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Tehnološki list “Ekološka reja prašičev” je namenjen rejcem v pomoč pri odločanju za ustrezen sistem ekološke reje prašičev in razširjanju tovrstne reje v Republiki Sloveniji. V tehnološkem listu so predstavljeni glavni sistemi ekološke reje prašičev z nekaterimi normativnimi zahtevami in nasveti za reševanje ali preprečevanje problemov, ki so prisotne v rejah.
Ekološka reja prašičev v EU predstavlja z 0,3% najmanjšo nišo v ekološki reji domačih živali v državah EU. Razlog je v težavah pri zagotavljanju kakovostne ekološko
pridelane krme za različne kategorije prašičev. Prepovedana je uporaba gensko spremenjenih organizmov, reje pa morajo imeti tudi lastne površine za pridelavo krme.
Ekološka reja prašičev se lahko izvaja v sistemu zunaj/na prostem (outdoor, Slika 1),
znotraj/reja v hlevu (indoor, Slika 2) in mešano (kombinacija obeh, Slika 3).

Slika 1: Reja na prostem

Slika 2: Reja v hlevu

Slika 3: Mešan sistem reje

Slika 4: Komercialni križanec landras × veliki beli
(levo) in durok (desno)

Tip sistema reje je odvisen od zgodovinskih značilnosti in tradicije v posameznih
delih držav EU. Enako velja tudi za izbiro primerne pasme prašičev. Večinoma se
uporabljajo konvencionalne moderne pasme prašičev ali križanci (Slika 4), v nekaterih delih EU tudi njihove avtohtone pasme prašičev (Slika 5). Za vse sisteme
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ekološke reje prašičev je značilno, da zahtevajo zagotavljanje dobrega počutja živali in rejo živali na način, ki ne obremenjuje okolja. Skupna obtežba z živalmi ne
sme presegati mejne vrednosti 170 kg dušika na leto in hektar kmetijskih zemljišč
(Preglednica 1).
Preglednica 1: Maksimalno število živali na ha površine (Annex IV, EC 889/2008)

Slika 5: Siciliano nero – avtohtona pasma na Siciliji (levo) in Iberico – avtohtona pasma v Španiji (desno)

Reja v hlevu

Ta sistem reje poteka v hlevu z možnostjo zunanjega izpusta (Slika 6) in je značilna predvsem za Avstrijo, Nemčijo in Švico ter Slovenijo. Tovrstni hlevi se navadno
preko hladnega dela leta ogrevajo, vgrajen pa imajo tudi ventilacijski sistem. Druga možnost so neizolirani hlevi z odprtim delom stranice hleva. Zahtevana minimalna površina notranjih in zunanjih delov hleva za prašiče različnih kategorij je
predstavljena v preglednici 2. Pri takšnih rejah je v hlevih potrebno posebno pozornost nameniti prostoru za svinjo. Svinja mora imeti možnost izražati svoje različno naravno obnašanje. V prostoru morajo biti ločena področja za ležanje, uriniranje in blatenje ter področja za različne druge aktivnosti. Na ta način se izognemo zdravstvenim težavam živali, ekonomskim izgubam in dodatnemu delu. V
hlevu moramo zagotoviti tudi ustrezne mikroklimatske pogoje za svinje, pujske,
odstavljene pujske in pitance.
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Prednosti reje v hlevu:
• primeren način za ostrejša klimatska področja s hladnimi zimami,
• učinkovit nadzor živali,
• manjše potrebe po površinah zemljišč.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pomanjkljivosti reje v hlevu:
negativen učinek na okolje zaradi
distribucije gnojevke,
visoki stroški gradnje hleva in energije
za ogrevanje,
pogosto ne zadostuje pričakovanjem
potrošnikov v zvezi z ekološko rejo prašičev,
omejevanje naravnega obnašanja prašičev,
večja gostota živali povečuje možnost
okužb in bolezni,
omejena prožnost oziroma prilagodljivost
v reji prašičev glede števila svinj in pitancev,
zahteva po večji tehnični opremljenosti,
višje higienske zahteve reje zaradi reje
prašičev različnih kategorij,
kombinacija naravne in umetne osvetlitve
v prostorih za svinje,
pujski morajo hitro po rojstvu dobiti železo
(oralni preparat ali vbrizgavanje)
za preprečitev anemije.

