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САЖЕТАК 

 

Планска примена биосигурносних мера, висок ниво добробити и добра 

произвођачка пракса пресудни су за заштиту свиња у интензивној производњи. 

Примарни циљ је био навести и образложити основне мере биосигурности на 

фарми свиња, а секундарни давање препорука за Добру произвођачку праксу у односу на 

биосигурносне мере. 

У овом раду је извршена анализа великог броја актуелне научне литературе, 

претраживањем стручних научних база, која се бави унутрашњим и спољашњим 

биосигурносним мерама, утврђивањем фактора ризика и прављењем планова 

биосигурности. 

Биосигурност, у зависности од тога шта има за циљ, делимо на: спољашњу која има 

за циљ да спречи инфекцију запата и околине (региона) и унутрашњу која има за циљ да 

лимитира факторе преношења патогена на фарми. При разматрању стања биосигурности 

на фармском нивоу, треба имати у виду сродне, али у извесној мери различите концепте: 

планове биосигурности, процену ризика на критичним контролним тачкама (Hazard 

Analysis and Critical Control Points - HACCP) и планове за ургентне ситуације.  

Имплементирањем строгих мера биосигурности превенира се ширење како афричке куге 

свиња, тако и других болести. 

Ради смањења ризика од ширења болести, јачање биосигурности у произвођачком 

ланцу свиња представља приоритет, јер представља превенцију и самим тим заштиту 

целокупног запата. Сваки систем производње свиња захтева разматрање специфичних 

биосигурносних мера.  

 

Кључне речи: биосигурност, биосигурносне мере, фарма, свиње, афричка куга 

свиња 
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ABSTRACT 

 

 Planned application of biosecurity measures, high level of welfare and good production 

practice are crucial for the protection of pigs in intensive production. 

 The primary objective was to list and explain the basic biosecurity measures on the pig 

farm, and the secondary was to make recommendations for Good Manufacturing Practice in 

relation to biosecurity measures. 

 In this paper, an analysis of a large number of current scientific literature is performed, 

by searching professional scientific databases, which deals with internal and external biosafety 

measures, determining risk factors and making biosafety plans. 

 Biosecurity, depending on what it aims to do, is divided into: external, which aims to 

prevent infection of the wasteland and the environment (region), and internal, which aims to 

limit the factors of pathogen transmission on the farm. When considering the state of biosecurity 

at the farm level, one should keep in mind related but to some extent different concepts: 

biosecurity plans, risk assessment at critical control points (HACCP) and contingency plans. 

Implementing strict biosecurity measures prevents the spread of both African swine fever and 

other diseases. 

 In order to reduce the risk of spreading the disease, strengthening biosecurity in the pig 

production chain is a priority, because it represents prevention and thus protection of the entire 

herd. Each pig production system requires consideration of specific biosecurity measures. 

 

 Key words: biosecurity, biosecurity measures, farm, pig, african swine fever
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1. УВОД  

Према Организацији уједињених нација за храну и пољопривреду (Food and 

Agriculture Organisation of the United Nations - FAO) биосигурност се дефинише као 

имплементација мера које смањују ризик од уношења и ширења патогених 

микроорганизама што подразумева прихватање одређених ставова и начина понашања 

људи у свим активностима које обухватају домаће, егзотичне и дивље животиње и њихове 

продукте (1). 

Оцена нивоа биосигурности на основу одговарајућих индикатора треба да буде 

рутински поступак, који указује на правац даљег деловања и евентуално њиховог 

унапређења. Под индикаторима биосигурности подразумевају се поједине мере којима се 

постиже висок нивo биосигурности, као што су изолација, карантин, познавање 

здравственог статуса запата, контрола кретања људи, животиња и возила на фарми, 

контрола хране и опреме за храњење, изђубравање, уклањање лешева животиња, контрола 

птица, глодара и друго. Планска примена биосигурносних мера, висок ниво добробити и 

добра произвођачка пракса пресудни су за заштиту свиња у интензивној производњи (2). 

Спољашње биосигурносне мере се односе на правилан избор локације за изградњу 

објеката, куповину тј. уношење само здравих животиња у објекат, спровођење карантина, 

максималну редукцију улазака страних лица/посета фармским објектима, као и обавезно 

присуство дезобаријера на улазима фармских објеката (3).  

Унутрашње биосигурносне мере дефинисане су у свим биосигурносним 

протоколима на фармама кроз планове санитарне процедуре која се континуирано 

спроводи. Сваки фармски објекат захтева прописану санитарну процедуру која се мора 

прилагодити захтевима капацитета и врсти објеката, врсте животиња која се узгаја, 

грађевинско-техничких карактеристика и типа производње. Унутрашња биосигурност 

подразумева и транспорт животиња, правилно складиштење ђубрета и нешкодљиво 

уклањање лешева (3). Биосигурносне мере показују низ предности: превенција и контрола 

заразних болести, повећана ефикасност производње што резултира већим профитом, 

бољом добробити животиња као и бољим имунолошким одговором на вакцине; нарочито 

у времену појаве Афричке куге свиња као озбиљне претње свињарској производњи (3,4). 
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2. ЦИЉ 

Основни циљ овог рада је да се да преглед мера биосигурности на фармама свиња. 

Познавањем начина уношења и ширења болести у/на фармама, те адекватним реаговањем 

у случају појаве исте може се утицати на заштиту целокупних запата свиња, што утиче 

како на боље здравствено стање животиња, тако и на здравствено стање целокупне 

популације као конзумената. 

Примарни циљ је био навести и образложити основне мере биосигурности на 

фарми свиња, а секундарни давање препорука за Добру произвођачку праксу у односу на 

биосигурносне мере.  
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3. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 

У овом раду је извршена анализа великог броја актуелне научне литературе, 

претраживањем стручних научних база, која се бави унутрашњим и спољашњим 

биосигурносним мерама, утврђивањем фактора ризика и прављењем планова 

биосигурности.  
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4. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

4.1. БИОСИГУРНОСНЕ МЕРЕ 

Појам биосигурности подразумева три битна чиниоца: изолацију, контролу 

промета и санитацију (4). Према наводима Бојковског и сар. ови чиниоци се дефинишу 

кроз поделу одговорности на: изолацију, контролу кретања и санитацију (5). 

Изолација је појам који се односи на могућност спречавања уношења и ширења 

инфективног материјала у, те унутар фарме, набавка нових животиња, контакти између 

производних група. Новонабављене свиње се морају сместити у изолацију у циљу 

потврђивања њиховог здравственог статуса, као и аклиматизације на нове смештајне 

услове, при чему се мора водити рачуна о локацији одговарајуће стаје и дужини трајања 

изолације. Дужина трајања изолације је обрнуто сразмерна здравственом статусу домаћег 

запата, што значи да ако је он виши контрола мора бити строжија и траје обично четири 

недеље, али је препорука да траје шест недеља. Одржива заштита здравственог стања и 

успешна производња су могући само ако у запату нема узрочника инфективних болести и 

чинилаца који доводе до појаве технопатија. На постизање задовољавајућег здравственог 

стања свих категорија свиња утичу: начин употребе, чувања и одржавања и руковања 

терапеутским средствима, инструментима, семеном, као и употреба средстава за 

једнократну употребу (5). Високи здравстевни статус подразумева прецизно 

успостављање посебних критеријума који јасно дефинише ветеринарска служба, која се 

све више базира на превентивној здравственој заштити свиња у интензивном узгоју (6).  

