstranite vse zamrznjene 
okužene materiale ( „vakcinacijsko goščo“, črevesje (4)) iz skrinje, 
odstranite kakršenkoli preostali virus s farme. 

 

Racionalno delovanje in uporabne informacije 

 Ves čas imejte na zalogi zamrznjen anti-PEDv kolostrum od prekuženih 
(imuniziranih) svinj. Zamrznjen kolostrum je uporaben le 10 tednov. Na 
velikih farmah je problem, da se pri svinjah pojavljajo subpopulacije in 
slabša dolgoročna imuost po prekuženosti. 

 Zmanjšujte virusno obremenitev – prizadete pujske evtanizirajte takoj 
po rojstvu. 

 V nekaj tednih sam virus na farmi izumre 

 Izločanje virusov se lahko pojavi pri slabotnih pujskih največ 35 dni po 
infekciji.   

 

 

 

 

 

 



 

Racionalno delovanje in uporabne informacije 
 

 Ob striktnem izvajanju vseh navedenih korakov preide farma v 
normalno prirejo po 20-ih tednih 

 

 Skupne izgube znašajo 6 odstavljenih pujskov/svinja/leto 

 

 Izredno težko obdobje za vse rejce in delavce, ki gredo skupaj z živalmi 
skozi proces v katerem je potrebno toliko pujskov evtanizirati 

 

 

 

 

 

 



HVALA ZA POZORNOST 

 


