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Ustrezno ravnanje s prašiči pred zakolom je ključnega pomena tako z vidika zago-
tavljanja dobrobiti živali, kot tudi ustrezne kakovosti mesa in s tem primernosti za 
predelavo. Ustrezno kakovost mesa lahko zagotovimo le, če so živali podvržene 
čim manjši ravni  stresa, pri čemer morajo biti prilagojeni vsi postopki/ravnanja 
pred in ob zakolu. Večino od teh pa (predvsem s stališča varstva dobrobiti živali) 
predpisuje tudi veljavna evropska zakonodaja. 

 Predklavni stres
Večina predklavnih postopkov je za živali stresna. Stres pogojujejo številni dejav-
niki vključno z neznanim okoljem, srečevanjem z novimi situacijami, razlikami v 
temperaturi, hrupom, vibracijami, osvetljenostjo, zaprtimi prostori, gnečo, sooče-
njem z neznanimi živalmi ter razbitjem socialnih/hierarhičnih skupin. Stresa ne 
moremo popolnoma preprečiti, lahko pa ga znatno zmanjšamo s tem, da zadosti-
mo fiziološkim potrebam živali (lakota, žeja, termoregulacija), preprečimo agre-
sivno obnašanje med živalmi, omogočimo normalno gibanje (prostor) in čim bolj 
zmanjšamo uporabo sile pri premikih živali. Ravnanje s prašiči je, v primerjavi z 
drugimi živalmi, relativno težko zaradi njihovega temperamenta in oblike telesa. 
Imajo dobro razvit sluh in voh, vidijo pa slabo. Tudi za stres so relativno zelo ob-
čutljivi. Podvrženost različnim oblikam stresa se manifestira tako na metabolizmu 
(odvisna od energetskih rezerv mišice) in posledično tehnološki kakovosti mesa 
kot tudi na prisotnosti travmatskih poškodb na koži in globljih tkivih.

Daljši (kronični) stres (napor) pred zakolom brez možnosti dostopa do hrane in 
počitka pred zakolom vodi do porabe glikogenskih rezerv mesa. Po zakolu pH 
mesa ostane relativno visok (ni tvorbe laktata, Slika1, Preglednica 1), posledice pa 
se kažejo v temnem, suhem in čvrstem (TČS) mesu, ki ni primerno za predelavo v 
sušene mesnine (mikrobiološka neobstojnost, slabo oddajanje vode in navzema-
nje soli). Posledice lahko preprečimo, če skrajšamo čas transporta (čim bližja klav-
nica) oziroma živalim omogočimo dostop do hrane in počitek pred zakolom.

Slika 1. Dinamika padca pH vrednosti mišice glede pri mesu
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Preglednica 1. Fiziološki parametri glede na različne kakovostne razrede (TČS, normalno, BMV) mesa 

Akutni (intenziven) stres pred zakolom je povezan z intenzivno glikolizo ter na-
stankom laktata, hitrim padcem pH vrednosti mišičnine (Slika1, Preglednica 1) in 
denaturacijo proteinov, ki vodijo do nastanka bledega, mehkega in vodenega 
(BMV) mesa (Slika 2). Tako meso slabo zadržuje vodo, pri predelavi v sušene me-
snine pa daje trd, slan in suh izdelek. Posledice lahko preprečimo, če onemogoči-
mo nastanek akutnih stresnih situacij (agresije med živalmi, čim manjša uporaba 
sile med premiki živali, ustrezni postopki omamljanja).

Agresija med prašiči ter grobo ravnanje s strani lju-
di vodi do nastanka poškodb kože in globljih tkiv, vi-
dnih kot udarnine, raztrganine, podplutbe, praske, 
zlomi, krvavitve, hematomi in poškodbe sklepov (iz-
pahi, zvini, Slika 3). Poškodbe vplivajo na zunanji vi-
dez klavnega trupa in njegovo primernost za predela-
vo (tako z vizualnega kot tudi z mikrobiološkega stali-
šča). Poškodbe lahko nastanejo zaradi bojev med pra-
šiči samimi (Slika 4, 5), kot posledica mešanja nezna-
nih živali in poskusov ponovne vzpostavitve hierarhi-
je med živalmi. Posebno agresivni so nekastrirani 
samci, čeprav se določena raven agresije pojavlja tudi 
pri kastratih in svinjkah. Rešitev je v ločevanju nezna-
nih živali, formaciji manjših skupin (pod 15), omeje-
vanju prostora in čim krajšem času kontakta (tran-
sporta, pregona v zakol).