Контрола кретања подразумева надзор над уласком у, као и кретање кроз фарму за 

возила, људе и животиње. На овај начин се спречава или смањује уношење инфекције 

кроз запат, загађење хране и прљање опреме (5). Возила намењена одвожењу лешева 

угинулих грла не би требало да улазе у фарму. Возилима се не сме дозволити улазак даље 

од означеног простора на улазу, у круг могу ући искључиво возила чији је улазак 

неопходан, а најбоље је предвидети обављање технолошке операције без уласка возила у 

простор фарме (допремање хране, утовар свиња, сакупљање лешева и др.). Надлежно лице 

и/или ветеринар одлучују да ли стање возила одговара потврди обављеној дезинфекцији 

пре свега товарног простора и да ли је могуће дозволити возилу улазак на фарму. Свако 
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возило мора проћи кроз поступак дезинфекције - дезобаријеру. Уколико возач мора да 

изађе из возила, он не сме напуштати дозвољено подручје (7). Контрола кретања људи, 

возила, животиња са фарме и ка њој мора бити саставни део технологије производње и 

мора бити осмишљена тако да спречи или смањи на најмању могућу меру контаминацију 

запата, хране и опреме. У пракси се често занемарују неки од важних елемената контоле 

кретања, који се односе на стање ограде и дезобаријера и процедуру при уласку на фарму 

возила и страних лица, иако је све предвиђено самим пројектом фарме (5). Дезобаријере 

можемо дефинисати као бетонска удубљења у земљи испуњена дезинфекционим 

раствором преко којег у круг фарме улазе возила и људи. Сврха дезобаријера је да се 

спречи уношење патогених микроорганизама на фарму преко возила и обуће. Граде се од 

материјала који није подложан корозији и који добро подноси оптерећења тешких 

транспортера. За возила се граде дезобаријере димензија 6м x 3м x 0,25м. Баријере за 

обућу су 1 x 3 x 0,05м. Дезинфекционо средство које се најчешће користи је 2 до 3% 

раствор натријум хидроксида, чији pH мора бити између 13 и 14 (8). Дезобаријере су 

редовно изложене атмосферским и површинским водама, зато што нису наткривене, а 

раствор се не мења довољно често колико то захтева фреквенција саобраћаја. У циљу 

превенције, као и у циљу смањења расејавања контаминаната предузима се информисање 

возача и посетилаца о начинима заштите и инсистирање на њиховој сарадњи у 

минимизирању могућности контаминације, спречавању уласка посетилаца у просторе за 

смештај и исхрану, постављање знакова „забрањен улаз” са телефонским бројем за 

контакт на улаз фарме. Приликом спречавања контакта свиња са посетиоцима 

незаобилазна је употреба чисте одеће и гумених чизама или пвц навлака за обућу. 

Правилним складиштењем храна се штити од контаминације и онемогућава се развој 

микотоксина. Храну за различите категорије и системе треба означити и разврстати у 

циљу избегавања грешака. Треба пратити квалитет воде и обезбедити одговарајући систем 

за напајање. Уколико се храна набавља са стране треба је куповати од произвођача са 

контролисаним режимом производње, квалитета и биолошке безбедности (9).  

Птице (голубови, врапци, ласте, чворци) могу бити носиоци инфективног 

материјала на екстремитетима или у дигестивном тракту. Због тога се препоручује 

затварање рупа које су погодне за прављење гнезда, постављање мрежа на прозоре и 
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отворе за вентилацију, затварање отвора на силосима и покривање рубова испод кровишта 

и стреха погодних за гнезда и лежeње (9).  

Контрола популације глодара је обавезан део сваког плана биосигурности, па се у 

том циљу предузима следеће: изградња објекта у које глодари не могу да продру, 

затварање безбедних места за скривање, елиминисање могућности исхране и напајања и 

уништавање постојећих популација тровањем, задимљавањем и замкама (9). Према 

Програму мера предвиђена је дератизација два пута у току године (7).  

Мере контроле инсеката – најефикаснија мера је стална и ефикасна санитација и 

правилна употреба инсектицида. Пукотине у зидовима или подовима треба редовно 

поправљати, односно испуњавати масама за заптивање. Стално проветравање просторија 

смањује ризик од појаве бубашваба (7).  

Санитација је чишћење и дезинфекција материјала, људи и опреме која улази на 

фарму и хигијену људи и опреме на фарми. Повремена замена препарата била је 

оправдана док су се у санитацији користила једноставна средства која не уништавају 

целокупну микробну популацију с појавом последичне резистенције преосталих врста, 

док се савремена пажљиво компонована средства синергетски комбинованих састојака не 

морају дуго времена мењати јер имају широк гермицидни спектар, постојана су због 

присуства пуфера и са дужим резидуалним дејством (9). Санитација у обезбеђењу 

биосигурности производње на фармама свиња обухвата: 

1. Механичко чишћење је предрадња која има за циљ уклањање крупних нечистоћа 

2. Санитарно прање се спроводи са циљем да се уклоне преостале нечистоће које ометају 

деловање препарата, топлом водом (50-60 °С) под притиском (100-500 кПа), уз додатак 

детерџента (7). 

3. Примена дезинфекционог раствора и дезинфекција – за коначну фазу дезинфекције је 

неопходно припремити довољну количину раствора непосредно пре употребе, који треба 

да буде загрејан на 50-60 °С (7). 

Биосигурност је релативни појам који се уопштено може схватити као мера за 

контролу инфекција. Исто тако, може се преставити и као група мера која штити запат од 
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инфекција које могу доћи споља, а исто тако представља методе које смањују ризик 

преноса инфекција између различитих категорија унутар запата (10).  

 Све мере које имају за циљ да штите запат од инфекције се зову биосигурносне 

мере и укључују мере спољашње и унутрашње биосигурности (11). Биосигурност, у 

зависности од тога шта има за циљ, делимо на: спољашњу која има за циљ да спречи 

инфекцију запата и околине (региона) и унутрашњу која има за циљ да лимитира факторе 

преношења патогена на фарми (10).  

4.1.1.  Спољашње биосигурносне мере 

Спољашње биосигурносне мере обухватају:  

1. Опште мере за контролу инфекција 

2. Начин преношења болести (директно преношење, ваздухом преносиве болести) 

3. Намена објекта (нуклеус, комерцијална фарма, фарма крмача и одгоја, фарма 

товљеника) 

4. Заштита фарми (контрола улаза; улаз запослених; улаз хране, алата и опреме; 

контрола популације пацова, мишева и птица; рад са живим свињама и њихов 

транспорт; рад са угинулим свињама; улазак свиња на фарму) (10).  

Под општим мерама се подразумевају све оне мере које за циљ имају да спрече 

улазак болести на фарму, односно да се свакодневним рутинским мерама смањи ризик 

(10). 

Начин преношења болести може бити директан и путем ваздуха. Директан начин је 

начин када се инфекција путем фецеса који потиче од инфицираних свиња пренесе на 

обући, одећи, опреми. На овај начин се у запат могу унети тешке цревне инфекције као 

што су Salmonella, Dysenteria, E. Colli, Lawsonia, као и атрофични ринитис. Могућност 

преношења плућних болести фецесом је мала, али ипак постоји. Преношење инфективног 

агенса преко ваздуха је могуће код Mycoplasma hyopneumonia, Actinobacillus 

pleuropneumoniae, PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome – репродуктивно 

респираторни синдром свиња), Influenza и др. Тако нпр. вирусне инфекције уз помоћ ветра 

могу да се пренесу на велику удаљеност и на тај начин нам отежавају контролу док се 
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бактерије преносе на малу удаљеност (не све) и на основу тога много нам је лакше да 

контролишемо болест (10). 

Намена објекта и место изградње важан је чинилац у процени ризика. Са 

становишта биосигурности, идеално би било када би се различите категорије свиња 

налазиле на различитим фармама, уз поштовање одговарајуће удаљености. Тако би на 

једној фарми производили приплод, на другој би се производила прасад, на трећој би се 

налазио одгој, а на четвртој товилиште. Поделу фарми по категоријама у Данској зову 

мултисите. Приликом процене ризика посматра се да ли је фарма за производњу 

приплодног материјала (нуклеус) од осталих фарми у њеном склопу удаљена најмање 5 

км, а од фарми крмача које производе прасад и налазе се у њеном склопу 1 км. Фарма са 

крмачама за производњу прасади треба да буде удаљена најмање 3 км од фарми које нису 

у њеном склопу, и по 1 км од одгоја и нуклеуса које је у њеном склопу. Одгој треба да је 

удаљен 2 км од свиња које нису у њеном склопу, а 1 км од фарми за производњу прасади и 

товилишта. Товилиште би требало да се налази на 1 км од одгоја, и на 1 км од свиња које 

нису у склопу поризводње. На овај начин раздвајају се критичне категорије, па се самим 

тим смањује ризик од појаве неког обољења (10).  

Заштита фарми подразумева контролу улаза тј. да је свака фарма ограђена, да има 

чуваре који раде 24 часа, сваки дан у нeдељи без престанка, да постоји само један улаз у 

круг фарме и да свако ко улази у фарму а није радник фарме, мора да се пријави; контрола 

улаза радника на фарме и контрола уласка опреме, алата и хране (10).  