Slika 6: Primera reje v hlevu z izpusti

Preglednica 2: Zahtevana minimalna površina notranjih in zunanjih delov hleva
po prašiču različnih kategorij (Annex III, EC 889/2008)

* Ecocert. Organic pig farming (2012)
** Če se prostor uporablja za naravni pripust: 10 m2/merjasca
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Reja zunaj/na prostem

Ta sistem predstavlja rejo prašičev zunaj preko
celega leta (Slika 7). Živali imajo na voljo majhne
objekte (hiške, Slika 8) ali naravna zavetja. Največji tehnološki problem reje je zagotoviti pravilno
rotacijo čredink na paši na način, da ohranjamo
pokritost z vegetacijo, zagotovimo biološko varnost za živali ter identificiramo morebitne zdravstvene probleme in jih pravilno obravnavamo.
•
•
•
•
•
•

•
•
Slika 7: Različne oblike reje na prostem

Prednosti reje na prostem:
manjši stroški gradnje objektov,
izpolnjena pričakovanja potrošnikov glede
ekološke reje,
boljši pogoji za izražanje naravnega
obnašanja s pozitivnim učinkom na
zdravje in dobro počutje (Slika 9),
manjša gostota naselitve živali in dobra
kakovost zraka, kar pozitivno učinkuje na
zdravje živali,
dostop do naravne svetlobe,
učinkovita uporaba gnoja v primeru, da je
reja integrirana v kolobarjenje rastlin in se
»hiške« in področja krmljenja pravočasno
premikajo,
vegetacija in zemlja zagotavljata večino
potrebnih količin vitaminov in mineralov
za živali na paši,
anemija je prisotna dokler pujski ne
najdejo dovolj železa v tleh.

Slika 8: Primer hiške
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Pomanjkljivosti reje na prostem:
• prevelika gostota živali (15 svinj/ha/leto)
lahko na zunanjih površinah povzroči
prevelik vnos hranil v zemljo in možnost
izpiranja dušika,
• razdalje lahko predstavljajo logistične
probleme,
• zahtevana je skrbna kontrola proti
zajedavcem,
• zmanjšana je biološka varnost zaradi
možnosti različnih obolenj zaradi okužb
s paraziti in zaradi možnosti stika z divjimi
živalmi,
• težja kontrola živali – identifikacija in
oskrba bolnih živali,
• zelo otežen nadzor svinje v času poroda
in po njem,
• majhni pujski so lahko plen plenilcem
kot so krokar, lisica in celo jazbec.

Slika 9: Zagotavljanje možnosti
za normalno obnašanje (npr. ritje)

Mešani sistemi reje

Tovrstni sistemi omogočajo izkoriščanje najboljših praktičnih delov obeh omenjenih sistemov (Slika 10). Praktična uporaba mešanega sistema je odvisna od klimatskih pogojev in preteklih izkušenj. Mešan sistem reje omogoča svinji, da je na
paši v različnih fazah življenja. V nekaterih rejah so svinje v hlevu, 10 dni po prasitvi pa jih selimo v skupinske bokse ali pa ven na pašo, kjer ima vsaka svojo »hiško«. Odstavljence in pitance imamo običajno v reji v hlevu v skupinskih boksih z
možnostjo izpusta s polnimi tlemi. V času poletja imajo odstavljenci in pitanci dostop do paše (Slika 11) ali pa so preseljeni na pašo s »hiškami«.
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Slika 10: Kombiniran sistem reje