Slika 2. Kare BMV kakovosti (levo) s povečano izcejo mesnega soka 

Slika 3. Krvavitev v kolčni sklep ob 
izpahu/zvinu na krojenem pršutu
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Slika 4. Poškodbe na koži klavnega trupa  
zaradi napada z zobmi

Slika 5. Posledica poškodbe  
s parklji ob naskakovanju

Podoben učinek ima tudi nasilno ravnanje s strani ljudi (pretepanje, uporaba električ-
nih priganjal, ostrih predmetov), ki ima lahko direktne ali pa indirektne posledice 
(sproži paniko in poškodbe med prašiči in zaradi udarcev v okoliške predmete, Slika 6). 

Vsakršna agresija med/nad prašiči vodi v večjo porabo energije, zato je poleg trav-
matskih poškodb povečano tudi tveganje za nastanek TČS mesa, intenzivna aktiv-
nost tik pred zakolom pa je povezana z večjo pojavnostjo mesa BMV kakovosti.

Postopki pred zakolom
Post pred zakolom/transportom

Prašiči so posebni tudi z vidika krmljenja pred zakolom. Prašiči pred transportom 
(in zakolom) potrebujejo post, s tem pa zmanjšamo slabost in smrtnost med tran-
sportom (bruhanje, inhalacija želodčne vsebine, zadušitve), izboljšamo kakovost 
mesa (manjša pojavnost BMV ob ustrezni porabi energijskih rezerv) in zagotovi-
mo večjo mikrobiološko varnost (manjša možnost kontaminacije mesa s črevesno 
vsebino pri evisceraciji). Optimalen čas ni povsem znan. Pogosto se uporablja 10-
12 urni post (zagotovi prazna prebavila), čas pa naj ne bi presegal 18-24 h (izguba 
teže, sporno z vidika dobrega počutja). 

Slika 6. Posledice neprimernega ravnanja s prašiči, vidne na koži klavnega trupa. A, B – udarci s palico, C – 
odrgnina, D – posledice uporabe električnega priganjača, E – velik hematom na notranji strani stegna zaradi 
udarca
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 Nakladanje
Izvor stresa med nakladanjem so nove okoliščine, mešanje neznanih živali ter sam 
fizični napor nakladanja. Če živali niso navajene stika s človekom, si lahko poma-
gamo s polnimi stenami. Pomembna je enakomerna osvetlitev, nedrseča tla, odso-
tnost ovir, senc, luž ipd. Klančine ne smejo biti prestrme (največ 20°), poleg tega 
lahko uporabljamo številne druge tehnološke rešitve (hidravlična dvigala, rampe). 
Relativno veliko prašičev trpi zaradi poškodb nog, kar še poveča stres pri naklada-
nju. Ustrezna uporaba pripomočkov za nakladanje (hidravlična dvigala) ter upo-
števanje temperaturnih pogojev in gostote živali znatno zmanjša pogostost po-
škodb (krvavitev, podplutb) in pojavnost BMV mesa.  Prašiči imajo slab čredni 
nagon, zato morajo biti poti dovolj široke, da lahko vzporedno hodita dva ali trije 
prašiči, sicer lahko pride do zastojev. 

