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Регионална анализа и унапређење економичности на фармама за производњу 
свиња -Унапређење економичности узгоја аутохтоних и племенитих генотипова 

свиња на подручју Мачванског, Београдског и Моравичког региона



Плодност нераста
�Директна

�Индиректна

Разлози искључења нераста из приплода: �Разлози искључења нераста из приплода: 

� генетски (20-45%), 

� квалитет сперме (10-30%), 

� либидо (1-21%), 

� физичко здравље (13-60%) и 

� остали (10-20%), 



Природни и вештачки припуст

Начин припуста Број плоткиња
2 x ВО 100
2 x природан припуст 20



Параметар ООО Број газдинстава Просечна вредност
Стандрадна 
девијација

Значајност разлика 
(т тест)

Број нераста
1 6 1,17 0,41

0,549
2 8 1,38 0,74

Број припуста 
назимица

1 6 4,83 3,97
0,005

2 8 23,63 13,51

Број припуста 
крмача

1 6 20,33 16,18
0,098

2 8 39,63 22,15

Број припуста

крмача и назимица

1 6 25,17 17,03
0,029

2 8 63,25 34,382 8 63,25 34,38

Број припуста по

нерасту

1 6 20,92 11,62
0,051

2 8 55,17 37,06

Број опрашених 
назимица

1 6 3,83 3,54
0,004

2 8 23,63 13,51

Број опрашених 
крмача

1 6 17,00 13,34
0,048

2 8 39,63 22,15

Укупан број

опрашених

1 6 20,83 13,61
0,015

2 8 63,25 34,38



Особине 
ејакулата

Покретљивост
(70-80 %)

Број 
функционалних 
сперматозоида

(60-80 x 10⁹)Волумен 
ејакулата 

(100-500 ml)

Густина или 
концентрација

(400-500 x 10³/mm³)

Број 
произведених ејакулата

Проценат 
абнормалних 

сперматозоида(
10-13 %) Укупан број 

сперматозоида(
90-120 x 10⁹)

Виталност 
сперматозоида

произведених 
доза по 

ејакулату(10-30)



Фактори који утичу на просечну 

испољеност и варијабилност особина 

ејакулата

�раса,

� старост нераста, 

�интервал између два узимања сперме (два успешна
скока),скока),

�сезона.



Утицај расе

Особи

на

Wolf & Smital (2009b)
Wolf & Smital

(2009a)
Wolf (2010)

Чисте расе Мелези Чисте расе Чисте расе

Д ВЈ П ДxВЈ ДxП ВЈxП БЈ Л Л ВЈ

Вол 200 270 275 236 241 282 276 273 276 275Вол 200 270 275 236 241 282 276 273 276 275

Кон 491 401 453 431 445 407 430 422 418 428

По 73,6 76,6 76,8 71,6 74,2 76,6 76,0 75,6 75,8 76,2

Аб 10,8 11,2 11,8 13,1 10,8 10,8 11,4 11,2 11,2 11,5

Нт 93,7 101,3 118,7 95,1 102,1 107,4 112 107 108 111

Нф 61,5 69,3 80,3 59,1 67,5 73,8 75,5 72,6 72,9 75,2
Д- Дурок, ВЈ- Велики јоркшир, П- Пијетрен, Л- Ландрас, Вол- Волумен ејакулата (ml), Кон-
Концентрација (x10³ сперматозоида/mm³), По- покретљивост (%), Аб- проценат

абнормалних сперматозоида (%), Нт- укупан број сперматозоида (x109), Нф- број

функционалних сперматозоида (x109)



Интензитет коришћења
� Интензитет коришћења односно фреквенца

узимања сперме утиче на њене квантитативне и
квалитативне параметре.

� Према наводима већег броја истраживача,� Према наводима већег броја истраживача,
оптимална пауза између два скока за нерасте у
експлоатацији је 3-5 дана, а када су у питању млади
нерасти пауза између два скока треба да буде већа
(минимум 7 дана).



Утицај сезоне
�Температура

�Термички стрес: акутан (до 14 дана) и хроничан (2
месеца и више).

�Акутан: најниже вредности квалитативних
параметара јављају се приближно три недеље после
дејстава топлотног стреса, а до нормализациједејстава топлотног стреса, а до нормализације
долази за 4 до 5 недеља.

�Хроничан: опадање квалитета сперме је спорије, а
параметарске вредности постају минималне после 4
до 5 недеља после дејства стресора, док се
нормализација јавља у наредних 10 до 12 недеља.

�Фотопериод



Репродуктивна ефикасност 

коришћења нераста
�Припуст: успешан или неуспешан

�Проценат повађања и проценат прашења

�Повађање може бити регуларно и нерегуларно.
Уколико се узме да је просечно трајање еструсногУколико се узме да је просечно трајање еструсног
циклуса од 18 до 24 дана, регуларно повађање било
би у периоду од 18 до 24 или 36 до 48 дана од
припуста. Поновна појава еструса код плоткиња у
периоду ≤17, 25-35 и ≥49 дана представља
нерегуларно повађање.