Slika 11 a in b: Prašiči na paši

Prednosti mešanega sistema reje:
• v hlevu je omogočena dobra kontrola svinje in pujskov v času prasitve,
• po 10. dneh sledi selitev svinje in pujskov v skupinski prostor ali pa v zunanji
sistem reje, kar ima pozitiven učinek na povečano konzumacijo krme in
proizvodnjo mleka v okolju, ki je bolj stimulirajoče in nekoliko hladnejše kot
v objektu,
• reja v hiškah je v času poletja bolj higienska, saj omogoča enostavnejše
čiščenje, poleg tega pa omogoča tudi, da se očistijo boksi/prostor in da
ostanejo nekaj časa le-ti tudi prazni.
Pomanjkljivosti mešanega sistema reje:
• premik brejih svinj iz zunanje reje v notranjo rejo (notranji prasitveni boks)
lahko povzroči klimatski stres za svinjo,
• v času, ko je svinja v laktaciji in v skupinski reji (3 do 5 svinj), moramo
zagotoviti individualno primerno oskrbo svinje z mobilno opremo.
Priporočila za mešan sistem reje:
• posebno pozornost mora rejec nameniti kontroli mikroklimatskih pogojev
pujskov po rojstvu,
• voditi moramo strategijo zmanjševanja nevarnosti okužb in zajedavcev,
• potrebno je izvajati selekcijo dovolj robustnega genotipa prašičev z dovolj
velikimi gnezdi.

Svinje v laktaciji
Vhlevitev in management
EU regulativa zahteva, da ima svinja v laktaciji s pujski vsaj 10 m2 površine, pri čemer mora imeti vsaj 2,5 m2 izpusta (Slika 12). Svinja v laktaciji praviloma ne sme
biti vkleščena, vendar se ta praksa kljub temu v nekaterih rejah uporablja v času
prasitve (nekaj dni). V zunanjih rejah so svinje s pujski v ločenih ogradah, vendar
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pa pujski lahko krožijo med ogradami. V nekaterih rejah, tako v sistemih hlevske
reje kot tudi sistemih reje na prostem, so svinje v pred prasitvijo (Slika 13) in v prvih nekaj dneh/tednih po prasitvi v skupinah.
Slika 12: Svinja
v laktaciji s pujski
(hlevska reja z izpusti)

Slika 13: Breje svinje in svinje v laktaciji v skupinskih boksih na nastilju

•

•
•
•

•
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Priporočila:
preveriti moramo temperaturo (T) v prostoru, predvsem spodnjo in zgornjo
kritično T; v ekstenzivnih pogojih reje na nastilju z ustrezno konzumacijo
krme morata biti za svinje v laktaciji spodnja in zgornja kritična temperatura
7 in 26 °C, za presušene svinje pa 12 in 31 °C,
zagotoviti je potrebno oskrbo z vodo s pretokom 2-3 l/min,
oskrbo s krmo moramo prilagoditi potrebam brejih svinj,
nadzorovati moramo svinjo pred in po prasitvi ter preverjati njeno rektalno T;
ukrepati je potrebno v primeru T med 40 in 42 °C zaradi možnosti pojava
MMA (napete, trde mlečne žleze, izpad proizvodnje kolostruma ali zelo
majhne količine kolostruma, smrdljiv gnojni izcedek iz nožnice, svinja
obrnjena na trebuh in s tem onemogočeno sesanje, pomanjkanje apetita,
apatičnost in depresivnost, trdo blato itd.).
svinji je potrebno ponuditi ustrezen prostor za ležanje in blatenje, možnost
gibanja in vlaknine,

• pripraviti je potrebno strategijo zdravstvenega varstva, načrt cepljenj in
kontrole notranjih zajedavcev.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nadzor rejca in njegovo posredovanje v času prasitve:
odstraniti moramo posteljico oziroma njene membrane okoli pujskovega
rilca, da se ne zaduši,
posušiti moramo novorojene pujske in jih postaviti pod ogrevalno luč, da
preprečimo podhladitev,
pujskom pomagamo pri porodu, da ne bi zastajali v porodnem kanalu in s
tem podaljševali čas poroda,
preveriti moramo, ali je v mlečnih žlezah dovolj mleziva,
po porodu namenimo pozornost svinji in pujskom, da lahko pravočasno
ukrepamo v primeru MMA,
rejčeva pomoč svinji v času poroda lahko v določenih primerih povzroči tudi
prekinitev poroda, izvlečenje pujskov iz maternice pa lahko povzroči okužbe,
ki se kasneje odražajo v obliki MMA in plodnostih motenj.
Priporočila za zagotovitev ustreznih pogojev poroda:
rejčeva pomoč svinji se ne sme zgoditi prezgodaj,
dlani in roke morajo biti čiste, priporočljiva uporaba rokavic,
breji svinji moramo zagotoviti možnost gibanja,
pred porodom svinji zagotovimo mirno okolje, bogato z nastiljem
in slamo za izgradnjo gnezda.

