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Карактеристике свињарске производње 

 специјализована производња -  увођењем раностасних 
месних  раса свиња. 

 Карактер. - што за сваку фазу производње постоји 
разрађена технологија:  

 смештаја,  
 начина држања  
 и исхране свиња.  
 Изградња објеката - треба да одговара технолошким 

потребама гајења свиња. 
  У свињарским фармама постоје следећи објекти: 
 букариште, 
 чекалиште, 
 прасилиште, 
 одгајивалиште 



 
Букариште  
 

  У букаришту се држе полно зреле назимице, 
залучене крмаче и нерастови. 

 После залучења крмаче се из прасилишта смештају 
у букариште и у току следећих 10-18 дана код њих се 
јавља еструс.  

 У букаришту крмаче остају у току еструса и 
осемењавања и најмање још 21 дан после 
осемењавања. 

 Нерастови остају у букаришту током читавог 
експлоатационог периода  



Изградња букаришта 
 Таваница-кров са висином зидова од 2,5 м.  
 Природно осветљење - двоструко-застакљених прозора 

(1:20). 
 Вештачко осветљење - јачине 6-8 W/m2 површине пода 
 Добра вентилација - електричних вентилатора,обим 

вентилације у летњем периоду треба да износи 1-1,5 
м3/час, а у зимском периоду1/10 до 1/6 од обима 
вентилације у летњем периоду.  

 Температура- не преко 22 0C, (квалитет сперме). 
 Димензије боксева за нерастове износе 2,0 x 4,0 м, а 

металним решеткастим оградама висине 1,20 м, са 
валовом за храну и аутоматску појилицу. 

 У боксевима се најчешће изграђује делимично решеткасти 
под. 

  На фармама мањег капацитета у букариришту се може 
применити и заједничко/групно држање крмача. 



Чекалиште 
  

 Служи за смештај крмача у гравидитету од 21. до 
108. – 110. дана после осемењавања.  
 

  Капацитет чекалишта зависи од броја 
производних крмача, јер у њему крмача борави 89 
дана.  

 Припрема и дезинфекција се мора извршити 
после сваког боравка крмача, односно пре 
новог упуштања у објекат.  

 За гравидну крмачу треба обезбедити температуру 
од 16 0C, а у летњем периоду температура не сме да 
пређе 26 0C, што се регулише добром 
вентилацијом.  



Чекалиште 
 
 Чекалиште се гради са таваницом, са коефицијентом осветљења 1:20.  
 У интензивној производњи чекалиште- за индивидуални смештај 

крмача,: 
 међусобно узнемиравање, 
  повећан ембрионални морталитет, 
  честе озледе крмача,  
 немогућност усхране крмача према индивидуалним захтевима, 
  а смањује се и потребна површина пода по крмачи на 1-1,2 м2. 
 Димензије су најчешће 190-210 цм x 60-70 цм x 100 цм.  
 Према ходнику за храњење поставља се валов, под бокса је најчшће 

решеткаст.  
 Пуни делови пода граде се у дужини од 1м са падом према решеткастим 

деловима од 1-2%.  
 У прегради бокса, на висини од 60-70 цм уграђује се клинаста 

напајалица.  
 



 
Прасилиште 
 

  У њему се одвијају најосетљивије фазе производног процеса – 
последњи дани гравидитета крмаче, прашење, дојење и гајење 
прасади на сиси.  

 У прасилишту се држе две категорије свиња, крмаче и млада прасад, 
који се значјно разликују по физиолошком статусу и захтевима 
организма у односу на услове смештаја.  

 У интензивној производњи, прашење и смештај крмача и прасади 
обезбеђује се у индивидуалном смештају. Приликом изградње 
прасилишта постављају се специфични захтеви у вези са 
обезбеђењем топлотних и микроклиматских услова. 

 У његовом искоришћавању примењује се принцип –„СВЕ УНУТРА – 
СВЕ НАПОЉЕ“. 

 Прасилиште је затворена стаја са добром термоизолацијом, 
вентилацијом, канализацијом, као и уређајима за опште и локално 
грејање.  

 Зидови, под и таваница имају врло важну улогу у обезбеђивању 
топлотних услова у стаји. 



 просечна телесна маса одлученог прасета са: 
 3 недеље старости    4,5 – 5,0 кг 

 4 недеље старости    6,0 – 7,0 кг 

 5 недеља старости     8,0 – 9,0 кг 

 

 просечна телесна маса опрашеног прасета: 1,2 кг 

 

 просечан дневни прираст прасади на сиси у 
старости од: 
 3 недеље                       155 – 170 г 

 4 недеље                       170 – 180 г 

 5 недеља                       180 - 206  г 

 време трајања објекта за темељно чишћење и 
дезинфекцију после прашења: 5 – 7 дана 

 



 Млада прасад захтевају знатно више температуре које, зависно од 
узраста износе: 

 1. и 2. дана живота                   изнад 32 0C,  (од 34 – 37 0C по неким 
ауторима првих неколико часова живота) 

 од 3. до 14. дана живота                     28 0C 
 од 15. до 21. дана живота                   25 0C 
 од 22. до 35. дана живота                   23 0C 
 Основним загревањем у зимском периоду мора да се задовољи 

температура  од 16 – 20 0C, грејалицама.  
 Додатно се загрева само топло гнездо, у којем се налазе млада 

прасад -  инфрацрвеним лампама,  јачине 250 W.  
 Лампа мора да има штитник и жичану корпу због заштите од 

разбијања и поставља се изнад топлог гнезда на висини од 70 цм.  
 Лампа се укључује чим почне прашење и греје прасад до одласка из 

прасилишта. 
 Како прасад расту тако се лампа подиже и температура регулише. 