Проценат прашења по ООО

Параметар ООО
Број 

газдинстава

Просечна 
вредност

Стандрадна 
девијација

Значајност 
разлика 
(т тест)

Проценат 
прашења 
назимица

1 6 51,07 41,66
0,035

2 8 100,00 0,00назимица 2 8 100,00 0,00

Проценат 
прашења 
крмача

1 6 84,05 8,78
0,007

2 8 100,00 0,00

Укупан 
проценат 
прашења

1 6 85,23 9,88
0,015

2 8 100,00 0,00



Проценат прашења назимица (ППН), крмача 

(ППК) и укупан проценат прашења (ПП) по 

генотипу нераста



� Контакт крмача са нерастима има повољан
утицај на показатеље репродуктивне ефикасности.

� У једном истраживању примењивани су различити
начини излагања крмача нерасту (без контакта,
контакт преко ограде и физички контакт), при
чему је проценат прашења био 50,4, 62,9 и 88,3%.чему је проценат прашења био 50,4, 62,9 и 88,3%.

� Зависно од фреквенце ејакулације (интервала
између два скока, 24h и 92h), проценат неповађања
(концепције) био 76,8% и 93,5%, а проценат
прашења 56,8% и 85,5%.



Директни утицај нераста објашњава 5,3% укупне
варијабилности процента прашења.

�Највећи удео у директном утицају нераста имају
индивидуа (29%) и раса (22%), старост нерастаиндивидуа (29%) и раса (22%), старост нераста
учествује са 0,3%, прогресивна покретљивост сперме
са 9%, а око 40% варијабилности процента прашења
није објашњено.



Величина легла
�број укупно рођене,

�број живорођене,

�број мртворођене прасади,

број залучене прасади,�број залучене прасади,

�број прасади са појавом мана (број раскречене,
лаке, авиталне и мумифициране прасади).



Особине величине легла нераста по ООО

Параметар ООО
Број 

газдинстава

Просечна 
вредност

Стандрадна 
девијација

Значајност 
разлика 
(т тест)

Број 
живорођене 

1 6 12,40 0,65
0,029живорођене 

прасади

0,029
2 8 11,60 0,33

Број 
мртворођене 
прасади

1 6 0,23 0,26
0,669

2 8 0,28 0,12

Број укупно 
рођене 
прасади

1 6 12,63 0,71
0,049

2 8 11,88 0,34



Особине величине легла: број живорођене прасади 

(БЖП), број мртворођене прасади (БМП) и број 

укупно рођене прасади (УОП) по генотипу нераста



Либидо нераста

� Не постоји стандардизован поступак оцене сексуалног
понашања нераста, а знање о утицају сексуалног
понашања на репродуктивне перформансе нераста
значајно је мање од познавања физиолошког механизма
продукције сперме.продукције сперме.

� Испољавање либида под утицајем је не само генетских и
хормоналних фактора, већ и парагенетских утицаја
(социјално окружење, сезона, смештај, обученост
нераста), тако да промене у либиду могу нам
индиректно указати на могуће технолошке пропусте
(лош микроклимат, товна кондиција, изложеност стресу,
лоша обученост радника који манипулишу са
животињама).



�P

Либидо
Трајање 
ерекције

Период од уласка
у просторију са
фантомом до
почетка
ејакулације

Трајање
припремног
времена за
скок

Трајање Либидо ерекције

Укупно време од 
уласка у 

просторију са 
фантомом до 

завршетка 
ејакулације

Трајање 
ејакулације

Субјективна
оцена



� Израженији полни нагон вероватно је последица
вишег нивоа тестостерона у крви, а једно
истраживање указује на блиску повезаност нивоа
тестостерона и сексуалног понашања и либида.тестостерона и сексуалног понашања и либида.

� С обзиром да су нерасти превасходно
селекционисани на особине које имају економски
значај (прираст, меснатост, плодност), неопходно
је узети у обзир и присуство полног нагона као
једног од важнијих критеријума при одабиру
мушких приплодних грла.



Закључак
�Велики број потомака по нерасту на годишњем нивоу
указује на потребу контроле продуктивности нераста.

�Разлике у проценту повађања и прашења односно величине
легла између нераста могу бити веће од 20% односно 2
прасета по леглу, што указује на значај испитивања
плодности нераста. Репродуктивни параметри варирају
између раса и интензитета коришћења. Због тога је важноизмеђу раса и интензитета коришћења. Због тога је важно
водити рачуна о генетској структури популација свиња,
спроводити континуирану контролу продуктивности,
поштовати планове припуста и оптимално користити
нераста.

�Када су мала газдинства у питању, оправдано је задржати
природан припуст, с тим да се води рачуна о паузама између
два скока, како би резултат парења био бољи.



�Уколико одгајивачи желе да унапреде генетску
структуру у својим запатима и да дугорочно смање
трошкове производње, једно од решења могло би бити
удруживање територијално блиских одгајивача иудруживање територијално блиских одгајивача и
набавка нераста већег генетског потенцијала, који би
били гајени на газдинству које може да обезбеди
најбоље услове држања. То би подразумевало прелазак
са природног на вештачки припуст, где би се дозе
дистрибуирале до појединих одгајивача. На тај начин
би одгајивачи добили и униформније потомство, а што
би касније могуће отворило врата заједничком наступу
на тржишту.



Хвала на пажњи!

http://heathersanimations.com/pigs2.html