Stres zaradi mraza in vročine

Večina svinj v našem geografskem področju se srečuje z mrzlo sezono in obdobjem, ki ga spremljajo visoke dnevne temperature. Vročinskemu stresu so bolj podvržene svinje v laktaciji z visoko presnovno aktivnostjo, visokimi potrebami po
konzumaciji krme, znižanim apetitom in visoko proizvodnjo mleka. Presušene
svinje so veliko bolj občutljive na stres, ki nastane zaradi mraza, predvsem zaradi
restriktivnega načina krmljenja.
Priporočila:
• zagotoviti moramo ustrezno senco, kalužanje (Slika 14) ali razprševanje vode
in tako zmanjšati vročinski stres,
• zagotoviti moramo ustrezne »hiške« - prostor z dovolj nastilja, da zmanjšamo
stres zaradi mraza.
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Slika 14: Kalužanje

Higiena
Čiščenje in dezinfekcija sta najboljša načina kontrole najpogosteje prisotnih glist v
svinjah, črvov (Oesophagostomum spp.) in rdečega trebušnega črva (Hyostrongylus rubidus), ki se prenašajo preko prosto živečih ličink. V konvencionalnih rejah je možno izvajati sistem »all-in« in »all-out«, kjer brez težav izvedemo čiščenje,
dezinfekcijo in sušenje prostorov ter opreme. V ekološki reji z manjšimi čredami
je izvajanje omenjenega sistema omejeno. Dezinfekcija ima zelo majhen vpliv na
zmanjševanje prisotnosti črvov (Ascaris suum), ki so zavarovani z jajčno lupino.
Pri sistemih reje na prostem je zelo težko zavarovati živali pred patogeni divjih živali in obiskom divjih živali.
•
•
•
•
•
•
•
•
10

Priporočila za zagotavljanje higiene:
med dvema naselitvama je potrebno prostor temeljito očistiti blata in druge
umazanije (še posebno v kotih), ozke odprtine in krmilna korita ter napajalnike,
površine boksa je potrebno navlažiti z vodo, pustiti nekaj ur, nato pa sprati
z vodo pod pritiskom,
površina in koti boksa morajo biti čisti,
voda s T=40 °C pomaga pri čiščenju sprijete umazanije in blata živali,
prostori morajo biti suhi in dezinficirani pred prihodom nove skupine živali,
posušitev prostorov je osnovnega pomena za zmanjševanje števila jajčec in
ličink parazitov, pri tem prav tako pomaga UV svetloba,
tudi svinjo očistimo s toplo vodo in krtačo preden jo premestimo v porodni
prostor,
premik »hišic« omogoča čistejše okolje in možnost zmanjšanja prenosa
kokcidiozne okužbe majhnih pujskov preko Isospora suis (povzročitelj driske).