 Transport
Med transportom stres zaradi nakladanja postopno izgine. Živali se umirijo, odvi-
sno pa je seveda od vrste transportnega sredstva, poti/ceste in načina vožnje. Za 
dobro počutje živali je pomembna zasnova vozila, in sicer izolacija sten in strehe, 
nedrseča tla, ventilacija, prekati, ki nudijo živalim oporo. Vzmetenje vozila je po-
membno pri preprečevanju slabosti med vožnjo. Čeprav se živali med vožnjo umi-
rijo, obstajajo omejitve glede dolžine vožnje. Prežvekovalci so bolj odporni na od-
vzem vode in krme kot monogastrične živali (npr. prašiči). Prašiči postanejo lačni 
in žejni po 8 urnem potovanju, posebno dehidracija pa je (poleg vpliva na dobro 
počutje) povezana z izgubami klavne teže. Če transport traja več kot 24 ur, je po-
trebno živali razložiti ter jim zagotoviti 24 urni počitek, hrano in vodo, čeprav naj 
bi tudi samo razkladanje in ponovno nakladanje spet povzroči neželen stres in bi 
bilo najbolje živali krmiti in napajati v samem vozilu. V evropski zakonodaji je mi-
nimalna površina predpisana, poleg tega pa bi se morali prevozniki prilagajati tudi 
okoljskim razmeram (npr. temperaturi zraka – ob vročini znižati gostoto). Nače-
loma velja, da je potrebno zagotoviti toliko prostora, da se žival lahko uleže. Pri 
kratkih transportih je vpliv na kakovost mesa minimalen, medtem ko se z daljša-
njem transporta že kaže učinek na povišan pH mesa (>TČS, <BMV), kot posledi-
ca izrabe glikogenskih energetskih rezerv.

Zakonodaja (Uredba 1/2005/ES, Zakon o zaščiti živali) 
Prevažamo lahko le zdrave in nepoškodovane živali, prav tako ne brejih samic, pri katerih je preteklo že več 
kot 90 % pričakovanega časa brejosti, ali pa tistih, ki so povrgle pred manj kot pred enim tednom. Isto velja za 
novorojene živali, pri katerih se popek še ni zacelil oz. prašičke mlajše od treh tednov. Izjeme so dovoljene pri 
bolnih ali poškodovanih živalih in pri živalih, ki se prevažajo z namenom zdravljenja, ali zaradi znanstvenih 
raziskav, če je prevoz odobril pristojni veterinarski delavec ali strokovnjak za zaščito živali. Prevozna sredstva 
morajo biti prilagojena temu, da preprečijo poškodbe in trpljenje živali ter zagotavljajo njihovo varnost, prav 
tako naprave za natovarjanje in iztovarjanje. Osebje, ki ravna z živalmi, mora biti ustrezno usposobljeno. Pre-
vozna sredstva morajo biti zavarovana pred vremenskimi nevšečnostmi in razlikami v klimatskih pogojih; za-
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gotovljeno mora biti ustrezno prezračevanje (poleti, topli meseci, zaprta prevozna sredstva, zabojniki, kletke 
ipd.). Omogočeno mora biti čiščenje in razkuževanje. Živali med prevozom ne smejo trpeti zaradi nezadostne 
površine, višine, nezadostnega napajanja ali krmljenja. Namestitev živali v prevoznem sredstvu mora biti taka, 
da ne pride do poškodb ali izpadanja živali iz prevoznega sredstva, predelne stene morajo biti dovolj močne, 
tla morajo biti nedrseča ter taka, da preprečujejo uhajanje urina in iztrebkov v okolje. Poleg živali ne smemo 
prevažati blaga, ki je škodljivo za njihovo zdravje. Za prašiče (pri telesni masi 100 kg) je predpisana gostota pri 
transportu največ 253 kg/m2, pri čemer morajo imeti na voljo vsaj toliko prostora, da lahko vstajajo in legajo 
v svojem naravnem položaju. Pri prašičih lahko transport traja neprekinjeno največ osem ur, čas vožnje pa se 
lahko podaljša, če so prevozna sredstva ustrezno opremljena (prezračevanje, napajanje), vendar ne sme biti 
daljši od 24 ur. Po tem času je potrebno živali iztovoriti, napojiti, nakrmiti in jim zagotoviti 24 urni počitek. 

