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ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊ ЈЕ ВЖН
З ФРМЕРЕ
ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊ =
БЕЗБЕДН И КВЛИТЕТН ХРН

Успешни фрмери знју д ко животињм обезбеде све што им
је потребно - добро окружење, негу, могућност д испоље рзличите
облике поншњ, онд ће те животиње пружити фрмеру оно што
је њему потребно – рст продуктивности,  ткође и профит.

Добробит животињ је кључни фктор у производњи
безбедне и квлитетне хрне животињског порекл.
Нучн истрживњ су покзл д исхрн крв
музр изблнсирном хрном доприноси одржвњу
хрнљиве вредности млек. Ткође, пжљиво поступње с животињм пре и током клњ доприноси спречвњу умњењ квлитет мес.

Andy Butterworth, Универзитет у Бристолу

Добробит фрмских животињ =
рст продуктивности + безбедн и квлитетн хрн
= профит
Имћемо бољу продуктивност, ко се крв осећ добро, им
добро окружење и добру хрну. Дју нм више кд су здрве,  и
лкше је рдити с здрвим крвм.
Mats Eriksson, влсник фрме млечних крв из Шведске
ко окружење у коме је животињ смештен није у потпуности прилгођено
њеним потребм, он ће бити изложен стресу. Њен оргнизм ће се борити
д се прилгоди неодговрјућим условим у којим се нлзи,  енергиј
коју добиј из хрне трошиће се, уместо н рст и продукцију, н процес
прилгођвњ овим условим живот. Због тог лоше стње добробити
животињ води губицим у рсту, продукцији и рзмножвњу.
Недеквтн однос прем животињм
може код њих проузроковти стрх од људи,
чиме се нрушв добробит,  тиме и рст и
репродукциј животиње.

Чест нчин инфицирњ бктеријом Escherichia coli код људи
јесте згђење мес животињским изметом што се дешв услед држњ
стоке у условим пренсељености. Ткође, инфекциј бктеријом Salmonella,
кој се преноси од живине и јј н људе, повезн је с лошим нчином
гјењ живине, односно нрушеном добробити ових животињ.

Све већ зинтересовност потрошч з производе добијене
у склду с стндрдим добробити животињ подстиче
произвођче и откупљивче производ животињског порекл у
Европској унији д им овкве производе понуде.
Потрошчи су се нрочито зинтересовли з добробит животињ
нкон низ „скндл“ у производњи хрне, ко што су болест лудих
крв, слинвк и шп и друге. Све ово је последиц индустријске
производње.
Др Mara Miele, Универзитет у Крдифу

Добробит животињ је нчин опхођењ нс прем животињм и њихов
живот који им пружмо. По мени, ко
држоцу живине, што им пружимо
квлитетније услове живот, то ће се
и нм вртити више кроз економске
ефекте.

БОЉЕ СПРЕЧИТИ,
НЕГО ЛЕЧИТИ
Корисни свети кко д спречите угрожвње добробити вших животињ:

1

Сш Ђуровић, влсник фрме живине
“Омниј”

Нучн истрживњ су покзл д повишен ниво стрх од
људи код свињ смњује рст з 6%, односно репродукцију з 7%.
„Добробит животињ з одгјивче стоке“, RSPCA, Australia
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Многи фктори доприносе производњи сигурне и здрве хрне,
ли здрвље и добробит животињ су од нјвећег знчј.
OIE, 2004

ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊ =
ПРОФИТ
Пркс фрмер широм европских земљ покзл је д је концепт добробити животињ н фрмм економски исплтив

Достизње високих стндрд у облсти добробити животињ
позитивно утиче н јчње конкурентности производ животињског
порекл н домћем и европском тржишту,  смим тим и н одржив
рурлни рзвој.

3
4
5
6

Нционлни прогрм рурлног рзвој Републике Србије з период 2011-2013
Потписивњем Спорзум о стбилизцији и придруживњу, Србији су се
отворил врт з извоз производ н тржиште Европске Уније, које снбдев
преко 500 милион потрошч. Међутим, европске фирме које увозе
производе из вневропских земљ, зхтевју д они буду произведени
у склду с стндрдим добре пољопривредне прксе (GLOBAL GAP
стндрдим) у којим добробит животињ зузим посебно место. Стог,
испуњвње стндрд добробити животињ предствљ неопходн корк
з нше одгјивче који желе д своје производе плсирју н тржиште ЕУ.
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Редовно обилзите и посмтрјте своје животиње. Редовним обилсцим упознјете боље своје животиње и њихове
облике поншњ. Тко ћете лкше препознти промене у њиховом поншњу и добробити.
Редовно провервјте хрну,
воду и приступ склоништу
који су доступни вшим животињм.
Нучите д препознте опште знке бол и стрес код животињ које гјите.
Опходите се прем животињм н
нчин који неће проузроковти стрес и
бол код животињ.
Нвикните животиње н одвјње од групе ко и н конткт с људим,
кко би се смњио стрх од изолције, односно конткт с људим.
Пжљиво се опходите прем вшим животињм приликом обвљњ
непријтних сточрских процедур. Тко ћете смњити негтивне ефекте
ових зхвт,  умњиће се и негтивн социјциј коју животиње могу
имти у вези с процедурм и људим који о њим брину.
Потржите стручни свет. Консултујте се с својим ветеринром и
светником из стручне пољопривредне службе кко можете унпредити здрвље и добробит својих животињ, односно смештј, исхрну
и свкодневну бригу о животињм.

Истрживњ спроведен у Европској унији покзл
су (у звисности од земље) д је од 33% до 81%
потрошч спремно д плти додтну цену з кокошиј
јј произведен у склду с стндрдим добробити
животињ (Еуроброметр, 2006), док у Србији тј
процент износи 63% (IPSOSS Strategic Marketing, 2010)

Мње од 1% јј у Србији произведено је у
склду с нјновијим прописим о гјењу кок
носиљ у ЕУ. То је једн од рзлог зшто јј нису
н листи производ з извоз у ЕУ.
Медијски инстрживчки центр, 2012. године
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Имјте увек н уму првило „Пет слобод“, јер вм оно може
послужити ко користн водич з проверу добробити животињ
које гјите.
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