Sesni pujski

Standard ekološke reje prašičev zahteva laktacijo dolgo vsaj 40 dni, v nekaterih državah traja tudi do 8. tednov. Laktacija je v ekološki reji daljša v primerjavi s konvencionalno rejo (3-5 tednov). Odstavitev pujskov pri 7. tednu je veliko primernejša starost zaradi pozitivnega vpliva na zdravje pujskov, vendar pa moramo biti
pazljivi pri svinjah v slabi kondiciji, saj lahko s tem povzročimo poslabšanje reprodukcijskih lastnosti. Mlečnost svinje narašča po 2. tednu laktacije. Pri hitro rastnih
pujskih mleko samo ne more pokrivati vseh potreb po hranilnih snoveh. Pujskom
moramo zato omogočiti dostop do »trde« krme, ki je prilagojena njihovi sposobnosti prebavljanja kot tudi njihovim zahtevam za pokrivanje vzdrževalnih potreb
in potreb za rast. Krma pujskov mora biti zaščitena pred možnostjo zauživanja s
strani svinje. S »trdo« krmo lahko pokrivamo med 1% do 50% potrebne presnovne energije pujskov v času med 21. in 40. dnem starosti. Oskrba z vodo mora biti
sesnim pujskom (slika 15) zagotovljena od rojstva naprej. Pujski potrebujejo svoje
napajalnike, prilagojene njihovi velikosti, da lahko razvijejo obnašanje pitja vode.
Še posebej v poletnem vročem obdobju moramo pujskom pri starosti okoli 4. tednov zagotoviti tudi dovolj velik pretok vode v ceveh kot tudi ustrezno kakovost
vode.
Smrtnost pujskov
Smrtnost pujskov je v času laktacije največkrat povezana s poleganjem svinje ali pa
z njihovo šibkostjo oziroma stradanjem. Smrtnost pujskov se poveča v primeru
podhladitve ali ležanja ob svinji v hladnem okolju, premajhne tvorbe mleziva oziroma mleka, prevelikega gnezda, nezadostnega zavarovanja pujskov pred svinjo
(kadar ni gnezda za pujske ali preprek, ki bi preprečevale poleganje pujskov s strani svinje). Rizična so predvsem gnezda z velikim številom pujskov, saj imajo pujski z nižjo telesno maso tudi nižjo preživitveno sposobnost. Nadalje je problematična izčrpanost svinj zaradi daljših porodov, zmanjšan vnos mleziva, manjše število funkcionalnih seskov ipd.

Slika 15: Sesni pujski (krškopoljski prašič)
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Priporočila:
• zagotoviti je potrebno ustrezne pogoje za prasitev v prasitvenem boksu: dovolj
prostora (vsaj 2,2 × 2,2 m2 površine za ležanje) in primerno strukturo z dovolj
nastilja ter ustrezne krmne površine (krmilno korito) za svinjo in pujske,
• opazovati moramo potek poroda, vendar na način, da svinje ne motimo,
• prilagoditi moramo velikost gnezda glede na število funkcionalnih seskov,
• velike pujske, rojene med prvimi, po zaužitju kolostruma umaknemo pod
ogrevalni del gnezda, s čimer omogočimo sesanje lažjim in šibkejšim pujskom
brez tekmovanja za seske,
• za obnovo črede uporabljamo živali z ustrezno velikostjo gnezda,
• za izenačevanje velikosti gnezda naj se uporabljajo pujski z visoko rojstno
telesno maso.
Hladno okolje
V primeru hladnega okolja moramo pujskom zagotoviti dodatno toploto s pomočjo
grelne luči ali ogrevanih tal. Na neizoliranih tleh je na njih potrebno zagotoviti sloj
nastilja na vseh mestih, kjer pujski ležijo. Površine morajo biti suhe, tople in primerno osvetljene z ogrevalnimi lučmi. Pujske je potrebno naučiti uporabiti te površine.
Blatno okolje
V sistemih reje na prostem lahko slaba drenaža tal povzroča zdravstvene probleme in povečano smrtnost zaradi vlage in umazanije. V vlažnem okolju preživijo in
se razvijajo bakterije in paraziti.
Priporočila:
• za prasitvni prostor je potrebno porabljati tla z dobro drenažo,
• uporabiti je potrebno tla, ki so dobro pokrita z vegetacijo,
• v primeru blatnih tal pred vhodom pokladamo slamo, da se živali na njej delno
posušijo in potem vstopijo v prostor.
Plenilci
Večji plenilci lahko sesne pujske brez težav odnesejo. Vrane lahko novorojene in
šibke pujske kljuvajo in s tem ranijo ali celo ubijejo. Tudi lisice lahko pujske ubijejo in pojedo. Njihova prisotnost na področju prasitvenih boksov/hišk povzroča
nemir pri svinjah, zaradi česar lahko svinje polegajo pujske.
Priporočila:
• priporočljive so zavese v vhodu v prasitvene hiške, ki pticam preprečujejo
vstop v prostor,
• posoda za krmo naj ima pokrov, da zmanjšuje oziroma preprečuje možnost,
da bi zauživale ptice krmo ali blatile vanjo,
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• okolico hišk in področij, kjer potekajo prasitve, je potrebno ustrezno zaščititi z
ograjami (težko je doseči učinkovito zaščito pred lisicami).