Код прасади је јако важно да се температура не спушта нагло, већ 
постепено, усаглашено са потребама прасади. 



 



Одгајивалиште 
  У овом објекту прасад се држе у кавезима од одлучивања, 

старости 3 – 5 недеља, телесне масе око 7 кг, па до 
постизања телесне масе од 20 – 25 кг, када се 
премештају у предтов односно тов.  

 Дневни прираст прасади у одгајивалишту износи око 
420-450 г.  

 У неким случајевима прасад се држе у одгајивалишту  и до 
телесне масе од 35-40 кг, а затим се пребацују у тов. 

 

  У оваквим специјализованим објектима проценат 
угињавања се смањује испод 3%, смањује се и утрошак 
хране, обим послова, а елиминише се и употреба 
простирке. 

 

  Изградњом одгајивалишта на фарми је омогућена 
континуирана производња, а тиме и спровођење 
принципа „све унутра – све напоље“.  



 Одгајивалиште - функционално повезано са 
прасилиштем, или као самосталан објекат или под 
истим кровом. 

  Услови амбијента 
  Температура - 25-26 0C,  
 а касније се сваке недеље смањује за по 1 0C, све до 

постизања температуре од 20 0C. 
  Добра вентилација- електричних вентилатора,  

 лети 2,5 м3 ваздуха на час по кг масе прасди, 
  зими 1/10 од наведеног летњег норматива. 

 Кавези се могу постављати у више етажа, мада су се 
најбоље показали кавези једноетажни кавези, који су 
уздигнути од пода око 25 цм.  

 У кавез се смешта 10  - 12 прасади, за свако прасе треба 
0,25 – 0,30 м2 подне површине кавеза. У кавез су 
уграђене хранилица и клинаста појилица. 

   



Подни систем 
 Други начин држања прасади је подни систем у 

боксевима.  
 За овај начин користе се покретне преграде боксева за 

прашење. 
  У овако формираним боксевима прасад остају до око 20 

кг телесне масе. 
  У групи може бити највише 20 прасади, а за једно прасе 

се предвиђа 0,20 м2 подне површине. 
  Екскременти се могу уклањати из стаје као течни и 

чврсти. Боксеви могу да имају и испусте који су 
повезани са отворима на зиду.  
 



Товилиште 
 

 Товилишта су објекти у којима се врши завршна фаза у 
производњи свињског меса.  

 Тов почиње са одгојем прасади од 20 до 25 кг, а завршава 
када достигну 95 до 100 кг. 

 Услови - температура од 16-20 0C, релативна 
влажност 60% - 70%.  

 Коефицијент осветљења износи 1:20.  
 вештачко осветљење од 6 – 8 W/m2.  
 правилно проветравање -  електричних вентилатора.  
 Познато је неколико решења за изградњу боксева и то: 
 боксеви са пуним подом уз коришћење простирке 

или без ње, 
 боксеви са делимично решеткастим подом, и  
 боксеви са целорешеткастим подом 



 



 Боксеви са пуним подом познати су из раније праксе гајења 
свиња, када је коришћена простирка.  

 “ дански тип” 
  Он се састоји из два дела растављена са преградом и 

вратима.  
 Један је суви део, суво лежиште, а мањи влажни део служи 

за балегање и мокрење свиња. 
 У боксу се налази валов за храњење и појилице за воду,  
 а у један бокс се смешта 10 – 12 товљеника, 
  а у предтову и до 20 товљеника.  
 Површина пода бокса у завршном тову треба да износи 

0,60 – 0,70 м2 по товљенику, а у предтову 0,45 – 0,55  м2 по 
товљенику.  

 Данас се у товилиштима често граде целорешеткасти 
подови од бетонских гредица чија нагазна ширина 
износи 10 цм, а размак између гредица 2,5 цм. 

 Препорука је да се решетке праве од нерђајућег метала или 
ливеног гвожђа, а може и од перфорираног нерђајућег 
лима или јаке жичане мреже. 



Нега и основни поступци са свињама 
 О квалитетној исхрани, начину држања и смештаја 

животиња.  
 У превенцији узгојних болести значајна је нега крмача. 
 Састоји у прању и чишћењу гравидних и опрашених крмача и 

бризи о њиховом вимену.  
 Посебну пажњу -прању крмаче пре уласка у бокс за 

прашење, крмаче се обавезно перу у кабини за прање 
топлом водом и благим дезинфекционим средством. 

  Посебно се обраћа пажња на ноге, задњи део тела и виме.  
 Тек по завршеном прању крмача се смешта у чист, сув и 

дезификован бокс у прасилишту. 
  Вимену се мора посветити посебна пажња због појаве 

мастита, а настанку запаљења вимена погодују: 
нечистоћа, лош смештај, хладни и влажни подови, 
прехладе и др.  

 Виме често треба прати благим дезинфекционим 
средством и брисати сувом, чистом крпом. 

  Редовном палпацијом се утврђује отврднуће сиса као први 
знак запаљења.  



 После прашења из боксева се морају изнети 
мртвоопрашена прасад, постељице и запрљана 
слама., што спречава да крмача поједе мртву прасад 
и постељице. 

 Опрашена прасад се мора очистити од слузи, 

  обрисати сувом крпом  

 и ставити у топло гнездо под инфрацрвену лампу.  

 Уколико постоје кржљавци треба их уклонити (тежина 
редовно опрашеног прасета је 1.200 г, а све испод 700 г 
је кржљавац. 

 Најслабија прасад се стављају на предње и средње 
сисе, јер имају више млека. 

  Прасадима се врши сечење секутића у прва 3 до 4 дана 
по прашењу, као и 1/3 до 2/3 репа, због спречавања 
канибализма.  


