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BUKANJE PRI SVINJAH
Svinje spadajo med poliestrične živali, pri katerih se spolni ciklus pojavlja skozi vse leto. Prvi
ovulacijski ciklus (spolna zrelost) se pojavi med 5. in 7. mesecem starosti. Pri prvem pripustu naj bi
bila plemenica težka od 90 do 110 kg, ko postane tudi plemensko zrela.

Nekaj reprodukcijskih parametrov pri prašičih:
•
•
•
•
•
•
•

Dolžina spolnega ciklusa svinje niha od 15 do 30 dni in znaša v povprečju 21 dni.
Ovulacija se prične približno 30 ur po začetku pravega bukanja in traja v povprečju od 3 do 4
ure. V tem času ovulira od 10 do 15 jajčec, ki so sposobne za oploditev do 5 ur po ovulaciji.
Po 7. do 9. urah po ovulaciji neoplojena jajčeca odmrejo.
Spermiji merjasca so v rodilih svinje sposobni za oploditev približno 20 ur.
Dolžina brejosti svinje znaša 115 dni.
Laktacija svinje traja od 3 do 6 tednov.
Prvi estrus po prasitvi se pojavi od 4 do 7 dni po odstavitvi pujskov.

Pod vplivom hormonov nastajajo ciklične spremembe na spolnih organih in v obnašanju svinje.
Predbukanje (proestrus) traja v povprečju približno 24 ur, pri mladicah pa celo do 3 dni. V tej fazi se
kažejo znaki bližajočega bukanja v pordeli in nabrekli sramnici, zmanjšanem apetitu in nemirnosti (ne
ležijo). Proti koncu proestrusa se vznemirjenost svinje povečuje, išče merjasca in skače na sovrstnice
v boksu, sama pa še ne dovoli zaskoka. Ko plemenica ob stiku z merjascem ali sovrstnicami, oziroma
po določenih mehaničnih dražljajih, odrveni - pokaže ti. privolitveni refleks - predbukanje preide v
pravo bukanje (estrus). Iz nožnice se izloča sluz, ki je v začetku redka, pozneje pa gosta in lepljiva.
Nabreklost sramnice počasi pojema in prične se gubati. Svinja kaže pripravljenost na paritev in
dovoljuje zaskok ali umetno osemenitev. Bukanje doseže svoj vrhunec običajno 24 do 30 ur po
začetku. Sprožitev privolitvenega refleksa vzpodbuja predvsem merjaščev vonj. V primeru, da ta ni
prisoten, se privolitveni refleks pojavi le pri okrog 47 % svinj in 40 % mladic.
Naslednje slike in sheme ponazarjajo zunanje znake bukanja, trajanje in najprimernejši čas za
osemenitev (povzeto po Top Agrar Extra - Fruchtbarkeit im Sauenstall,1994).

Slike 1, 2, 3, 4: Ugotavljanje privolitvenega refleksa (pravega bukanja)
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Slike 5, 6, 7, 8: Ugotavljanje bukanja na podlagi zunanjih znakov, tj. nabreklosti in rdečine sramnice
pri mladicah

Slike 9, 10, 11, 12: Ugotavljanje bukanja na podlagi zunanjih znakov, tj. nabreklosti in rdečine
sramnice pri svinjah

Sramnica mladice oz. svinje, ki ni v estrusu, je nenabrekla, bleda in suha (slike 5, 6, 9, 10), sramnica
mladice oz. svinje, ki je tik pred estrusom, pa je vidno nabrekla, rdeča in vlažna (slike 7, 8, 11, 12).

Čas osemenitve znatno vpliva na uspešnost osemenitve in velikost gnezda. Kot je razvidno iz slike
13, je najprimernejši čas za osemenitev svinje nekje med 24. in 28. uro po pričetku pravega
bukanja.
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Slika 13: Shematičen prikaz trajanja bukanja, znakov bukanja in ugodnega termina za osemenitev

Bukanje ugotavljamo dvakrat dnevno, v času mirovanja (pred krmljenjem). Pri odstavljenih svinjah si
pomagamo tudi z datumom odstavitve saj se 75 % svinj buka v 7. dneh po odstavitvi.
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Slika 14: Shematičen prikaz najugodnejšega časa za osemenitev plemenice po odstavitvi pujskov.
Svinja naj bi bila osemenjena v času 12 ur pred in do 4 ure po ovulaciji. V nekaterih primerih jo je
potrebno osemeniti dvakrat v razmiku 12 do 16 ur.

V Veterinarski praksi Tenetiše razpolagamo s širokim izborom svežega konzerviranega
merjaščevega semena različnih linij in hibridov (11, 12, 22, 33, 44, 55, 54, 74), ki ga dnevno
dobivamo iz Osemenjevalnega centra Ptuj. Plemenjaki so nosilci nadpovprečnih pitovnih in klavnih
lastnosti ter prosti vseh pomembnejših bolezni prašičev, tudi PRRS.
Predvideno osemenitev svinje je zaželjeno naročiti en dan prej oz. najkasneje do 9. ure zjutraj. Za
dodatne informacije smo dosegljivi na naših telefonskih številkah.

Pripravil: mag. Marjan Tacer, DVM

