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Успешни ф�рмери зн�ју д� �ко животињ�м� обезбеде све што им 
је потребно - добро окружење, негу, могућност д� испоље р�зличите 
облике пон�ш�њ�, онд� ће те животиње пружити ф�рмеру оно што 
је њему потребно – р�ст продуктивности, � т�кође и профит.

Andy Butterworth, Универзитет у Бристолу

Добробит животињ� је н�чин опхође-
њ� н�с прем� животињ�м� и њихов 
живот који им пруж�мо. По мени, к�о 
држ�оцу живине, што им пружимо 
кв�литетније услове живот�, то ће се 
и н�м� вр�тити више кроз економске 
ефекте.

С�ш� Ђуровић, вл�сник ф�рме живине 
“Омниј�”  

Многи ф�ктори доприносе производњи сигурне и здр�ве хр�не, 
�ли здр�вље и добробит животињ� су од н�јвећег зн�ч�ј�.

OIE, 2004

Н�учн� истр�жив�њ� су пок�з�л� д� повишен ниво стр�х� од 
људи код свињ� см�њује р�ст з� 6%, односно репродукцију з� 7%.

„Добробит животињ� з� одг�јив�че стоке“, RSPCA, Australia

Достиз�ње високих ст�нд�рд� у обл�сти добробити животињ� 
позитивно утиче н� ј�ч�ње конкурентности производ� животињског 
порекл� н� дом�ћем и европском тржишту, � с�мим тим и н� одржив 
рур�лни р�звој.

Н�цион�лни прогр�м рур�лног р�звој� Републике Србије з� период 2011-2013

М�ње од 1% ј�ј� у Србији произведено је у 
скл�ду с� н�јновијим прописим� о г�јењу кок� 
носиљ� у ЕУ. То је јед�н од р�злог� з�што ј�ј� нису 
н� листи производ� з� извоз у ЕУ. 

Медијски инстр�жив�чки цент�р, 2012. године

Потрош�чи су се н�рочито з�интересов�ли з� добробит животињ� 
н�кон низ� „ск�нд�л�“ у производњи хр�не, к�о што су болест лудих 
кр�в�, слин�вк� и ш�п и друге. Све ово је последиц� индустријске 
производње.

Др Mara Miele, Универзитет у К�рдифу

Им�ћемо бољу продуктивност, �ко се кр�в� осећ� добро, им� 
добро окружење и добру хр�ну. Д�ју н�м више к�д� су здр�ве, � и 
л�кше је р�дити с� здр�вим кр�в�м�.

Mats Eriksson, вл�сник ф�рме млечних кр�в� из Шведске

Добробит животињ� је н�чин опхође-

скл�ду с� н�јновијим прописим� о г�јењу кок� 
носиљ� у ЕУ. То је јед�н од р�злог� з�што ј�ј� нису 

Добробит ф�рмских животињ� = 
р�ст продуктивности + безбедн� и кв�литетн� хр�н�

= профит

�ко окружење у коме је животињ� смештен� није у потпуности прил�гођено 
њеним потреб�м�, он� ће бити изложен� стресу. Њен орг�низ�м ће се борити 
д� се прил�годи неодгов�р�јућим условим� у којим� се н�л�зи, � енергиј� 
коју добиј� из хр�не трошиће се, уместо н� р�ст и продукцију, н� процес 
прил�гођ�в�њ� овим условим� живот�. Због тог� лоше ст�ње добробити 
животињ� води губицим� у р�сту, продукцији и р�змнож�в�њу.

Не�декв�т�н однос прем� животињ�м� 
може код њих проузроков�ти стр�х од људи, 
чиме се н�руш�в� добробит, � тиме и р�ст и 
репродукциј� животиње.

Добробит животињ� је кључни ф�ктор у производњи 
безбедне и кв�литетне хр�не животињског порекл�. 
Н�учн� истр�жив�њ� су пок�з�л� д� исхр�н� кр�в� 
муз�р� изб�л�нсир�ном хр�ном доприноси одрж�в�њу 
хр�нљиве вредности млек�. Т�кође, п�жљиво посту-

п�ње с� животињ�м� пре и током кл�њ� доприноси спре-
ч�в�њу ум�њењ� кв�литет� мес�.