 Počitek v hlevu pred zakolom
Med počitkom si živali lahko opomorejo od stresa med transportom, kar ugodno 
vpliva tudi na tehnološko kakovost mesa; zagotovljen mora biti dostop do vode, 
zaščita pred neugodnim vremenom, ventilacija in (če je do zakola več kot 12h) 
tudi krma. Če prašiče krmimo, pa moramo biti pozorni tudi na ustrezno dolg post 
pred zakolom. Prašiči zaklani naslednji dan naj dobijo krmo najkasneje zvečer, da 
so prebavila do zakola prazna. Potrebno je tudi preprečevanje agresije tako, da 
preprečimo mešanje neznanih živali (ločeni prostori, majhne skupine živali, če 
brez mešanja ne gre, potem le ob nakladanju na tovornjak, kasneje pa ne).

 Pregon do mesta omamljanja
Omenjeni stadij je prav tako pomemben s stališča stresa za živali (srečevanje z novimi 
situacijami, vsiljeno premikanje z določeno hitrostjo linije klanja, agresija med praši-
či), spet se lahko pojavi  vznemirjenje in napor, ki vodi v poškodbe kože in večjo po-
javnostjo BMV mesa. Tu je pomembno optimalno oblikovanje obrata (poti pregona), 
uporaba opreme (priganjal) pa mora zagotavljati čim manj stresno gibanje živali pro-
ti mestu zakola. V splošnem obstajata dva načina – neprekinjen (linijski), primeren za 
velike obrate, in v presledkih (več prašičev v skupini), primeren za manjše obrate.  

Zakonodaja (Zakon o zaščiti živali, Uredba (ES) št. 1099/2009). 
Objekti in naprave za natovarjanje in raztovarjanje naj onemogočajo poškodbe in trpljenje živali (nedrsne po-
vršine, možnost razkuževanja, naklon klančine za prašiče največ 20 °). Živali se takoj po prihodu raztovorijo 
v klavniški depo, kjer mora biti na voljo tudi voda in krma (če je zahtevan daljši počitek), prostori pa morajo 
ravno tako onemogočati poškodbe in čiščenje. Med manipulacijo z živalmi v klavniškem prostoru je treba 
poskrbeti za čim nižji nivo vznemirjenja, da se  preprečijo travmatske poškodbe in zagotovi ustrezna kakovost 
klavnega trupa in mesa. Pri tem se upošteva lastnosti živali (prostor umika, čredni nagon) in uporablja do-
voljena priganjala. Pri prašičih je poleg desk, posebnih zastavic, vesel in ropotulj, dovoljena tudi uporaba ele-
ktričnega priganjača, vendar le na mišicah zadnjega dela telesa, pri živalih, ki se nočejo premakniti in ne več 
kot eno sekundo. Ostre konice, kovinske ali plastične palice, verige, močan vodni curek, niso dovoljene. Pred 
zakolom je obvezen veterinarski pregled, kjer se preveri zdravstveno stanje živali (ustreznost za prehrano), 
poleg tega pa še označbe (pri prašičih skupna označba gospodarstva, plemenske svinje pa še individualno) ter 
spremno dokumentacijo (izjava o prehranski varnosti, potni list ter eventuelno še veterinarsko napotnico).
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 Zakol in obdelava klavnega trupa
 Omamljanje
Namen omamljanja je takojšnja izguba zavesti in s tem neobčutljivost med izkrvavi-
tvijo do nastopa smrti. Pri tem je potrebno biti pozoren na učinkovitost postopka (ta-
kojšen kolaps, kratki ritmični krči, prenehanje dihanja, vstajanja, vokaliziranja in oče-
snih refleksov, viseč jezik). Potrebna je tudi zaščita, tako živali kot tudi operaterja.   

Mehansko omamljanje (uničenje dela možganov s penetrirnim klinom, Slika 7). 
Metoda je hitra, nepovratna (ni vrnitve zavesti), dosežena je takojšnja neobčutlji-
vost. Po drugi strani pa je težavna zaradi majhnega ciljnega mesta, pri prašičih pa 
se pri omamljanju  pogosto pojavijo intenzivni mišični krči (krvavitve, zlomi, hi-
ter padec pH mesa).