Сва опрема која долази на фарму мора да се провери да ли потиче са места где је 

могла доћи у контакт са свињама или не. Ако су опрема и алат били у контакту са 

свињама, она пре уласка у фарму мора да се опере и дезинфикује, а потом да се одложи у 

посебне просторије за карантински смештај, где би требало да одстоји минимум три дана 

пре уласка у унутрашњост фарме. Такође, потребно је и нову опрему дезинфиковати, јер 

тиме смањујемо ризик од уношења болести. Допремање хране на фарму би требало 

радити затвореним камионима, које пре уласка у круг треба дезинфиковати. Најбоље би 

било када би свака фарма имала свој камион које ће само за њу допремати храну и да се 

истовар хране врши изван круга преко посебних транспортних цеви. Џакирану храну 

треба дезинфиковати гасним дезинфекционим средствима (10).  
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Осим тога, заштита фарми обухвата и контролу популације пацова, мишева и 

птица. Спречавање уласка пацова, мишева и птица на фарму има за циљ да онемогући 

уношење инфекта у запат. Да би се спречио њихов улазак, око фарме се поставља појас 

крупног шљунка у ширини од 1 м, свуда уз објекте. Рупе на објектима се затварају, а на 

прозоре се постављају мреже које спречавају улазак птица. Спречавањем уласка на фарму 

наведених животињских врста смањујемо ризик од уношења, а и изношења инфекта са 

фарме (10).  

Под радом са живим свињама и њихов транспорт мисли се на то да свиње које су 

једном изашле из објекта не смеју поново да се враћају назад. Транспорт свиња треба 

вршити камионима који су за то специјализовани. Камини пре транспорта морају бити 

очишћени, опрани, дезинфиковани и да су провели најмање три дана у карантину, те да их 

прати одговарајућа потврда која гарантује да су претходне мере правилно спроведене, јер 

се тиме смањује ризик за преношење инфективног агенса (вирус PRRS који остаје 

инфективан 8 часова на нижим температурама, а у мувама 72 часа) (10). 

Лешеве угинулих свиња треба одлагати у специјалне контејнере и то тако што за 

сваку категорију мора бити посебан контејнер који се налази на платоу поред врата за 

избацивање лешева. После избацивања лешеве треба транспортовати у посебни део за 

одлагање лешева који се налази близу капије, како камион који долази по њих не би 

улазио на фарму. На том месту мора да постоји плато који ће служити за прање и 

дезинфекцију контејнера, као и место за њихово одлагање (карантин 3 дана) (10).  

Улазак свиња на фарму подразумева увођење нових свиња са друге фарме 

(најчешће назимица). Како би се смањио ризик од директног преношења инфективног 

агенса, на фарми мора да постоји карантин за смештај животиња. Новопридошле свиње 

треба да потичу из запата који је у току претходних неколико година (4-5 година), био 

слободан од болести. Да бисмо били сигурни, потребно је урадити и серолошке анализе на 

свим животињама. Новопридошле животиње треба да остану у карантину минимум пет 

недеља (идеално би било 60 дана), како би се урадиле све потребне анализе и пропратило 

њихово стање (10). 
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Спољашњи део фарме спада у прву критичну тачку у којој се налазе многи вектори 

који могу негативно утицати на здравствени статус фарме. Намена објекта, место 

изградње, положај објекта врло су важни фактори који утичу на биосигурност. Према 

Правилнику о условима које морају испољавати фарме, локација фарме мора бити на 

подручју и у зони која у односу на врсту производње и еколошке факторе неће угрожавати 

или бити угрожена од стамбених и других објеката у ближој и даљој околини. Локација 

мора бити удаљена од насеља, других узгајивача свиња, те главних саобраћајница (12). У 

погледу биосигурности на фармама свиња битна мера је означавање границе саме фарме. 

Ова биосигурносна мера се остварује ограђивањем фарме и коришћењем јасних и 

видљивих натписа на улазу фарме (7).  

Локација фарме и могућност изолације значајно, а некад и пресудно утичу на 

могућност продора инфективног агенса и ширења у популацији. При процени локације 

треба имати у виду следеће факторе:  

 близина и капацитет суседне фарме; 

 густина насељености; 

 тип фарме; 

 други могући извори загађења (кланице, депоније, постројења за прераду 

отпадних вода, прерађивачки објекти и сточна гробља) представљају велики 

ризик на удаљености мањој од 1 км;  

 удаљеност саобраћајница односно саобраћајнице са великим протоком 

возила удаљене мање од 50 метара представљају велики извор 

контаминације;  

 близина других животињских врста (сматра се озбиљним извором 

инфекције на удаљености мањој од 100 метара) (7). 

Добар начин да се ограничи приступ фарми свиња је коришћење једног места за улаз 

(место које се обавезно контролише). Заједно са ветеринаром власник фарме треба да 

одреди прецизно и дефинише границе двеју зона и то: зоне ограниченог и зоне 

контролисаног уласка/изласка, односно приступа фарми (7).  
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Неопходно је одредити границе двеју зона:  

 зона ограниченог приступа  

 зона контролисаног приступа (7).  

Зона контролисаног приступа (engl. Controlled Access Zone – CAZ) на фарми свиња је 

сигурносна зона (бафер зона). Ова зона окружује зону ограниченог приступа. Она 

пружа/предвиђа/обезбеђује први ниво биосигурности. Зона контролисаног приступа је 

зона са мањим ограничењима приступа другим, фарми неопходним лицима (7).  

Зона ограниченoг приступа (engl. Restricted Access Zone- RAZ) – је зона са највећим 

биосигурносним ризиком. Ова зона представља место где бораве животиње и где треба да 

буде ограничен приступ свим другим лицима осим запосленима. Имајући у виду и 

категорије свиња, треба имати у виду и кретање запослених лица унутар те зоне, као и 

између сегмената/фаза на фарми. Изолацију и раздвајање производних сегмената могуће је 

постићи коришћењем одеће и обуће различите по боји, обавезна санитација руку и 

промена одеће, коришћењем прибора и инструмената у сваком сегменту посебно. Поред 

наведеног неопходно је одредити тзв. „stand down” период – време од претходне посете 

фарми исте врсте животиња, чиме се предвиђа и временска дистанца од могућих извора 

инфекције. Раздвајање старосних категорија мора бити праћено раздвајањем опреме која 

се користи у раду, као и особља које их опслужује. Одговарајућим знацима или натписима 

упозорења треба да се одреде и обележе границе за обе зоне на фарми. Треба обезбедити 

улазна и излазна местa коришћењем капије и ограде које треба да пружају могућност 

закључавања. Обaвезно би требало да се контролише кретање људи у/и између 

дефинисаних зона. Приступи (улазак, излазак, кретање) у обе зоне морају бити 

контролисани. Једноставна регистрација посетилаца помаже праћење сваког лица које је 

било на фарми (уписивање у дневник посета) (7). 
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Схемa 1. Локација фарме  Слика 1. Зоне контролисаног и 

ограниченог приступа 

Пажљива анализа локација фарми у нашој земљи, нарочито у околини Београда, 

указује на несхватљиво занемаривање основних постулата зоохигијене и заштите средине, 

што угрожава не само производњу на фармама, већ и здравље становништва. Локацију 

одређује низ повезаних фактора, од којих се удаљеност може најлакше измерити, али она 

укључује и тип и величину фарме, доминантне ветрове, влажност ваздуха и др. Готово 

редовно се занемарује значај зеленог заштитног појаса, који на фармама има само 

декоративни карактер (5). Ове кардиналне грешке се не могу приписати недостатку 

средстава или знања у време њиховог пројектовања и изградње, већ драстичном 

занемаривању професионалне и друштвене одговорности. Издвојеност објекта за одгој у 

односу на потенцијалне изворе патогених микроорганизама представља важну меру 

заштите, нарочито када су у питању аерогене инфекције. Треба имати у виду да се 

поједини вируси као што су вирус слинавке и шапа, Аујецкијеве боелсти, ензоотске 

пнеумоније, као и репродуктивног и респираторног синдрома (ПРРС) могу ширити на 

веће удаљености. Што се тиче аерогеног ширења узрочника других обољења као што су 

класична куга свиња (ККС), афричка куга свиња (АКС), трансмисивни гастроентеритис 

(ТГЕ), атрофични ринитис (АР), плеуропнеумонија или лептоспироза, она се унутар 

фарме могу установити до 100 метара од првобитног жаришта (10). 
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4.1.2. Унутрашње биосигурносне мере 

Унутрашње биосигурносне мере обухватају:  

1. Улазак радника на фарму 

2. Улазак гостију  

3. Понашање особља на фарми  

4. Померање прасади и крмача ради чишћења просторија 

5. Све унутра – све напоље (чишћење, прање, дезинфекција, контрола) 

6. Допремање хране 

7. Убацивање опреме и алата на фарму  

8. Избацивање угинулих свиња  

9. Складиштење стајњака (7, 10) 

Што се тиче улазака радника на фарму, фарма мора да има само један улаз, а то је у 

исто време и излаз. Такође, важно је да је фарма под једним кровом, тј. да су све секције 

повезане топлим везама (ходницима). На фарми свиња могу да раде само особе које не 

поседују свиње и немају други контакт са свињама осим на фарми на којој су запослени. 

