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ЈЕДАНАЕСТО САВЕТОВАЊЕ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ, СЕЛЕКЦИЈИ И РЕПРОДУКЦИЈИ СВИЊА НА 

СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ

СТРУКА И НАУКА У ПРОИЗВОДЊИ СВИЊА
Ветеринарски специјалистички 

институт „Пожаревац“ у сарадњи 
са Ветеринарском комором ор-
ганизовао је протеклог петка, 
суботе и недеље, на Сребрном 
језеру, једанаесто саветовање са 
међународним учешћем на тему 
здравствене заштите, селекције и 
репродукције свиња. Реализацију 
овогодишњег Саветовања су 
значајно помогли велики спон-
зори „Boehringer Ingelheim“ и 
„Zoetis“.

Председник Организационог 
одбора Саветовања др Драган Ро-
гожарски је истакао да је 16 годи-
на прошло од првог саветовања 
које је одржано у Вршцу, уз помоћ 
произвођача лекова „Хемофарм“. 
Четврто и пето саветовање је 
преузео „Хемофармов“ део за 
производњу лекова „Хемовет“, 
а шесто „Симбиофарм“, ка-
ко се звао део исте фирме пред 
приватизацију, који је организо-
вао задњи скуп 2006. године.

-После трогодишње паузе осе-
тио се недостатак овакве врсте 
окупљања и ВСИ, уз помоћ спонзо-
ра, пету годину заредом организује 
ово саветовање. Стручњаци који 
раде на фармама свиња имају ве-
ликих проблема, које не могу сами 
да реше, а немају ни где да науче. 
Наше школство пружа широко 
образовање, а производња свиња 
је специјализована, има своју 

технологију и да би неко био успе-
шан произвођач, он мора да зна 
шта све пружа селекција и који је 
начин исхране најбољи. Број при-
сутних стручњака и произвођача 
свиња повећава се сваке године 
на овом саветовању, што је си-
гуран доказ да је овакво стручно 
специјализовано саветовање не-
опходно, истиче Рогожарски.

Неадекватна помоћ 
државе

Основни циљ саветовања је 
увек био да се изнесу најновија 
стручна и научна сазнања у 
гајењу свиња, здравственој за-
штити, селекцији, репродукцији, 
производњи меса и прерађевина, 
као и законским прописима који 
регулишу ову материју. Такође, по-

требно је да се међусобно упознају 
значајни произвођачи свиња и 
успоставе неопходну стручну и 
економску сарадњу.

-Ово саветовање је прилика да 
се укаже на деловање политичких 
потеза, који могу знатно да врше 
утицај на повећање производње 
свиња. Готово сви политичари су 
говорили у недавној политичкој 
кампањи, да нам је стратешки циљ 
интензиван развој пољопривреде. 
По тим обећањима, рекло би се, да 
долазе бољи дани за све учеснике 
у производњи свиња. Нажалост, 
ситуација је измакла контроли. 
Суша, слаб и неквалитетан род 
кукурза уз појаву микотоксина 
су у прошлој години на неким 
подручјима направили велике 
штете. Реакција и помоћ осиро-
машене државе је неадекватна и 
свако се сналази како зна и мо-
же. То се одражава на смањење 
броја свиња, чија је производња 
на нашем подручју код највећих 
произвођача опала за готово 10 
посто. Присуство информација 
из ове области у медијима је из-
узетно ретка и оваква саветовања 
покрећу пажњу јавности на 
„modus vevendi“ – производњу без 
које нема опстанка и изласка из 
економске кризе.

Приказом кретања броја 
приплодних свиња на великим 
фармама у Браничевском и По-
дунавском округу у протеклих 
15 година, можемо запазити ду-
го очекиване позитивне помаке 
од половине 2011. до краја 2012. 
године. Да ли је томе био узрок 
рентабилност производње свиња, 
или је то последица престанка ра-

да многобројних предузећа, па се 
људи хватају било каквог посла, 
време ће показати. Ипак, треба 
имати у виду да је дошло до знат-
ног побољшања расног састава за-
пата свиња, увозом врло квалитет-
них грла од најбољих одгајивача и 
произвођача свиња. У овој години, 
већ од почетка другог тромесечја 
запажају се негативни трендови на 
нашем подручју. Везани су за цене 
основних сировина сточне хране и 
квалитет кукуруза. Увоз јефтиног 
меса још више отежава услове 
произвођачима, који не могу да 
остваре добит. Било је и раније 
таквих епизода, али су краће 
трајале. Смањење производње си-
гурно није стратешки циљ. У раду 
са високо квалитетним свињама 
на великим фармама, не сме бити 
импровизације и грешака у ис-
храни, нези и предузимању пре-
вентивних мера. Произвођачи су 
тренутно угрожени и трпе штете 
због недостатка вакцине против 
свињске куге, а важећи прописи 
онемогућавају промет невакци-
нисаних животиња. Надамо се, да 
ће овај проблем у најскорије време 
бити решен, закључио је др Дра-
ган Рогожарски.