Odstavljeni pujski

Odstavljeni pujski morajo imeti v prostoru na voljo nastilj in izpust. Odstavljeni
pujski se srečujejo s stresom, ki nastane zaradi odstavitve od matere, menjave
krme in okolja ter pogosto zaradi združevanja pujskov iz različnih gnezd v eno
skupino. Po odstavitvi se pogosto pojavlja driska pujskov, ki zahteva ustrezne zdravstvene ukrepe.
Priporočila pri reji odstavljenih pujskov:
• odstavljence je potrebno vhleviti v ločeno zgradbo ali ločene »hiške«,
• število in obliko boksov/prostorov je potrebno prilagoditi sistemu, če je
možno uporabimo sistem »all-in all-out«,
• poskrbeti moramo za izolirano in toplo področje za odstavljence,
• več prostora kot zagotovimo za pujske manj stresa lahko pričakujemo,
• pujskom moramo ponuditi področje z nastiljem in dobro drenažo, ki je
ustrezno oddaljeno od področja za uriniranje in blatenje,
• pujske 48 ur po odstavitvi pustimo v prostoru brez svinje, s čimer zmanjšamo
poodstavitveni stres,
• oblikujemo skupino prašičev približno enake velikosti,
• majhne pujske damo v poseben ločen prostor, s tem omogočimo normalen
dostop do krme in vode in zmanjšamo stres ter občutljivost na bolezni.
Priporočila za vodenje reje:
• skrbno spremljanje pujskov omogoča pravočasno ukrepanje, s čimer
zmanjšujemo možnosti obolenj,
• vsaj dvakrat na dan preverimo pujske, pozorni moramo biti na spuščene repe,
mehko blato in spremenjeno obnašanje,
• bolne pujske ločimo v poseben prostor, dokler si ne opomorejo,
• prostor pujskov vedno po praznjenju ustrezno očistimo in posušimo, na ta
način zmanjšamo možnosti parazitarnih infekcij (Ascaris suum, ki povzročajo
bele lise na jetrih, parazitske nematode Trichuris suis) v času pitanja,
• reja na prostem zahteva čiste pašne površine, saj nekateri notranji zajedavci v
zemlji preživijo tudi do sedem let (Ascaris suum in Trichuris suis),
• pripraviti je potrebno načrt zdravstvenega varstva vključno z jemanjem
vzorcev blata in krvi ter z načrtom preventivne strategije in kontrole notranjih
ter zunanjih zajedavcev,
• zunanjih zajedavcev se lahko učinkovito ubranimo, če smo sposobni
zagotoviti preprečevanje stika domačih prašičev z divjim prašičem.
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Oskrba z vodo in krmo
Odstavljenim pujskom je potrebno zagotoviti ustrezno oskrbo z vodo.
•
•
•
•
•

Priporočila:
na en napajalnik ne sme biti več kot 10 pujskov,
pujski lažje pijejo s pomočjo čašastih napajalnikov kot preko »niplov«,
napajalniki morajo biti vedno čisti,
pujski morajo biti že pred odstavitvijo sposobni zauživati »trdo« krmo,
ki mora biti za pujske dovolj privlačna,
spremembe v obroku je priporočljivo izvajati postopoma, saj nenadne
spremembe pogosto povzročajo zmanjšanje konzumacije krme.