Треба да постоји устаљена шема уласка радника на фарму, тј. да постоји просторија где ће 

радници одлагати своју гардеробу, просторија за туширање, просторија за облачење 

фармске одеће тј. фарму треба поделити на чисти и прљави део. Прљави део фарме је 

двориште, просторија где радници улазе у фарму и пресвлаче се, као и део купатила пре 

тушева. Чисти део фарме подразумева све просторије које се налазе на фарми после 

тушева као што су: просторије за смештај свиња; просторије за одмор и исхрану радника; 

просторије за менаџмент фарме. Радници у објектима морају носити фармску одећу и 

обућу. Сваки запослени радник мора да има више пари обуће коју мора мењати при 

преласку из једног дела фарме у други део фарме (10).  

Када је реч о уласцима гостију на фарму, да би неко од незапослених ушао на 

фарму, мора се прво најавити руководиоцу фарме који одлучује да ли ће дозволити улазак 

унутар фарме. Гости фарме не смеју пре уласка на фарму 24 часа да буду у контакту са 

свињама, што потврђују стављањем потписа на одговоарајућу изјаву. Највећа опасност за 

уношење патогена на фарму су ветеринари, стручни саветници и мајстори. Инфекте могу 



Дипломски рад  Сретен Новичић 

14 
 

унети у запат на више начина: преко косе, испод ноктију, носним исцедком, тако да и за 

њих важи правило као и за раднике, а то је обавезно купање и облачење фармске одеће 

(10). 

Радници унутар фарме морају бити тако распоређени да не долази до њиховог 

мешања. Са различитим производним категоријама потребно је да раде различити 

радници, односно радник који ради у тову и одгоју не сме да ради у прасилишту и 

обрнуто, јер се тиме повећава могућност преношења болести унутар фарме. Да би се 

пратило ко где ради, неопходно је да радници код различитих категорија носе различиту 

боју радних униформи. Радници који раде унутар фарме не смеју излазити напоље у 

униформи у којој раде унутар објекта. Уколико се деси да радник изађе напоље, 

процедура повратка у фарму се понавља као на почетку радног времена (10).  

Са становишта биосигурности веома је важно да је смер кретања прасади увек 

напред тј. прасад из прасилишта прелазе у одгој, а болесна у болницу и никада се прасад 

из једног прасилишта не пребацују у друго или пак из одгоја у прасилиште. Овај систем 

важи и за пребацивање прасади из одгоја у тов. На прелазима из једног дела фарме у други 

део фарме треба да постоје физичке баријере које се уклањају само код пребацивања из 

једне у другу катеогрију, а затим враћају. Када свиње треба да се испоруче са фарме, оне 

се преко система ходника допремају до сабирног места, где уз помоћ рампе бивају 

утоварене на камион. Радници који раде унутар фарме свиње допремају само до врата за 

утовар, од врата свиње преузимају спољни радници који свиње претерују од врата до 

камиона. Свиње, кад једном изађу из објекта на рампу, не смеју се поново враћати назад. 

Веома је важно да се након сваког померања животиња изврши чишћење и дезинфекција 

просторија где су боравиле, а и ходника кроз који су пролазиле приликом пребацивања 

(10).  

„Све унутра – све напоље” (all in all out) подразумева да све животиње из једне 

секције треба да буду избачене пре него што дођу друге, а секција очишћена, опрана и 

дезинфикована. Након избацивања свиња из секције врши се механичко чишћење остатака 

хране и измета. Потом се врши прање уз помоћ пумпи са високим притиском. Током 

прања пожељно би било користити течне сапуне, како би прање било темељније. Након 

прања сушити секцију и проверити да ли је оно добро спроведено тј. преконтролисати 
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места која су тешко доступна. Након контроле прања урадити дезинфекцију и оставити 

секцију да се одмори седам дана. Ово је веома битно за унутрашњу биосигурност, јер се 

тиме спречава преношење болести унутар запата (10). 

Храна треба да се чува у затвореним силосима од чврстог материјала како би се 

спречила њена контаминација од пацова, мишева и птица. Потребно је да храна у објекте 

тј. до хранилица доспева преко затвореног система цеви и да се допремање хране на 

фарму врши специјалним сило-камионима који су херметички затворени, затим да се 

храна прави у фабрикама у којима су испоштовани сви услови заштите од загађивања 

инфектима тј. да постоје одговарајући стандарди за производњу хране који су 

документовани одговарајућим сертификатом (10).  

Сва опрема и алат који доспевају на фарму морају се опрати и дезинфиковати, иако 

је пре тога све спроведено у спољашњем делу биосигурносног система (10). 

Избацивање лешева обавља се преко врата која су откључана само у тренутку 

избацивања. Потребно је за сваку категорију или објекат да постоје бар једна врата за 

избацивање лешева и да се ту налази контејнер који се по убацивању односи на сабирно 

место (10). 

Систем за изђубравање треба да буде замишљен и изграђен да спречи загађење 

околине и буде у складу са добром одгајивачком праксом. Није дозвољено користити исту 

опрему и средства за допремање и расподелу хране и сакупљање, утовар и одвожење 

стајњака. Депонија стајњака не сме бити доступна животињама са фарме, посебно млађим 

категоријама. Треба спречити расипање стајњака пореклом од одраслих грла и његов 

контакт са подмлатком, директно или путем загађене хране и уочити и отклонити све 

проблеме у отицању течног стајњака. Положај депоније стајњака у оквиру фарме и оцена 

организације изђубравања пружају информације о нивоу биосигурности на фарми и 

свести запослених лица. За сада не постоји стриктна законска обавеза о третирању 

стајњака, али дигестија, осунчавање или сваки прихватљив вид биолошке деградације се 

сматра пожељним и подиже ниво биосигурности на фарми свиња (7). 

Најкритичнија зона подразумева све што се налази унутар фарме. Пре уласка у 

фарму, потребно је сву одећу оставити у ормарићу, истуширати се и опрати косу, обући 
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чисто радно одело, мајицу и гумене чизме. Радници на фарми морају поштовати одређене 

процедуре и правила. Мора постојати логичан распоред обиласка из чистог у прљави део, 

из здравог према болесном, од млађих категорија свиња према старијим категоријама 

свиња. На преласку из објекта у објекат мора постојати дезобаријера. Обућа мора бити 

чиста приликом уласка у објекте. Дезинфицијенс се мења минимално једном недељно, а 

уклања се само приликом преласка животиња. Животиње на фарми крећу се само у једном 

смеру, из прасилишта у узгајалиште, затим у товилиште. Пожељно је коришћење чизама, 

опреме различитих боја за поједине објекте на фарми и на тај начин спречавање преноса 

патогена између објекта. Када се приплодне назимице транспортују на нову фарму, где 

долазе у контакт са непознатим узрочницима те се уводе у производњу без одговарајућих 

мера опреза, може доћи до проблема са појединим болестима. Да би се то спречило 

пожељно је да животиње проведу минимално пет недеља одвојено од осталих животиња 

на фарми. Могућа критична тачка је и семе које се три пута недељно допрема на фарме. 

Ризик преноса болести је низак уколико се користи семе из контролисаних услова (12). 