Omamljanje s plini (pri prašičih najpogosteje CO2, izpostavitev 80-90% atmosfe-
ri CO2 do nastopa nezavesti). Metoda je ugodna s stališča kakovosti mesa zaradi 
majhne pojavnosti krčev, zlomov, mehanskih poškodb in krvavitev. Hkrati pa je 
metoda povratna (možna povrnitev zavesti, potrebna čim hitrejša izkrvavitev), ne 
učinkuje vedno takoj, možne so težave s prilagoditvijo koncentracije plina, ter po-
sledično podaljšana agonija (kisla reakcija na dihalnih sluznicah, respiratorni dis-
tres, poskusi pobega).

Omamljanje z elektriko (električni tok skozi možgane (Slika 8), lahko tudi še čez 
srce, povzroči nezavest, uporaba posebnih elektrifikacijskih klešč). Metoda je hitra 
in enostavna, delno nepovratna (v primeru elektrifikacije čez srce). Težave pa lah-
ko nastanejo zaradi neustrezne namestitve, slabega kontakta (prevodnost) elektri-
fikacijskih klešč ter nastavitvijo napetosti. Previsok tok/čas izpostavitve lahko 
povzroči krče mišic, zlome, pokanje kapilar (nastanek pikčastih krvavitev, Slika 9) 
in slabšo sposobnost za vezavo vode.

Slika 7. Pot penetrirnega klina skozi možganski svod  
pri prašiču (levo) in mesto nastavitve pištole (desno)
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Slika 8. Omamljanje prašiča z elektrifikacijskimi 
kleščami

Slika 9. Pikčaste krvavitve v mišici stegna

Izkrvavitev
Pri prašičih se izvede z rezom čez glavne krvne žile zgornjega dela prsnega koša, 
po 3-6 min. nastopi smrt zaradi hipoksije možgan. 

Horizontalna izkrvavitev je s stališča kakovosti mesa ugodnejša (manjša stopnja 
nepenjanja mišic, manjša hitrost postmortalne zakislitve).

Vertikalna izkrvavitev (Slika 10) je sicer hitrejša in bolj učinkovita, vendar so v 
tem primeru možnosti za nastanek krvavitev (mišice, podkožje) in hitre zakislitve 
mesa večje.

Nepopolna/zakasnela izkrvavitev ima lahko za posledico zastajanje in/ali strje-
vanje krvi v žilah, obarvanje tkiv, ter prekomerno izraženo mrežo podkožnih žil 
(t.i. “veining defect”). Omejeno odtekanje krvi ob hkratnem delovanju srca (tak pri-
mer so površinska tkiva stegna ob vertikalni izkrvavitvi, kjer je zaradi obešanja pre-
kinjen odtok venske krvi) povzroči pokanje krvnih žil in nastanek krvnih spodlivov 
(hematomov, Slika 11, 12). Oba defekta (tako veining defect kot podkožni hemato-
mi postanejo dobro vidni na koži ohlajenih klavnih trupov, kvarijo pa tudi videz me-
snih izdelkov (Slika 13).
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Slika 10. Vertikalna izkrvavitev Slika 11. Velik podkožni hematom  
na notranjem stegnu

Slika 12. Obarvanje okoliškega tkiva  
s krvjo iz podkožnega hematoma

Slika 13. Podkožni hematomi in prekomerno 
izražena mreža podkožnih žil na pršutu

(Zakon o zaščiti živali, Uredba (ES) št. 1099/2009)
Zakol živali. Živalim je med usmrtitvijo in povezanimi postopki potrebno prihraniti vsakršno bolečino, vzne-
mirjenje in trpljenje, ki se ga je mogoče izogniti. Odprema živali v klavnico in njihov počitek do zakola, oskrba 
živali do zakola, gonjenje živali od mesta razkladanja do hleva oziroma prostora za klanje živali, omamljanje in 
zakol živali morajo biti v skladu s predpisanimi pogoji (natančneje v prilogi II Uredbe (ES) št. 1099/2009). 