Krmljenje v ekološki reji

Krma, ki jo uporabljamo za prehrano živali v ekološki reji, mora izvirati iz ekološke pridelave, od tega mora vsaj 20% izvirati iz domačega kmetijskega gospodarstva (EU 505/2012). Izjemoma je lahko del krme (do 5%) neekološkega izvora, kadar določene surovine primanjkuje ali pa so potrebe po njej v proizvodni živali
tako velike, da jih za krajši čas ni mogoče drugače nadoknaditi (EU 889/2008, EU
836/2014). Krma mora odgovarjati prehransko fiziološkim potrebam živali v različnih razvojnih obdobjih in pokrivati njihove potrebe po hranilih. Živali morajo
imeti v dnevnem obroku na razpolago svežo, silirano ali vlakninasto krmo in vsaj
eno uro časa za zauživanje (EU 889/2008). Zaradi zagotavljanja optimalnega obroka moramo narediti analizo doma pridelane krme. Prav tako je pomembno, da redno spremljamo velikost in sestavo obroka za živali.
Za praktično oblikovanje obrokov za prašiče z vidika pokrivanja potreb po energiji nimamo posebnih težav; večinoma uporabljamo žita, predvsem ječmen. Nasprotno pa je z vidika sestave obroka v ekološki reji bolj težavno pokrivanje potreb
po beljakovinah, še posebej esencialnih aminokislinah, kot so lizin, metionin, cistin, treonin in triptofan, ki jih s surovinami rastlinskega izvora težko uravnotežimo v takšni meri, da bi pokrili potrebe živali, v sintetični obliki pa jih ne smemo
dodajati (EU 889/2008). Pomembni viri beljakovin so npr. bob, krmni grah, volčji
bob, posneto mleko in beljakovine iz krompirja.
Pitanje mora biti vsaj dvofazno. Na začetku pitanja moramo pozornost nameniti velikim potrebam po beljakovinski krmi (30-70 kg telesne mase), medtem ko moramo ob
koncu pitanja (70-120 kg telesne mase) živalim omejiti količino energije v obroku. Na
začetku pitanja lahko ponudimo krmo po volji (13,0 MJ ME/kg krme), proti koncu
pitanja pa pokladamo živalim 2,5-2,7 kg krme na dan. Prašiči morajo imeti v ekološki
reji ves čas pitanja na razpolago tudi vlakninasto krmo, seno, zeleno krmo ali silažo.
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Novorojeni pujski morajo v prvih urah življenja dobiti mlezivo, ki predstavlja
vir nujno potrebnih hranil in je hkrati ključnega pomena za razvoj pasivne imunosti, ki jim omogoča zdravo rast in razvoj v danem okolju. Za ekološko rejo je predpisano minimalno 40 dnevno sesno obdobje pujskov. Slovenska zakonodaja predpisuje 6 tedensko laktacijo (42 dni).
V prehrani plemenskih svinj mora biti vodilo življenjska proizvodnja. Obrok brejih in doječih živali naj sestavlja do 25% vlakninska krma. Svinja lahko zaužije
med 8 in 15 kg trave, pri tem pa z 12 kg že pokrije svoje potrebe po beljakovinah.
Pri oskrbi brejih svinj moramo poskrbeti, da se v obdobju brejosti ne zamastijo
preveč in hkrati da ne stradajo. Kakovostne krme ne ponudimo več kot 3 kg/dan.
Prehranske potrebe svinj v laktacij so zelo visoke, zato je potrebno uporabljati krmila z visoko biološko vrednostjo. Povprečna zmožnost zauživanja krme pri mladicah je okoli 4-5 kg krme in pri starih svinja okoli 5-7 kg popolne krmne mešanice na dan (14 MJ ME/dan). Zadovoljivo zauživanje krme je običajno težko doseči,
še posebej pri svinjah z velikim gnezdom ter posledično visoko proizvodnjo mleka, zaradi česar je pomembno, da svinje z večjim številom pujskov dobijo krmo, ki
je več kot 80% prebavljiva. Takšne živali namreč težje pokrivajo potrebe po energiji in beljakovinah, zato še posebej ob pomanjkljivi oskrbi začno mobilizirati telesne rezerve, kar se pozna na izgubi telesne mase, posledice pa se kažejo v težavah
z reprodukcijo. Glede na priporočila svinje v času laktacije naj ne bi izgubile več
kot 15 kg telesne mase.
Svinjam po odstavitvi do uspešnega pripusta ne zmanjšamo kakovostne krme
pod 3 kg/dan. Kondicija svinj naj bo ob prasitvi 3,5 in ob odstavitvi ne pod 2 (na
skali od 1 do 5 točk).
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