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Kje so rezerve za zmanjševanje stroškov pri reji prašičev
Trenutne razmere v svetu, vojna v Ukrajini, zapiranje izvoza krme iz nekaterih držav in
zgodaj spomladansko sušno obdobje so že povzročile in bodo tudi v bližnji prihodnosti
povzročale težave pri zagotavljanju ustrezne oskrbe krmnih komponent v prehrani
prašičev. Posledice zgoraj omenjenih razmer se kažejo v drastičnem povečanju cen
energentov, mineralnih gnojil, hrane in krme, predvsem beljakovinske. Rejci in stroka,
se zavedamo, da se je reševanja trenutne situacije, potrebno lotiti tako z vidika
kratkoročnih kot dolgoročnih ukrepov. Prioritetna naloga vsakega rejca je, da v tej
krizni situaciji ohrani živali zdrave in prepreči vsaj dolgoročne posledice negativnih
vplivov trga. Najpogostejši vzroki za prehransko pogojene bolezni so sicer zdravstveno
oporečna krma, neustrezna kakovost krme (neustrezna vsebnost energije in hranilnih
snovi) in krmni obroki neprilagojeni potrebam živali glede na vrsto živali, način in
namen reje. Pri načrtovanju krmnih obrokov za prašiče je potrebno upoštevati
priporočila stroke glede normativov, prav tako je potrebno upoštevati krmo, ki jo
pridelamo na kmetijskem gospodarstvu saj le ta pogojujejo vrsto in količino krme, ki jo
je potrebno dokupiti. Pri načrtovanju krmnih obrokov je potrebno upoštevati tudi
fiziološke posebnosti prašičev in lastnosti posameznih sestavin krmnega obroka.
Enostavna menjava sestavin krmnega obroka samo na osnovi osnovnih podatkov o
sestavi posamezne krme (npr. g SB/kg krme in MJ ME/kg krme idr.) je lahko
problematična. Enostavno opuščanje posameznih sestavin krmnih obrokov, npr.
beljakovinskih ali mineralno-vitaminskih dodatkov, zaradi sprememb cen ali težav pri
dobavi ni mogoče. Zato je prav v tem času potrebna natančna analiza krmnih obrokov
in priprava krmnih obrokov z razpoložljivo krmo. Svetujemo vam uvedbo večfaznega
krmljenja tekačev in pitancev z ločenim pitanjem prašičev po spolu. Prehrano
plemenskih svinj načrtujete natančno glede na potrebe v posamezni fazi reprodukcije.
Iz črede izločite neproduktivne živali, jalove plemenske svinje in mladice ter živali z
nizkimi prirasti. Izločene svinje krmite glede na kondicijo, v tem obdobju pred izločitvijo
naj bodo krmljene po normativih za nizko breje svinje. V obroke za prašiče lahko
vključite doma pridelane ali kupljene alternativne vire beljakovin. Stroške zmanjšate
lahko tudi na račun manjšega raztrosa krme. Pri pripravi krmne mešanice kontrolirajte
kakovost mletja in homogenost mešanja. Poskrbite, da krmite neoporečno krmo.
Silose za skladiščenje krme ustrezno očistite in razkužite in pripravite za daljše
skladiščenje. Na kmetiji čimprej ocenite zalogo krme, s tem dobite na vpogled, za
koliko časa vam bo še zadostoval lanski pridelek in tako lahko v naprej načrtujete
nakup manjkajoče krme in s tem vplivate na ceno. Pri nakupu krme svetujemo, da se
rejci povežete in izvedete nakup večjih količin krme. V kolikor kupujete krmo iz območji
s potrjenim virusom afriške prašičje kuge, preverite ali je bila krma po spravilu
skladiščena ustrezno dolgo obdobje, ki je uničilo virus. Upoštevajte in strogo izvajate
biovarnostne ukrepe na kmetiji, le ti vplivajo na zdravje živali in tudi na ekonomiko reje.
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