Omamljanje. Pred zakolom se morajo živali na strokoven in predpisan način omamiti. Zakol brez strokovnega in 
predpisanega omamljanja živali pred zakolom je prepovedan. Za omamljanje prašičev (razen za kategorijo pujskov, 
kjer so dovoljene še druge metode) se lahko uporablja mehanske metode (strelna naprava s penetrirnim klinom, 
strelna naprava s prostim projektilom), električni tok (skozi možgane, skozi možgane in srce) in omamljanje s pli-
nom (CO₂ v visoki koncentraciji – najmanj 80%; CO₂ mešan z inertnimi plini - do 40% CO₂, za navadno omamljanje 
prašičev, če izpostavljenost vsaj 30% CO₂ traja manj kot 7 minut; inertni plini, npr argon ali dušik). Posebne zahteve 
pri posameznih metodah omamljanja so podrobneje opisane v poglavju II priloge I Uredbe (ES) št. 1099/2009. 

Izkrvavitev mora biti izvedena na strokoven način takoj po omamljenju živali, nadaljnja obdelava zaklanih živali 
pa se ne sme začeti preden je žival popolnoma izkrvavela. Žival se lahko izjemoma zakolje brez omamljanja (zakol 
v sili, nevarnost pogina, zakol iz zdravstvenih razlogov, obredni zakol, ki ga dovoli pristojni veterinarski organ). 
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 Postopki obdelave klavnega trupa
Odstranjevanje dlake. Večina klavnic uporablja garanje: trupi se potopijo v vročo 
kopel (60-65°C), kar omogoča kasnejše odstranjevanje dlake in povrhnjice (me-
hansko “krtačenje”), sledi še ožiganje preostale dlake, odstranjevanje parkeljne ro-
ževine in pranje trupa z vodo. Pri obdelavi je pomembna ustrezna prilagoditev tra-
janja in temperature glede na težo, starost, odlakanost in sezono. Nezadostna obde-
lava pomeni probleme pri odstranjevanju dlak in povrhnjice (Slika 14). Previsoka 
temperatura/predolga obdelava pa vodi do nastanka površinskih poškodb kože ob 
mehanskem odstranjevanju dlake. Pri naknadnem čiščenju zaostalih dlak, povrh-
njice in kožnih žuljev se je treba izogniti nepotrebnim in preobsežnim rezom (Sli-
ka 15, 16), saj taki trupi ne odgovarjajo strogim zahtevam po kakovosti surovine 
namenjene za predelavo v nekatere sušene mesne izdelke (npr. panceta, pršut).   

Slika 14. Poškodbe kože in ostanki povrhnjice  
ob neustrezno prilagojenjem garanju

Slika 15. Prekomerno odstranjena koža 
pri obrezovanju petnega žulja

Slika 16. Nepotrebna poškodba kože  
z nožem ob čiščenju klavne polovice
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Evisceracija in obdelava klavnih polovic. Obsega odstranitev trebušnih in prsnih 
organov (Slika 17), razpolovitev trupa, odstranitev trebušnega sala, prepone, hrb-
tenjače, možganov, ledvic in jezika. Pri postopku se je treba izogibati nepotrebnim 
rezom na okoliških tkivih (koža, mišičnina), hkrati pa je potrebno predpisana tki-
va/organe natančno odstraniti.

Slika 17. Evisceracija na klavni liniji

Slika 18. Izceja na prerezu najdaljše hrbtne mišice 
pri zamaščenem klavnem trupu

Hlajenje klavnih polovic. Faza hlajenja klavnih trupov je važna tako s stališča hi-
giene živil kot tudi s stališča kvalitete mesa. Pomembno je predvsem dovolj hitro 
hlajenje. Prepozno/premalo učinkovito hlajenje omogoča po zakolu še dovolj hi-
ter metabolizem glukoze v mišicah, posledično pa hiter padec pH vrednosti in po-
jav BMV kakovosti mesa (Slika 18). Temu so podvrženi predvsem težki in zama-
ščeni prašiči. Po drugi strani lahko prehitro hlajenje (padec T pod 10°C preden pH 
pade pod 6,0) povzroči krčenje mišičnih vlaken ob prisotnosti ATP kar vodi do 
pojava t.i.  hladilniške trdote (trdo meso, ki se ne zmehča z zorenjem). Čeprav je 
pojav pri prašičih redkejši, pa ga vseeno lahko srečamo pri lažjih in manj zamašče-
nih trupih.
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