Биосигурносне мере које се према начину како се остварују и према постављеним 

циљевима могу поделити на:  

1. Грађевинско техничке мере – избор локације, организација и раздвојеност 

производних операција и/или сегмената, могућност санитарног третирања 

површина 

2. Опште епидемиолошке мере – сталан ветеринарски надзор, изолација, све 

унутра све напоље, услови држања свиња и производње уз могућност 

минималне контаминације, компетентност особља, примена санитационих 

протокола, укључујући одговарајуће мере дезинфекције и промене 

дезинфекционог средства, одсуство/присуство страних лица. 

3. Посебне епидемиолошке мере – познато здравствено порекло и тренутни 

статус свиња које улазе или напуштају фарму на присуство законом 

предвиђених болести, претпоставка сличности/истоветности стања запата из 

којег се грло доводи, набавка животиња из само једног извора, дезинфекција 

превозних средстава и могућност контакта са другим папкарима.  
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4. Мере контроле и мониторинг здравственог стања – изолација пре увођења 

грла у производни запат и испитивања која се на фарми спроводе на 

бруцелозу, лептоспирозу, псеудорабијес и друге специфичне антигене, 

подаци о премештању животиња, здравствена превентива и контрола стреса. 

5. Хигијенско санитарне мере у технологији гајења свиња се односе на начин 

екплоатације свиња, хигијена и санитације опреме, вођење документације о 

производњи (7). 

При разматрању стања биосигурности на фармском нивоу, треба имати у виду 

сродне, али у извесној мери различите концепте: планове биосигурности, процену ризика 

на критичним контролним тачкама (Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP) и 

планове за ургентне ситуације. Биосигурносни планови су кључни за превенцију болести, 

спречавање нежељених ситуација и унапређење пословања. Рад на формулисању и 

примени биосигурносних планова подразумева сталну активност на стварању и очувању 

задовољавајућег унапређења пословања. Рад на формулисању и примени биосигурносних 

планова подразумева сталну активност на стварању и очувању задовољавајућег окружења 

за живот животиња и њихову производњу, пре свега у погледу спречавања уношења и 

ширења узрочника инфективних болести, а добија на значају како тржиште свињског меса 

све више поприма интернационални карактер (9). Примена биосигурносних мера на 

критичним контролним тачкама је најефикаснији начин примене плана биосигурности (3). 

Такође, праве се планови за ургентне ситуације због бржег реаговања на нежељени догађај 

са циљем благовременог настављања производње (13). 

4.2. ПЛАН БИОСИГУРНОСТИ 

Биосигурносни планови су кључни у превенцији болести и спречавању нежељених 

ситуација и унапређењу пословања. План биосигурности обухвата три важна аспекта:  

- проширивање капацитета увођењем нових животиња на фарму, промене 

локације животиња унутар фарме и стављање животиња са фарме у промет, при чему се 

мора испоштовати сва позитивна законска регулатива 

- праћење здравственог стања животиња кроз промене у производњи, 

клиничке знакове болести, промене у понашању, узимању хране и воде 
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- вођење прописаних евиденција: бележење сваке промене бројног стања 

животиња на фарми у регистар, вођење евиденције о угинућима животиња, стављању 

животиња у промет, лечењу и каренци, белешке о надзору газдинства од стране 

ветеринарског инспектора (3). 

Циљ увођења и доследне примене стандарда биосигурности на фармама, 

уобличених у планове биосигурности за сваку производну целину посебно, је да доведе до 

подизања нивоа биолошке сигурности хране животињског порекла, њеног квалитета и 

обима производње, а пре свега заштити здравља људи и животиња и морају бити познати 

свима који се баве сточарском производњом (14). 

Планови биосигурности морају узети у обзир неопходан ниво здравственог стања 

запата свиња и организацију, обим и вид производње на фарми, предвидети све неопходне 

мере за контролу здравственог стања запата и спречавање уношења и ширења 

инфективних болести, посебно оних чије се  постојање мора пријавити. При изради 

конкретних планова биосигурности мора се узети у обзир тренутна епизоотиолошка 

ситуација, али и предвидети потенцијалне претње по здравствено стање и производњу на 

фарми и могућа решења (14). 

У изради било ког плана биосигурности се мора поћи од утврђивања 

потенцијалних циљева и кључних проблема који се могу јавити. У договору са 

стручњацима и у складу са законским обавезама, управа фарме одлучује који су 

инфективни узрочници од значаја за израду плана биосигурности за фарму. Превенција и 

контрола контагиозних болести попут слинавке и шапа се планира и спроводи на 

државном нивоу. Са друге стране, када је у питању индивидуална фарма, инфекције и 

инфестације изазване великим бројем одомаћених бактерија, вируса и паразита су 

озбиљни здравствени проблеми који морају бити предвиђени планом биосигурности на 

основу процене ризика (14). 

Процена ризика је начин да се одреди  присуство, раширеност и озбиљност дате 

болести на фарми. Када се ризична подручја или ситуације идентификују (тада се 

означавају као критичне контролне тачке), треба донети и применити адекватне мере 

контроле. Прихватљив ниво ризика се одређује могућношћу продаје свих или одређених 
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производа са фарме. Треба имати у виду да су мере предузете на критичним контролним 

тачкама најефикаснији начин примене плана биосигурности (14). 

Кључни индикатори биосигурности на фарми свиња су: припремљени писани 

планови биосигурносних мера, поштовање обавезног карантирања новонабављених 

животиња у случају сваке сумње на болест, контрола здравственог статуса фарми, 

контрола кретања тј. промета у/из фарме, обученост и однос радника на фарми, пажљива и 

редовна контрола уноса хране и воде на фарму, редовно и правилно изђубравање и 

санација стајњака, безбедно уклањање лешева угинулих животиња са фарме, редовна 

контрола глодара, инсеката и птица, савесне, ефикасне и редовне мере дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације од стране овлашћених и стручно осопособљених лица. У 

савременим условима живљења све више постајемо свесни значаја очувања здраве 

животне средине и све веће тежње потрошача за смањењем употребе антибиотика у 

сточарској производњи, стога мере које се предузимају иду све више у правцу спречавања 

настанка болести, уместо лечења насталих обољења. Такав циљ је могуће постићи 

редовним спровођењем биосигурносних мера које укључују спречавање уласка узрочника 

болести на фарму, као и спречавање преноса узрочника заразних болести унутар фарме 

између објеката, посебно уколико се држе различите категорије свиња на истој фарми 

(15). 

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација представљају врло значајне мере не 

само у спровођењу профилаксе и сузбијању инфективних обољења већ и у реализацији 

општих санитарних програма. Ове мере су значајан фактор у стварању санитарних и 

зоохигијенских услова који обезбеђују не само здарвствено стање људи и животиња већ 

имају и стимулативно дејство на производњу (15). 

Примену биосигурносних мера није могуће у целости спровести на неким нашим 

фармама, али треба тежити ка њиховом максимуму. Применом мера биосигурности 

чувамо запат од нових болести, а у исто време уз адекватну терапију решавамо се већ 

постојећих болести (10). 
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4.3. БИОСИГУРНОСНИ РИЗИЦИ И ПРОЦЕНА РИЗИКА 

Биосигурносни ризици представљају све догађаје и појаве које би могле да 

онемогуће успех и рентабилност производње и доведу до појаве нежељених последица по 

здравље и производњу запата. Овде су приказани по редоследу важности, а редослед се 

увек може променити у зависности од околности:  

1. друге свиње 

2. производи од свиња (шунка, салама, кобасица) 

3. локација за привремено одлагање или стално уклањање угинулих свиња 

4. транспортни системи 

5. локалитет суседних производних јединица свиња 

6. близина и повезаност са локалним, регионалним и магистралиним путевима 

7. куповина половне опреме  

8. одевни предмети из друге производне јединице 

9. птице, глодари, мачке, пси, инсекти 

10. вештачко осемењавање, ембриотрансфер 

11. храна и вода 

12. материјал за простирку 

13. стајњак 

14. запослена лица која узгајају своје свиње  

15. запослена лица у посети сточним пијацама, сајмовима, изложбама, другим 

производним  јединицама свиња и кланицама 

16. посетиоци (нпр. поправка електричних водова или водовода и слично) 

17. нова опрема, уређаји, прибор и инструменти 

18. лекови – живе вакцине.  

Сагледавање ових догађаја и појава и њихов стварни или могући утицај на здравље 

и популацију свиња на једној фарми или одређеном подручју назива се процена ризика. 

