Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
tel.: (02) 228 49 00
fax: (02) 251 94 82
E-pošta: kmetzav-mb@kmetijski-zavod.si
http://www.kmetijski-zavod.si/

PRIPRAVE PRAŠIČEREJCEV NA UKREP DOBREGA POČUTJA ŽIVALI
V letu 2014 bodo lahko rejci prašičev vstopili v ukrep Dobrega počutja živali. Pri tem
bodo morali izpolnjevati vstopne pogoje in izpoljnjevati standarde.
Namen ukrepa je živalim omogočiti ugodno počutje. Ker je to povezano z več dela ali pa
izgubo dohodka zaradi večjega komforta živali, se rejcu povrnejo stroški. Vse zahteve
presegajo običajne zakonske zahteve ugodnega počutja živali, ki so v priročniku
navzkrižne skladnosti.
Gre za ukrep v katerega je vstop prostovoljen, ki ga rejec uveljavlja v primeru
izpolnjevanja pogojev in se bodo še posebej preverjali.
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak rejec vključen v DPŽ:
1. Izdelan program dobrega počutja živali, ki ga rejec izdela skupaj z zootehnikom
in veterinarjem;
2. Izobraževanje iz vsebin dobrega počutja živali in tovrstnih tehnologij, ki ga mora
opraviti vsaj eden član kmetijskega gospodarstva v obsegu 4 ur;
3. Vključenost v rejski program, pri čemer se že sam vstop v rejski program v
istem let smatra za izpolnjen pogoj. Tu je mišljen vstop v priznano rejsko
organizacijo.
Nadalje mora izpolnjevati dodatne pogoje razdeljene po sklopih, ki so zahtevnejši od
konvencionalne reje.
ZAHTEVE PRI PLEMENSKIH SVINJAH:
1. Osvetlitev v hlevu mora zagotavljati najmanj 1/16 talne površine (če je hlev 100 m2

mora biti okenskih in vratnih odprtin 6,25 m2). V nasprotnem primeru je potrebno izmeriti
dnevno svetlobo in mora znašati svetloba nad 50 luxov. Če so izpusti iz hleva meritev ni
potrebna in je standard dosežen.
2. Temperatura v hlevu ne sme presegati zunanje za več kot 3OC, kar zagotavlja urejen
prezračevalni sistem. Če je v hlevu naravna izmenjava zraka, mora biti 1/15 talne
površine prezračevalnih odprtin, kar znaša 6.7 m2.
3. Skupinska reja z izpusti živali nudi možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do
izpusta. Površina izpusta je najmanj 1,3 m2 na žival, za 4 ali manj živali mora biti
površina izpusta vsaj 6 m2, z minimalno dolžino krajše stranice 2 m. Pri izmeničnem
dostopu do izpusta se površina izpusta računa glede na število živali, ki je vsakokrat v
izpustu. V primeru izmeničnega dostopa do izpusta mora rejec voditi dnevnik izpustov za
vse skupine živali.
4. Voluminozna krma v prehrani je zagotovljena takrat, ko je najmanj 6 % vlaknine v
krmni mešanici, kar pa lahko dodatno zagotovimo s slamo, mrvo, silažo, svežo zeleno
travno deteljno mešanico in ostalimi voluminoznimi krmili.
5. Talna površina mora biti večja od zahtev Pravilnika o zaščiti živali in navskrižne
skladnosti za 10%, kar znaša v skupinski reji do 5 živali 1,98 m2 na mladico po
osemenitvi in na svinjo 2,73 m2. Če je v skupini od 5 do 39 živali je potrebna površina 1,8
m2 po plemenski mladici in 2,48 m2 po plemenski svinji. Če je v skupini 40 in več živali je
potrebna površina 1,62 m2 za mladice in 2,23 m2 po plemenski svinji.
6. Ogrevanje gnezda pujskov v zaprtem gnezdu je vključena v standard DPŽ, vendar še
končna površina zaprtega gnezda ni usklajena.
7. Plemenske svinje v laktaciji ne smejo biti preveč izčrpane, zato morajo dosegati oceno
kondicije, ki je večja od 1. V primeru, da je kondicija ocenjena z 1, mora biti v dnevniku
veterinarskih posegov zabeleženo zdravljenje živali.
8. Letna zamenjava plemenskih živali ne sme presegati 50 % črede.
9. Napajanje živali mora biti svobodno zato je predpisano, da je na 1 napajalnik
dovoljeno do 7 plemenskih živali. Standard je izpolnjen v primeru mokrega krmljenja.
10. Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje parkljev, ki preprečuje šepavost
plemenskih živali.
11. V čredi se preverja prisotnosti PRRS bolezni in rejec mora obvezno vzdrževati čredo,
ki je prosta PRRS-a. V primeru pojava mora obstajati program sanacije črede.

