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1964 – Ruth HARISON avtorica Animal Machines,
opisuje moderno intenzivno rejo v Veliki Britaniji

„Life in the factory farm revolves entirely around profits, 
and animals are accessed purely for the ability to convert
Food into flesh or „saleable products.“

• Javnost/industrija konflikt

• Znanost je ponudila rešitev (Brambe Committee)
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„Dogs look up to you, cats look down on you and pigs think you are their equal!“
(Citirano po Hedgepeth 1978)

 EKOLOŠKA reja prašičev
 EU 2011: ekološka reja domačih živali – 1% celotnega števila domačih živali.

 Največji delež – 3% vseh predstavlja govedi, 1% perutnina in 0,3% prašiči.

 Tradicija, klimatski pogoji, nacionalne regulative:

 Breje

 Doječe svinje

 0,3% prašičev v ekol. reji – količina in kakovost ekološke krme

 Pričakovanja potrošnikov so, da imajo prašiči v ekološki reji visok standard 
zdravstvenega varstva in zagotovljene pogoje dobrega počutja.

Sicilija: M. PREVOLNIK POVŠE

M. OCEPEK

M. OCEPEK
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OKOLJE

Zadovoljevanje potreb – “normalno” obnašanje 

Svež zrak
Gibanje
Iskanje hrane
Ritje
Nižja gostota naseljenosti

Različni okoliški vplivi

Toplota (toplotni stres)
Mraz (nizke T)
Zajedalci, ugrizi komarjev, muh in
prekomerna izpostavljenost soncu (Hoffman in sod. 
2003)

(okolica Nove Gorice, 2008) M. OCEPEK
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Naravni življenjski prostor prašičev je gozd. 

Študije domestificiranih prašičev v semi-naravnih pogojih 
kažejo, da razvijejo popolnoma enako obnašanje kot divji prašiči.

Naravno obnašanje prašičev 

Aktivnosti v času 24 ur:

Dopoldan: aktivni (uriniranje, blatenje, žretje)

Opoldan: počivanje

Popoldan: nega telesa, raziskovanje-iskanje, žretje

Ponoči: spanjeNI za
 ra
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Pasme

 Ni predpisan genotip živali

 Priporočila standardov ekološke reje:

 - uporaba tradicionalnih avtohtonih pasem (dobra prilagoditev na okolje, slabša 
plodnost, slabše izkoriščanje krme, povečano nalaganje maščob, manjši delež 
mesa v trupu)

 - uporaba  selekcioniranih pasem ali njihovih križancev

M. OCEPEK
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PASMA ni predpisan genotip

Avtohtone pasme: konzumacija
intramuskularne maščobe
metabolni stres
bolezni, poškodbe,..

Moderne pasme (Edwards (2005)):
- (L ali LW) x D    (D = 12,5% do max 25%)
- Tamworth
- Saddleback (Kelly in sod. 2007)

‚         - (LxLW) x D
- Saddleback x Duroc
- Yorkshire : Duroc (Enfaelt in sod. 1997)

(Madagaskar, A. IVANČIČ 2008)

(L ali LW) x D 
(Kuba A. IVANČIČ 2014)
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V rejah v državah EU uporabljajo v ekoloških rejah različne pasme:

- v Avstriji in Švici - (svinja: Large White × Landrace, merjasec:

Pietrain (Avstrija) ali Large White (Švica)), izjemoma se

uporabljajo pasme Duroc, Scwäbische Hällisch ali pa križanci z

obema,

- na Danskem - (svinja: Danski Landrace × Yorkshire, merjasec:

Duroc),

- v Nemčiji - (svinja: Nemška Landrace × Nemška Large White,

merjasec: Pietrain ali Hampshire × Duroc),

- v Franciji - (svinja: Large White × Landrace, merjasec: Pietrain),

- v Italiji 50% predstavljajo konvencionalne pasme (svinja: Large

White, Landrace in Duroc ter križanci), 50% pa lokalne pasme

kot je na primer Mora Romagnola in Cinta Senese,

- na Švedskem (svinja: Švedska Landrace × Yorkshire, merjasec:

Duroc ali Hampshire),

- V VB: majhne kmetije tradicionalne pasme, velike kmetije –

posebne linije
Saddleback Tamworth

Mora Romagnola Cinta Senese

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

Znotraj
(neto površina/žival)

Zunaj
(površina za 

gibanje in ne za 
pašo)

Min. telesna masa 
(kg)

m2/žival m2/žival

Svinja s pujski, 
mlajšimi od 40 
dni

7,5 (svinjo) 2,5

Prašiči za 
pitanje

do 50 0,8 0,6
do 85 1,1 0,8
do 110 1,3 1,0
*preko 110 1,5 1,2

Pujski
starost>40 dni in 
telesna masa<30 
kg

0,6 0,4

Prašiči za 
reprodukcijo
Svinja 2,5 1,9

Merjasec

6
Če se prostor 
uporablja za 
naravni pripust: 10 
m2/merjasca
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Maksimalno število živali na ha površine (Annex IV, EC 889/2008)

Kategorija

prašičev

Minimalno število 

živali/ha v ekvivalentu 

do 170 kg N/ha/letno

Pujski 74

Plemenske

svinje
6,5

Pitanci 14

Ostali prašiči 14

Prekomerna paša, zbitje tal, erozija
in onesnaževanje tal,…..
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PREHRANA

IFOAM (International Foundation for Organic Agriculture Movement)

Doma pridelana krma
Uporaba vlakninaste krme (seno, silaža, gomoljnice, paša)

Prepovedano (Sundrum in sod. 2000):
- uporaba sojinih ekstraktov
- stimulatorjev rasti
- sintetičnih AK
- antibiotikov

Prednosti (Edwards 2005):
- zmanjšanje zauživanja koncentratov (5%)
- povečano zauživanje konzumacije krme (15%)
- občutek sitosti
- ugodnejša mikroflora
- znižana možnost nastanka želodčnih razjed

(okolica Nove Gorice, 2008) M. OCEPEK
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Prevladujoči sistemi v ekološki reji prašičev
(EC No 889/2008)

 REJA V HLEVU (indoor)

 REJA ZUNAJ (outdoor)

 MEŠANA REJA

 Prednosti
 Pomanjkljivosti
 Priporočila

M. OCEPEK

M. PREVOLNIK POVŠE

M. PREVOLNIK POVŠE

Hlevi z izpusti, ogrevalni in ventilacijski sistemi,
za ostrejšo klimatsko področje, manj površin,
večji stroški gradnja……

Breje svinje zunaj preko celega leta (država), na voljo manjši 
objekti, problem rotacije čredink, izziv delovna intenzivnost, 
zdravstvena problematika (kontrola parazitov), manj gradbenih 
stroškov, logistične težave, nadzor (?), reja izpolnjuje pričakovanja 
potrošnikov……..

Kombinacija reje na polnih tleh in rešetkah z izpusti in reja zunaj – odvisno 
od klimatskih pogojev, izkušenj, 10 dni po prasitvi svinje selimo v hiške, na pašo ali 
pa v skupinske prostore, po odstavitvi ostanejo zunaj, odstavljenci in pitanci
dostop do paše ali pa preseljeni na pašo s hiškami………
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Svinje v laktaciji – vhlevitev in management

Pred porodom se svinja umakne iz skupine. 

Izgradi si “gnezdo” iz različnih materialov in prasi.

Pujski imajo po rojstvu visoke potrebe po toploti.

Gnezdo zagotavlja življenjsko potrebno mikroklimo.