Процена ризика има за циљ да одреди присуство, раширеност и озбиљност неке претње по 

здравље животиња на фарми, као и да идентификује тачке у технолошком процесу и 

лоакције повишеног рзика на фарми, које се називају „критичне контролне тачке”. На 

овим тачкама се дефинишу граничне вредности индикатора који их описују и примењују 
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адекватне мере контроле (3). Свиње су осетљиве на бројне узрочнике, а највећа претња 

данашњој производњи је појава нове/старе болести, Афричке куге свиња,  која није на 

нашим просторима била присутна деценијама, а нажалост данас је постала велика претња 

свињарској производњи. Стога ћемо у наредном поглављу мало детаљније описати ову 

болест и истаћи значај биосигурносних мера. 

4.3.1. АФРИЧКА КУГА СВИЊА  

 Афричка куга свиња је вирусна болест која има висок морталитет међу домаћим 

свињама (4). То је тешка заразна болест не само домаћих свиња него и дивљих свиња (16). 

Узрокује велике економске губитке који су неизбежни због непостојања вакцине и 

адекватне контроле болести, карантина захваћеног подручја и клања инфицираних 

животиња. Болест узрокује вирус из породице Asfarviridae (4). До сада је откривено 22 

различита генотипа и 8 серогрупа. Клиничка манифестација болести зависи од 

вируленције вируса, инфективне дозе и пута преношења инфекције. Међутим, у Европи и 

код домаћих и код дивљих свиња, болест има акутни ток са морталитетом и 100% (16). 

Болест је први пут идентификована 1920. године у Кенији, одакле се средином прошлог 

века проширила и у Европу, а касније и у Јужну Америку и на Карибе. Болест је из Европе 

ерадикована 1990-их година након строге контроле и ерадикационих програма. Ипак се 

болест поново проширила из Африке 2007, а 2014. године се појавила и у источним 

земљама Европске уније (Литванија, Пољска, Летонија и Естонија), Молдавија (2016), 

Чешка Република и Румунија (2017), Бугарска, Белгија и Мађарска (2018) и Словачка 

(2019) (4,16). Изузев Мађарске, Чешке Републике и Белгије где се болест развила само код 

дивљих свиња, у осталим земљама болест је захватила и домаће и дивље животиње (16). 

Скорашњи извештаји показују пораст захваћених земаља и ризик за ширење на све земље 

Европе (4). 

Вирус је веома отпоран али ефикасни дезинфицијенци могу да га инактивирају, као 

и температура изнад 60 тј. 70 С° у трајању од 20 минута (16,17). Досадашњи покушаји 

развоја вакцине су били безуспешни, а постојање вакцине би било од круцијалног значаја 

за спречавање ширења болести. У лечењу су до сад доступни само антивирални лекови 

који су корисни за рану контролу ширења вируса након избијања епидемије. Антивирусни 

лекови против свињске куге укључују ресвератрол, оксиресвератрол, микроалге, лекови за 
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снижавање холестерола, инхибитори трансфера холестерола, антитуморски и 

антиконвулзивни лекови, флуорохинолони, инхибитори протеазе, пептиди и мисцеланеа. 

Они би евентуално могли користити на самом почетку избијања болести (4). Међутим 

рана дијагноза се сматра кључним фактором успешне контроле и ерадикације болести. 

Чешка Република је указала на то да је хитан одговор важан за ширење и елиминацију 

болести (16). 

 Афричка куга свиња се преноси директно контактом са инфицираном свињом, 

конзумацијом меса инфициране свиње, уједом инфицираних крпеља (Ornithodoros spp.) и 

контактом са материјалом и предметима (постељина, опрема, одећа и обућа, возила) 

контаминираним течношћу која садржи вирус у себи као што је крв, фецес, урин и 

пљувачка инфицираних свиња. Иако су брадавичасте свиње природни домаћини овог 

вируса, доказано је да не могу директно да пренесу вирус домаћим свињама. 

Експерименталним студијама је доказано да се могу пренети ваздухом само на раздаљини 

мањој од 2 метра. Осим крпеља, једине артроподе које у себи задржавају вирус и до 48 

часова и могу да пренесу свињама вирус су муве али и то ретко између два различита 

запата. Сексуална трансмисија није документована, али вирус је доказан у секретима из 

гениталних органа због чега су развијени водичи у циљу осигурања семенске течности без 

вируса. Свиње се лако заразе храњењем, лешевима свиња угинулих од АКС и отпацима 

које садрже остатке угинулих заражених свиња. Начин преношења је транспорт свиња из 

зараженог у незаражено подручје без хигијенских услова, а научно доказано је преношење 

путем игала на којима је крв контаминираних свиња. Инфициране свиње су најопасније 

током инкубационог периода болести, када су велике количине вируса присутне у крви, 

секретима и екскретима. Свиње су најопасније током периода инкубације и до 48 часова и 

током клиничке манифестације болести када су велике количине вируса присутне у крви, 

секретима и ексретима. Свиње које се опораве, ипак могу да шире инфекцију и до месец 

дана након проласка клиничких симптома. С обзиром да је алармантно ширење афричке 

куге свиња последњих година, не може се чекати развој вакцине већ постоји потреба за 

конкретизовањем мера превенције и контроле ширења болести (17). 

Контролне мере имају за циљ да превенирају контакт између дивљих свиња и 

домаћих свиња и обухватају спречавање да инфективне свиње и материјал напусте 
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подручје. Новија усмерења су на интернационалном извозу и продаји.  Имплементирањем 

строгих мера биосигурности превенира се ширење како афричке куге свиња, тако и других 

болести. Ове мере подразумевају: ограничен приступ људима и возилима у део где су 

свиње, радници и ветеринари се дезинфикују пре уласка на фарму; коришћење заштитне 

одеће и обуће, и нехрањење храном која може садржати свињетину, нити остацима 

људске хране. Ослањање на ауторитетне организације за здравље животиња може 

резултирати разочарањем, али разлог није њихов неадекватан рад, него људски фактор 

који је склон изменама регулативе у циљу бољег профита (17). 

Пошто је афричка куга свиња регистрована у граничним земљама, у Србији су 

донете мере превенције које укључују забрањен увоз живих животиња и продуката свиња 

из захваћених земаља, унапређење биосигурносних мера на фармама, пасивни надзор 

домаћих свиња и дивљих свиња, превенцију контаката домаћих и дивљих свиња и тако 

даље (16). 

Године 2019. 28. јула у месту Младеновац, у Србији, власник свиња у дворишној 

фарми је контактирао локалног ветеринара и пријавио код једне крмаче анорексију и 

атаксију. Следећег дана, ветеринар је посетио фарму али је крмача већ угинула. Према 

наводу власника, први симптоми су се појавили пар дана пре. Осим тога, власник је 

пријавио да су у близини у дворишној фарми две краве имале побачај и да је угинуло 6 

крмача. Након пријаве власника о нетипичној болести и угинућу једне крмаче, локални 

ветеринар је узорковао унутрашње органе и проследио на даља испитивања Научном 

институту за ветеринарство Србије у Београду где је потврђен узрок смрти – афричка куга 

свиња. Патоморфолошке промене су биле спленомегалија, едем зида жучне кесе, 

крварења у увећаним порталним лимфним чворовима, петехијална крварења на бубрегу и 

епикарду и петехијална и екхимозна крварења на слузници мокраћне бешике. Тренутно се 

спроводи обиман програм надзора који има за циљ јачање пасивног надзора (16).  

Афричка куга свиња је болест која доводи до енормних економских губитака због 

потребе депопулације свиња у зараженом подручју, обавезним ригорозним санитарним 

мерама и трговинским ограничењима, а све то води ка угрожености међународног 

промета, сигурности хране и ограничења производње свињског меса у земљама у којима је 

болест потврђена (18).  
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4.5. СТРАТЕГИЈЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ УНОШЕЊА И ШИРЕЊА ЗАРАЗНИХ 

БОЛЕСТИ 

У циљу спречавања уношења заразних болести у запат, потребно је развити 

одређене стратегије које ће утицати на побољшање нивоа биосигурности. Стратегије за 

смањење ризика од уношења заразних болести у запат подразумевају: подизање нивоа 

отпорности запата на заразне болести; развијање програма стратешке вакцинације; 

смањивање стреса тако што се животињама обезбеди чист, сув и простран објекат са 

добрим вентилационим системом, смањивање нутритивног стреса тако што ће се водити 

рачуна о исхрани (3).  