12. Vzreja pujskov do 25 kg žive teže zahteva tudi večjo talno površino v primerjavi s
klasično rejo za 10 %. Na primer pri 10 kg teže mora biti zagotovljenih 0,17 m2 površine
na žival, pri teži 20 kg je zahteva po 0,22 m2 na žival in pri teži 30 kg 0,33 m2 na žival.
ZAHTEVE PRI PRAŠIČIH PITANCIH:
1. Talna površina je opredeljena po kategorijah; od 30 - 50 kg zahtevana talna površina
0,4 m2/pitanca; od 50 do 85 kg zahtevana talna površina 0,65 m2/pitanca, od 85 do 110
kg je zahevana talna površina 0,65 m2/pitanca in nad 110 kg teže 1 m2/pitanca.
2. Skupinska reja z izpustom je nad standard. Živali morajo imeti stalen, oziroma
izmeničen dostop do izpusta. Površina izpusta na pitanca od 25 do 60 kg žive teže mora
znašati 0,45 m2 na žival in najmanjša površina izpusta mora biti 7 m2. Pri teži od 60 do
110 kg mora znašati površina izpusta 0,65 m2 na žival in najmanjša površina izpusta je
10 m2. Pri izmeničnem izpustu mora biti površina prilagojena za vsakokratno število živali
na izpustu.
Zaključek
Zapisane norme so sedaj v zaključnem usklajevanju na Ministrstvu za kmetijstvo in
okolje. Med temi je tudi vstopni prag za vključitev rejca in sicer minimalno 20 plemenskih
svinj, oziroma minimalno 200 prašičev pitancev na leto.
Za rejce je to informacija o okvirnih normah za izpolnjevanje standarda Dobrega počutja
živali, ki bo sestavni del ukrepov kmetijske politike. Možnost vključevanja rejcev v
standard dobrega počutja živali je s tem dana.
Vključevanje v standard bo prostovoljno in sestavljivo glede na zahteve. Vstop bo
opredeljen za dobo enega leta in se vsako leto lahko podaljšuje.
Podrobnejše informacije o izvajanju nadzora, ki ga bo opravljala tako živinorejska kot
veterinarska stroka in postopka vstopa v ukrep Dobrega počutja bo objavljena verjetno
do konca letošnjega leta. Rejci se lahko glede osnovnih pogojev, že sedaj pripravljajo na
standard Dobrega počutja prašičev. Možnost vstopa pa je pričakovati v obdobju marec –
april v letu 2014.

Peter Pribožič, univ. dipl. inž. zoot.
KGZS Zavod Ptuj
Kmetijska svetovalna služba

Ukrep Dobrobit živali se bo v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 začel
izvajati že v letu 2014. Nosilce kmetijskih gospodarstev, ki želijo vstopiti v ta ukrep,
želimo obvestiti o obveznostih, ki izhajajo iz načrtovane vključitve v ta ukrep in jih morajo
le-ti izpolnjevati že s 1. januarjem 2014.
Vlaganje vloge za ukrep Dobrobiti živali (v nadaljevanju: DŽ) bo potekalo hkrati z
vlaganjem zbirne vloge, ki poteka od konca februarja do začetka maja 2014, vendar pa
morajo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoj glede najmanjšega števila
prašičev in se nameravajo vključiti v ukrep DŽ, stalež prašičev po predpisanih kategorijah
v Centralni register prašičev (v nadaljevanju: CRPš) prvič sporočiti že v mesecu januarju,
in sicer stanje prašičev na dan 1. januar 2014. Stanje na ta dan lahko sporočijo
najkasneje do vključno 7. januarja 2014.
Vabimo pa vas na predavanje, kjer boste o ukrepu Dobrega počutja živali izvedeli še več,
in sicer v:
TOREK, 24. decembra 2013,
z naslovom Dobro počutje živali – nadstandard v reji prašičev.
Predavanje bo v DVORANI KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, Ptuj,
s pričetkom ob 9.00 uri.
Predaval bo Peter PRIBOŽIČ.

Vljudno vabljeni!

