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СРЕБРНО ЈЕЗЕРО: ДЕСЕТО САВЕТОВАЊЕ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ, СЕЛЕКЦИЈИ И РЕПРОДУКЦИЈИ СВИЊА

ЗАПАТ СВИЊА СВЕ КВАЛИТЕТНИЈИ 
Ветеринарски специјалисти-

чки институт „Пожаревац“ 
у сарадњи са Ветеринар-
ском комором Србије и под 
покровитељством Управе 
за ветерину Министарства 
пољопривреде, трговине, шу-
марства и водопривреде Репу-
блике Србије организовао је 
протеклог четвртка, петка и су-
боте, на Сребрном језеру, Десе-
то саветовање са међународним 
учешћем на тему здравствене за-
штите, селекције и репродукције 
свиња. Генерални спонзор 
Саветовања које је већ попри-
мило обележје традиционалног 
окупљања стручњака из обла-
сти свињарства, била је Мар-
ло Фарма, приватно предузеће 
које се бави увозом фармацеут-
ских лекова, а велики спонзор 

је компанија „Pfizer 
Animal Health“.

Председник организационог 
одбора Саветовања, др Дра-
ган Рогожарски је истакао да 
је 15 година прошло од првог 
саветовања које је одржано у 
Вршцу уз помоћ произвођача 
лекова Хемофарм. Четврто и 
пето саветовање је преузео Хе-
мофармов део за производњу 
лекова Хемовет, а шесто Сим-

биофарм, како се звао део исте 
фирме пред приватизацију који 
је организовао задњи скуп 2006. 
године. – После трогодишње па-
узе осетио се недостатак овакве 
врсте окупљања, те смо успоста-
вили контакт са сада највећим 
произвођачем квалитетних 
свиња у нашем крају Унион 

МЗ–ом и организовали седмо, 
осмо и девето саветовање. Пуно 
нам је помогао прве две годи-
не Vetmedic, односно др Алек-

сандар Бранков, који је, иначе 
раније био организатор док је 
радио у вршачкој фабрици леко-
ва Хемофарм.

 
Струка и наука у производњи 

свиња
-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, 
потребно 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. То су готово сви по-
литичари говорили у недавној 
политичкој кампањи. По тим 
обећањима, рекло би се, дола-
зе бољи дани за све учеснике у 
производњи свиња. Присуство 
информација из ове области 
у медијима је изузетно ретко 
и оваква саветовања покрећу 
пажњу јавности на производњу 
без које нема изласка из економ-
ске кризе, наглашава др Драган 
Рогожарски. 

Приказом кретања броја 
приплодних свиња на великим 
фармама у Браничевском и По-
дунавском округу у протеклих 

15 година могу се запазити дуго 
очекивани позитивни помаци. 
Да ли је томе узрок рентабил-
ност производње свиња или је 
то последица престанка рада 
многобројних предузећа, па се 
људи хватају било каквог посла, 
време ће показати. Ипак, тре-
ба имати у виду да је дошло до 
знатног побољшања расног са-
става запата свиња увозом врло 
квалитетних грла од најбољих 
одгајивача и произвођача свиња. 
То се може уочити и у Унион 
МЗ-у који је четвороструки по-
бедник Новосадског сајма и који 
снабдева квалитетним приплод-
ним назимицама и нерастовима 
многобројне сточаре у Србији и 
у окружењу. Од прошле године 
је у нашем региону присутна и 
Аспром фарма свиња у Великом 
Градишту, која такође поседује 
изузетно квалитетан запат 
свиња.

-У раду са оваквим високо 
квалитетним свињама не сме 
бити импровизације и грешака 
у исхрани, неги и предузимању 
превентивних мера. На овом 
саветовању је један од циљева и 
решавање респираторних про-
блема товљеника. Да би се то 
успешно решило мора се радити 
још од одгоја будућих мајки, па 
преко прасилишта и одгоја доћи 
до здравог товљеника. Присут-
ни стручњаци из наше земље 
и иностранства покушаће да 
укажу на путеве решавања свих 
предвидљивих проблема у овој 

области. Прилика је да се и све 
ветеринарске структуре на овој 
територији упознају са савреме-
ним приступом решавања про-
блема у свињарству, истакао је 
Рогожарски.