Чест н�чин инфицир�њ� б�ктеријом Escherichia coli  код људи 
јесте з�г�ђење мес� животињским изметом што се деш�в� услед држ�њ� 
стоке у условим� прен�сељености. Т�кође, инфекциј� б�ктеријом Salmonella,
кој� се преноси од живине и ј�ј� н� људе, повез�н� је с� лошим н�чином 
г�јењ� живине, односно н�рушеном добробити ових животињ�.

Све већ� з�интересов�ност потрош�ч� з� производе добијене 
у скл�ду с� ст�нд�рдим� добробити животињ� подстиче 
произвођ�че и откупљив�че производ� животињског порекл� у 
Европској унији д� им ов�кве производе понуде.

Им�јте увек н� уму пр�вило „Пет слобод�“, јер в�м оно може 
послужити к�о корист�н водич з� проверу добробити животињ� 
које г�јите.

Пр�кс� ф�рмер� широм европских зем�љ� пок�з�л� је д� је концепт добро-
бити животињ� н� ф�рм�м� економски испл�тив

Потписив�њем Спор�зум� о ст�билиз�цији и придружив�њу, Србији су се 
отворил� вр�т� з� извоз производ� н� тржиште Европске Уније, које сн�бдев� 
преко 500 милион� потрош�ч�. Међутим, европске фирме које увозе 
производе из в�невропских зем�љ�, з�хтев�ју д� они буду произведени 
у скл�ду с� ст�нд�рдим� добре пољопривредне пр�ксе (GLOBAL GAP 
ст�нд�рдим�) у којим� добробит животињ� з�узим� посебно место. Стог�, 
испуњ�в�ње ст�нд�рд� добробити животињ� предст�вљ� неопход�н кор�к 
з� н�ше одг�јив�че који желе д� своје производе пл�сир�ју н� тржиште ЕУ.

Истр�жив�њ� спроведен� у Европској унији пок�з�л� 
су (у з�висности од земље) д� је од 33% до 81% 
потрош�ч� спремно д� пл�ти дод�тну цену з� кокошиј� 
ј�ј� произведен� у скл�ду с� ст�нд�рдим� добробити 
животињ� (Еуроб�ромет�р, 2006), док у Србији т�ј 
процен�т износи 63% (IPSOSS Strategic Marketing, 2010)

ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊ� = 
ПРОФИТ

БОЉЕ СПРЕЧИТИ, 
НЕГО ЛЕЧИТИ

ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊ� =
БЕЗБЕДН� И КВ�ЛИТЕТН� ХР�Н�

Корисни с�вети к�ко д� спречите угрож�в�ње добробити в�ших животињ�:

Редовно обил�зите и посм�тр�јте своје животиње. Редовним обил�-
сцим� упозн�јете боље своје животиње и њихове 
облике пон�ш�њ�. Т�ко ћете л�кше пре-
позн�ти промене у њиховом пон�-
ш�њу и добробити.

Редовно провер�в�јте хр�ну,
воду и приступ склоништу 
који су доступни в�шим жи-
вотињ�м�.

Н�учите д� препозн�те опште зн�ке  бо-
л� и стрес� код животињ� које г�јите.

Опходите се прем� животињ�м� н� 
н�чин који неће проузроков�ти стрес и 
бол код животињ�.

Н�викните животиње н� одв�ј�ње од групе к�о и н� конт�кт с� људим�, 
к�ко би се см�њио стр�х од изол�ције, односно конт�кт� с� људим�.

П�жљиво се опходите прем� в�шим животињ�м� приликом об�вљ�њ� 
неприј�тних сточ�рских процедур�. Т�ко ћете см�њити нег�тивне ефекте 
ових з�хв�т�, � ум�њиће се и нег�тивн� �социј�циј� коју животиње могу 
им�ти у вези с� процедур�м� и људим� који о њим� брину.

Потр�жите стручни с�вет. Консултујте се с� својим ветерин�ром и 
с�ветником из стручне пољопривредне службе к�ко можете ун�пре-
дити здр�вље и добробит својих животињ�, односно смешт�ј, исхр�ну 
и св�кодневну бригу о животињ�м�.
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ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊ� ЈЕ В�ЖН� 
З� Ф�РМЕРЕ
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