9 ur pred prasitvijo (Haskel in Hutson, 1994)

Sicilija (M. PREVOLNIK POVŠE)

V hlevu

Reja zunaj

Reja zunaj
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Zahteve svinje v laktaciji – hlev 

Zahteve doječih svinj:

Prosta prasitev (nevkleščenost)

Material za izgradnjo gnezda

Površina vsaj 10 m2 od tega 
2,5 m2 izpusta

Svinja - strukturiran prostor za 
ležanje in blatenje

Strukturiran prostor za 
svinjo in pujske

Pujski – gnezdo s specifičnimi
klimatskimi pogoji

Pujski in svinja imajo ločene 
napajalnike in krmilna korita

Pujski lahko krožijo

Možnost kontakta s 
starejšimi pujski

Preveriti:
- Mirno okolje z nastiljem in slamo (gnezdo)
- SKT (7ºC) in ZGKT (26 ºC) – svinje v laktaciji
- Za presušene svinje  SKT (12 ºC) in ZGKT (31 ºC)
- Voda pretok 2-3 l/min
- Telesna T svinj med 40 in 42 ºC (pojav MMA)
- Stres zaradi mraza (hiške, nastilj) ali vročine (kalužanje, 

razprševanje)
- Ustrezna kondicija svinj (>2  in ≤ 4 točk)

Internationale Gesellschaft für Nutztierhaltung (IGN) (2008)
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Zahteve svinj v laktaciji (min. 40 dni) – hlev – možnost tvorbe skupin

Zahteve doječih svinj:

V kombinaciji z individualnim prostorom

Oblikovanje skupin okoli 14. dne laktacije

Maksimalna razlika v starosti pujskov 5 dni

3 – 5 svinj v skupini

Skupine tvorimo s svinjami, ki se poznajo

Vsaj 3,5 m2/po svinji

Zaščita pred vročinskim stresom in hladnim obdobjem leta
Maternalna družina – idealno starejša svinja in 

njene hčerke

Internationale Gesellschaft für Nutztierhaltung (IGN) (2008)

Zahteve presušenih svinj:

Občutljive na stres zaradi mraza in prekinitve krmljenjaNI za
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Odstavitev – selitev pujskov (hlev, lokacijsko)

• Stres zaradi odstavitve (min. 40 dni, 6, 7 - 8 tednov)
• Pustimo jih 48 ur v prostoru brez svinje
• Menjava krme (tekoča, trda)
• Stres zaradi mešanja gnezd – oblikujemo skupino enake velikosti
• Majhne pujske ločimo in damo v svoj prostor
• Selitev v drugi prostor v objektu
• Selitev v druge objekte na isti ali drugi lokaciji
• Prostor mora biti čist in primerno pripravljen
• Max 10 pujskov na en napajalnik

Internationale Gesellschaft für Nutztierhaltung (IGN) (2008)
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Higiena

 Konvencionalna reja „all in“ – „all out“ – izvedba ustreznega čiščenja, 
dezinfekcijo, sušenje prostorov in opreme

 Ekološka majhna reja – to ni možno

 Zavarovanje živali reja na prostem pred obiskom in patogeni divjih živali

 Voda za čiščenje z vsaj 40 ºC

 Temeljito čiščenje prostora, opreme,….

 Premik hišic zmanjša prenos kokcidiozne okužbe
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Hiške za svinje s pujski

Hiše za svinje (presušene, 
Breje, parjenje,…..)

Hiše za svinje

Hiške za tekače do 35 kg
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Krmilna korita Napajalniki
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Internationale Gesellschaft für Nutztierhaltung (IGN) (2008)

Danes priporočeno „kalužanje“ ……………          ….….nekoč pri nas

Da se spomnimo, kar smo včasih vedeli…
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Plemenske svinje na paši na pristavi. 
Nemščak drž. posestvo Beltinci
(Eislet in Ferčej, 1952)

Internationale Gesellschaft für Nutztierhaltung (IGN) 
(2008)

Nekoč pri nas paša svinj………               ………in „danes“ v tujini……

Da se spomnimo, kar smo včasih vedeli in znali…
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Hvala za vašo pozornost
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