 
Признања

Десето јубиларно Саветовање 
отворио је директор Управе за 
ветерину др Зоран Мићовић го-
воривши о стању и перспективи 
развоја сточарства. - Управа за 
ветерину подржава овакав вид 
едукације и држава има задатак 
да искорени заразне болести, 
пре свега кугу свиња и прак-
тично у последњих пет година 
нисмо имали значајнијих испа-
да на том плану. Настављамо са 
тим велики пројектом уз помоћ 
Делегације Европске уније у 

Београду и после сређивања 
стања, увођења у базу, отвара се 
стратегија на који начин ћемо 
извршити ерадикацију, односно 
искорењивање свињске куге, ка-
зао је Мићовић.

Потом је председник Орга-
низационог одбора Саветовања, 
др Драган Рогожарски за за-
слуге у организовању овог 
специјализованог саветовања 
уручио признања „Sus scrofa 
domestica“, власнику Унион 
МЗ-а, Звонку Миленковићу, ди-

ректору Vetmedica, др Алексан-
дру Бранкову и директору Ве-
теринарског специјалистичког 
института „Пожаревац“, мр 
Љубомиру Стојиљковићу.

Захваљујући се на великом 
признању директор Унион –
МЗ-а, Звонко Миленковић је 
истакао да је на почетку рада у 
области узгоја свиња преузео 
фарме које су бројале свега сто-
тинак свиња, а сада оне, упркос 

кризи у свињарству имају по 
36.000 товљеника у сваком мо-
менту. Директор Vetmedica, др 
Александар Бранков је рекао да 
није било нимало лако одлучи-
ти се за тако велики подухват 
организације саветовања, који је 
започео Хемофарм са огромном 
логистиком. - Уз помоћ Ветери-
нарског специјалистичког ин-
ститута, Унион МЗ-а и Vetmedica 
инвестирано је у нешто што је 
јако битно за српску ветерину 
и одгој свиња и задовољство ми 
је што је овај скуп постао тра-
диционалан и из године у годи-
ну број присутних стручњака и 
произвођача свиња је све већи, 
рекао је Бранков.

Бронзане плакете уруче-
не су проф. др Александру 
Лончаревићу, проф. др Ђорђу 

Авакумовићу, проф. 
др Милици Петровић, 

проф. др Милану Балтићу, 
проф. др Драгиши Траиловићу, 
др Сањи Челебићанин, дирек-
торки Научног института за 
ветеринарство Србије, Добрили 
Јакић, директору Хрватског ве-
теринарског института, Жељку 
Цветнићу и Научном институту 
за ветеринарство Нови Сад.

Испред локалне самоупра-
ве присутне је поздравио Ми-
рослав Стојковић, начелник 
Одељења за општу управу и 
јавне службе у општини Велико 

Градиште, истакавши да окос-
ницу развоја ове мале општине 
чине пољопривреда и туризам. 
Скупу су присуствовали дирек-
тор Департмана за ветеринарску 
медицину Пољопривредног фа-
култета у Новом Саду, проф. др 
Бранислав Лако и председница 
Српског ветеринарског друшт-
ва, проф. др Брана Раденковић 
– Дамњановић. 

Д.Динић

Теме саветовања
Учесници саветовања међу којима је било и гостију из иностран-

ства, радили су по пленарним седницама. Прво предавање које је 
реализовано одмах по отварању Симпозијума, било је посвећено 
селекцији и економици у свињарству. Други радни дан протекао 
је у знаку дискусије о здравственој заштити свиња и савременој 
технологији гајења и репродукцији свиња, док су на трећем пленар-
ном заседању размотрене теме – хигијена намирница и законска ре-
гулатива. Десети симпозијум је завршен обиласком Виминацијума и 
обале Великог Градишта бродом.

Др Зоран Мићовић

Специјално признање у виду фигуре “Sus scrofa domestica” председник Организационог одбора уручио је мр Мирољубу 
Стојиљковићу, Звонку Миленковићу и др Александру Бранкову

Учесници Саветовања