На овом саветовању један од 
циљева био је поновно покретање 
иницијативе за оснивање 
удружења произвођача свиња. 
Храна за свиње, микотоксини и 
њихове последице су били те-
ма првог дела другог заседања, 
а говорило се и о превентивним 
мерама код респираторних про-
блема. Да би се то решило, мора 
се радити још од одгоја будућих 
мајки, па преко прасилишта и 
одгоја доћи до здравог товљеника. 
Савремена репродукција и веш-
тачко осемењавање приказа-
но је захваљујући најбољим 
произвођачима свиња из Данске 
и Шпаније. Присутни стручњаци 
из наше земље и иностранства 
указали су на путеве решавања 
свих предвидивих проблема у 
овој области. То је била прилика 
да се и све ветеринарске структу-
ре упознају са савременим при-
ступом решавања проблема у 
свињарству.

Поздрављајући присут-
не, директорка Ветеринарског 
специјалистичког института По-
жаревац др Милица Лазић, из-
разила је уверење да ће учесници 
Саветовања током пленарних 
заседања стећи нова сазнања 
и вештине, која ће им касније 
помоћи у свакодневном раду. 

– Пету годину заредом, 
ВСИ организује Саветовање о 
здравстеној заштити, селекцији 
и репродукцији свиња из раз-
лога што на нашем епизотолош-
ком подручју тренутно постоји 
једна од највећих организова-
них производњи са потпуно за-
окруженим циклусом. Сигурна 
сам да ћете захваљујући лепом 
амбијенту у коме се налазимо, 
своје слободно време провести 
у пријатном дружењу са колега-
ма и пријатељима и зато се ми из 
ВСИ надамо да ћете нам се следеће 
године радо вратити, казала је 

Лазићева.
Испред локалне самоуправе 

присутне је поздравио заменик 
председника Скупштине општи-
не Велико Градиште др вет. мед 
Љубомир Јанковић, истакавши да 
окосницу развоја ове општине чи-
не пољопривреда и туризам.

У развоју пољопривреде, свака-

ко поред ратарства, повртарства и 
воћарства, једно од значајних ме-
ста заузима и свињарство. Највећи 
произвођач свиња у нашој општи-
ни је фарма „Рамски рит“, која тре-
нутно има око 18.000 грла, а све 
остало је на нивоу екстензивног 
узгоја, рекао је Јанковић.

Д. Динић

Уручене плакете
Председник Организацио-

ног одбора др Драган Рогожар-
ски уручио је током Саветовања 
фигуру приплодног нераста 
„Sus scrofa domestica“, др Мило-
вану Јовичину, експерту за се-
ме нерастова. Овогодишњи до-
битници плакета су: проф. др 
Хореа Шаманц, аутор уџбеника 
„Болести свиња“, који је из-
узетно квалитетан и актуелан, 
проф. др Тихомир Петрушић, 
за несебичан допринос у обла-
сти репродукције и вештачког 
осемењавања свиња, проф. др 
Благоје Станчић, за изузет-
не резултате у репродукцији 
и вештачком осемењавању 
свиња, представник „Мар-
ло Фарме“ др Зоран Марић, 
за допринос у организовању 
прошлогодишњег десе-
тог јубиларног Саветовања 
и др Драган Дамњановић, 
за континуирани допринос 
организацији Саветовања.

Разноврсне теме 
Учесници Саветовања, 

међу којима је било и гостију 
из иностранства, радили су 
по пленарним седницама. 
Прво предавање које је реа-
лизовано одмах по отварању 
Симпозијума, било је 
посвећено селекцији и еконо-
мици у свињарству. Други дан 
протекао је у знаку дискусије 
о здравственој заштити свиња, 
док су на трећем и четвртом 
пленарном заседању размотре-
не теме - савремена технологија 
гајења и репродукције свиња 
и хигијена намирница и за-
конска регулатива. Једанаести 
Симпозијум је завршен обила-
ском Виминацијума.

Др Милица Лазић

Добитници признања са председником Организационог одбора 
др Драганом Рогожарским