Смањење изложености запата инфективним болестима подразумева: изолацију 

болесних и/или сумњивих животиња са неуобичајеним клиничким симптомима; обавезан 

обдукциони преглед код сваког угинућа које су пратили неуобичајени клинички 

симптоми; редовно чишћење објеката и редовна контрола глодара (3). 

 Концентрације великог броја јединки на релативно малом простору је једна од 

кључних одлика интензивне производње свиња, због чега је потребно применити одређене 

мере у циљу очувања здравља запата, спречавање уношења и ширења болести и очувања 

производње. Рад на формулисању и примени биосигурносних планова подразумева сталан 

ангажман на стварању и очувању задовољавајућег окружења за живот животиња и њихову 

производњу. Овај проблем добија на значају како тржиште производа животињског 

порекла сви више поприма интернационални карактер (3).  

 Скоро све биосигурносне мере су у суштини веома логичне и сви учесници у 

производњи их прихватају без проблема и доследно их спроводе на фарми (мере здравог 

разума). Врло је важно да се ове мере спроводе редовно, а да се њихово спровођење 

редовно контролише, нарочито оних код којих постоје могућности за пропусте. При 

дефинисању биосигурносних мера власник фарме треба да сарађује са ветеринаром уз 

заједничку процену биосигурносног ризика на фарми, затим да заједно сачине одрживи 

план биосигурности (3).  
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4.6. ИЗАЗОВИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ БИОСИГУРНОСНИХ МЕРА 

Способност фармера да имплементира биосигурносне мере на своју фарму зависи 

од самог функционисања фарме, њиховог знања о техничким могућностима и 

финансијских могућности. Контролисање болести на фармама свиња је континуиран 

процес који захтева инвестирање. Увођење иновативних биосигурносних мера такође 

захтева измене у сточарској пракси. На глобалном нивоу биосигурносне мере су могуће у 

свим срединама, али могу представљати посебан изазов за земље које су у развоју, међу 

које спада и Република Србија (1).  

Систем производње свиња у одређеној земљи у многоме зависи од захтева које 

појединци и друштво поставе. Знања о разноликости система и разумевању људи 

укључених у продукцију свиња и њихову мотивацију за негу животиња од значаја су за 

развој одрживих стратегија биосигурности. Важни чиниоци за произвођаче и друге 

стејкхолдере укључене у производњу свиња су њихово имовно стање, перцепција ризика, 

интеракција са широм здравственом заједницом укључујући њихову одговорност према 

друштву и државним органима и преовлађујући захтеви конзумената. У оваквим 

ситуацијама су од користи анализе утрошак/допринос којима се дефинише прихватљив 

ризик стејкхолдера и налази најекономичнији начин рада. Друштвено-економска и 

религиозна прихватљивост се такође мора размотрити. Разумевање утицаја болести на 

друштво, производњу и сам маркетинг постаје основа за унапређење усвајања 

биосигурносних мера (1).  

Према истраживању спроведеном на 172 фарме у Шпанији, најважније 

биосигурносне мере према мишљењу фармера су доступност дезобаријере, ограде око 

фарме, смањен број посетилаца и возила тј. њихова контрола, примена заштитне мреже на 

прозорима, примена карантина и друге мере везане за замену залиха (19).  

Према неким ауторима биосигурност се класификује у три домена: мере повезане 

са заменом животиња, мере повезане са сточарством и објектима на фарми и мере које су 

везане за географску локацију фарме. Увођење нових животиња на фарму представља 

највиши степен ризика за увођење нових патогених микроорганизама на фарму. Како би 

се смањио овај ризик, потребно је ограничити увођење животиња са једнаким или вишим 
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здравстевним статусом, смањити број фарми са којих се купују животиње и држање 

животиња у карантину довољно дуго док се њихово здравствено стање не провери (19).  

У погледу менаџмента и самих објеката, радници на фарми не би требало да долазе 

у контакт са другим фармама на којима се такође узгајају свиње, морају да носе 

комбинезон и обућу коју користе само на фарми а никад ван фарме и оно што би било 

пожељно је да се истуширају пре контакта са животињама. Посете би требало ограничити 

на оне неопходне, а требало би чувати и белешке о посетама. Такође, сви посетиоци би 

требало да примењују исте мере као радници пре и током уласка на фарму, а њиховим 

возилима не треба дозволити улаз на фарму. Зато је пожељно постојање простора за 

паркинг у близини фарме. Једино је географски положај фарме тешко модификовати кад 

је фарма већ изграђена (19).  

Фармери су у већини случајева свесни високе важности превенције болести али их 

или некад забораве или их не изврше на адекватан начин. Неки фактори због којих долази 

до непридржавања мера су: лоша утренираност особља, недостатак комуникације између 

особља и недостатак мотивације. Један од задатака ветеринара на фарми свиња јесте да 

пружи савете о оптимизацији управо биосигурносних мера. Како би биле ефектне мере, 

неопходно је разумети како фармери разумеју важност сваке мере понаособ и које мере 

уствари спроводе. У Шпанској студији међу испитиваним фармама је у 70% случајева 

била доступна дезобаријера, мада се није свугде адекватно користила у смислу да није 

било упутства кад и како да се мења дезинфекционо средство. У неким случајевима се 

дезинфекционо средство мењало на 6 месеци, а некад само кад пада киша. Према истом 

истраживању само половина фарми је имала посебан простор за замену стоке, а неколико 

фарми је користило принцип „све унутра – све напоље”. Негативно је што од 10 мера које 

су сматране важним, само две се заиста примењују на фармама. Доказано је и да мешовите 

фарме чешће не примењују меру у вези дезобаријере, а да они фармери који имају 

заштитне мреже на прозорима заиста и сматрају да је важна та мера. Све ово је јако важно 

јер се на овај начин уочава на којим ставкама треба појачати едукациони моменат. 

Међутим, овакви резултати могу и разликују се од доступних резултата других земаља 

(19).  
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Одржавање доброг здравља запата је од важности и за приватни и јавни сектор, 

укључујући министарство здравља и пољопривреде. Када се препоручују неке 

биосигурносне мере, треба размотрити који сектор ће шта да финансира. Последњих 

година јавио се проблем да ли здравље животиња представља јавно или приватно добро. 

За сада постоји консензус да превенција и контрола водећих болести посебно оних које 

имају утицај на људско здравље, морају бити у потпуности или делимично посматране као 

јавно добро. Стога приватни и јавни сектори морају да сарађују међусобно и имају 

међусобно поверење по овим питањима (1). 

Јавни сектор има снажан мотив да смањи ризик од болести и њено ширење јер је то 

од важности за економију државе. Приватни производни ланци би такође требало да имају 

једнаку жељу за ерадикацијом одређене болести. Свакако, кључна ствар у промени 

понашања и пракси лежи у перцепцији људи о степену ризика одређене болести, због чега 

су јако важне комуникационе стратегије (1). 

4.7. ПРЕПОРУКЕ ЗА ДОБРУ ПРОИЗВОЂАЧКУ ПРАКСУ 

Добра произвођачка пракса је термин који је одувек познат у области сточарства, 

али га је развио FAO 2007. године. Термин подразумева свеобухватан приступ узгоју и 

држању животиња у сврху производње меса са акцентом на одрживо пословање. Овај 

појам укључује производњу здравог, квалитетног и сигурног меса за потрошаче, сигуран и 

профитабилан посао за људе који су укључени у ту производњу, поштовање добробити 

животиња и одрживост с обзиром на утицај на животну средину. Правилна исхрана 

незаобилазан је фактор добре произвођачке праксе. Интензивна производња подразумева 

оптималан састав оброка са циљем што боље сварљивости хранљивих састојака. 

Савремена производња меса захтева оптимално коришћење генетског потенцијала 

животиња, прецизним храњењем које задовољава физиолошке потребе животиња, 

минимализује здравствене поремећаје, а истовемено спречава загађење животне средине 

(20). 

У сточарству и ветеринарској медицини данас се све већи значај придаје 

обезбеђењу добробити и биосигурности на фармама. Добробит животиња представља 

степен њихове прилагођености на услове којима се омогућавају квалитетна исхрана и 
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напајање, смештајни простор, физичка, психичка и термичка удобност, сигурност, 

испољавање основних облика понашања, социјалних контаката са животињама исте врсте, 

одсуство непријатних емоционалних и телесних искустава, као што су бол, патња, страх, 

досада, болести и повреде (21).  

Стандарди представљају збирку правила, препорука и упутстава која свим 

учесницима омогућава да се упознају са индикаторима, критеријумима и принципима 

добробити свих категорија животиња. Односе се на услове гајења, здравствену заштиту, 

исхрану и напајање, држање и смештај животиња, опрему, управљање фармом и заштиту 

од пожара и других непогода. Одржавање доброг здравља представља најважнији услов за 

очување добробити свиња (22).  

Поред примене вакцине и ветеринарских препарата, мере за заштиту здравља 

обухватају добре хигијенске, просторне и микроклиматске услове гајења, а нарочито 

ефикасан систем вентилације (23). Након прегледа меса у кланици може се сазнати какав 

је био поступак у току транспорта и боравка у сточном депоу, као и здравствени статус 

свиња (24). У оквиру смештаја свиња разматрају се општи принципи, подови, вентилација 

и температура, осветљење и ниво буке, аутоматска и механичка опрема, као и мере 

безбедности у току ванредних стања. Оброк за свиње мора да буде добро избалансиран, а 

промене у режиму исхране треба планирати унапред и примењивати их постепено. 

Приликом снабдевања свиња водом треба водити рачуна о укупној запремини воде која је 

доступна, брзини протока воде, начину снабдевања и доступност свим животињама. Што 

се тиче стандарда разматра се обезбеђење добробити за различите категорије и то: 

опрашене крмаче и прасад, одлучену прасад и товљенике, засушене крмаче, назимице и 

нерастове. Захтеви у погледу услова средине код крмача и прасади се значајно разликују. 

У прасилиштима температура изнад пода треба да буде до 32°С, што се постиже 

вештачким грејањем нпр. постављањем инфрацрвених лампи изнад пода, стављањем 

загрејаних подметача, подним грејањем (22). Температура у свим осталим деловима треба 

да буде око 18-20 °С, што одговара крмачама, јер крмаче на вишим температурама уносе 

мање хране и зато луче мање млека (23). Мане као што су грижење репова, ушију, бокова 

су најчешће последица неког облика стреса. Оне могу бити проузроковане великим бројем 

или комбинацијом фактора, укључујући пренасељеност, недостатак хранљивих материја, 
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недовољан број хранилица, неодговарајућу температуру амбијента, недовољну 

вентилацију, велику количину прашине, штетне гасове у већој количини, средину која 

није обогаћена. У исхрани крмача и назимица треба обезбедити све неопходне хранљиве 

материје, како би оне биле у одговарајућој телесној кондицији у периоду прашења. 

Жељени резултат телесне кондиције 3,5-4  треба да се постигне пред само прашење. Након 

тога, треба прилагодити режим исхране како би губитак телесне масе био што мањи у 

току лактације. Проблеми који се јављају у току залучења зависе од старости прасади. 

Уколико су прасад млађа у периоду одбијања, утолико морају да буду бољи услови гајења 

и исхране како би се избегли проблеми везани за добробит. Прасад не треба одлучивати 

пре 28 дана старости, али изузеци су прасад без мајке, болесни, као и они који су вишак и 

њима је потребна посебна нега. На фармама где се примењује систем „све унутра све 

напоље”, смањена је могућност уношења и ширења болести у запату и тада се прасад могу 

одбити седам дана раније (22).  

Најчешћи пропусти у обезбеђењу добробити на фармама свиња огледају се у 

непостојању плана обезбеђења добробити и здравственог стања, затим у обезбеђењу 

просторних, микроклиматских и хигијенских услова, који доводе до технопатија и 

смањења производних резултата. Већ дуже време стање на нашим фармама резултат је 

прилагођавања произвођача тренутним материјалним могућностима, без дугорочног 

планирања производње. Производња је често непрофитабилна, а одређени стандарди 

добробити и биосигурносне процедуре се не примењују. Одгајивачи се при изградњи 

нових или адаптацији постојећих фарми ретко руководе новим научним и стручним 

сазнањима. Поједини одгајивачи у нашој земљи покушавају да побољшају технологију 

производње, али треба имати у виду да се то углавном одвија стихијски и без увођења 

стандарда добробити и биосигурности (25). 

Комплексна мултидисциплинарна истраживања последњих година допринела су 

постепеном побољшању заштите добробити животиња и примене биосигурносних мера на 

фармама свиња у свету, а нарочито у земљама чланицама Европске Уније. Заштита 

добробити гарантује квалитетан живот животињама, а подразумева отелотворење 

следећих пет слобода: 
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1. слободу од страха и стреса: спечавањем физичког и психичког злостављања 

животиња од стране човека, као и спречавањем груписања животиња различитих врста, 

пола, старости и различитог социјалног статуса; 

2. слободу од глади и жеђи: обезбеђењем животињама довољних количина 

свеже и квалитетне хране и воде; 

3. слободу од неудобности: обезбеђењем животињама довољно простора за 

испољавање природних покрета, ставова, ходова и заузимања природних положаја тела, уз 

осећај физичке и термичке удобности и психичке сигурности; 

4. слободу од бола, повреда и болести: обезбеђењем животињама таквог 

животног простора у коме не могу физички да се повреде, да повреде друге животиње, да 

трпе бол услед повреда или болести, обезбеђењем благовремене интервенције ветеринара, 

спровођењем превентивних мера, дијагностичких и терапеутских захвата; 

5. слободу испољавања физиолошких облика понашања: обезбеђењем 

довољног простора за кретање, обогаћивањем животног простора животиња материјалом 

и предметима потребним за задовољавање основних животних потреба и омогућавањем 

остварења комуникације са другим животињама исте врсте (26). 

Три веома опсежна критеријума на основу којих се могу идентификовати 

индикатори добробити су: висок ниво биолошких функција (репродукција, дуговечност, 

здравствени статус, поремећаји у понашању и показатељи физиолошких функција), 

одсуство патње у смислу дуготрајног бола, страха и других негативних емоционалних 

искустава (оценом присуства патолошких облика понашања као што су стереотипије и 

проценом јачине вокализације код животиња јер се сматра да се она мења у стањима бола, 

стреса, патње, страха и др.) и позитивна искуства каква су комфор (удобност) и 

прилагођеност на амбијент у којем животиња борави. Свиње се гаје у строго дефинисаним 

условима, уз максималну уштеду простора и обезбеђивања углавном најосновнијих 

захтева по питању микроклиматских просторних и хигијенских услова. Због тога се 

јављају бројни проблеми добробити код фармских животиња. Од здравствених поремећаја 

код животиња настају најчешће технопатије, проузроковане грешкама у технолошком 
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процесу производње, које се испољавају као физикопатије (болести и повреде) и етопатије 

(поремећаји у понашању) (26).  

Иако постоје контроверзе у вези нивоа комфора и слобода које свиње треба да 

имају, већина научника и фармера се слаже да ове животиње заслужују обезбеђење 

минималних стандарда пре свега у погледу физиолошких и бихејвиоралних потреба, 

хигијене, неге, простора, микроклиме, исхране, транспорта, клања, бројних зоотехничких 

поступака и ветеринарских третмана који ће онемогућавати безразложно нарушавање 

здравља, појаву дистреса, наношења бола и појаву патње. Потрошачи, с друге стране, 

постају све више свесни питања нарушавања добробити свиња и захтевају бољи третман 

ових животиња (26). 
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5. ЗАКЉУЧАК 

Најважније биосигурносне мере на фармама свиња су доступне  и квалитетне  

дезобаријере, ограде око фарме, смањен број посетилаца и возила тј. њихова редовна и 

стриктна контрола, примена заштитне мреже на прозорима, примена и поштовање 

карантина, редовно и безбедно уклањање угинулих животиња и санирање стајњака,  

редовно и квалитетно провођење ДДД мера, обезбеђење квалитетне хране и воде, и др. 

Ради смањења ризика од ширења болести, јачање биосигурности у произвођачком 

ланцу свиња представља приоритет, јер се на тај начин врши превенција, а самим тим и 

заштита целокупног запата.  

Епидемиолошки подаци о ширењу болести омогућили су развој биосигурносних 

мера у свињарском сектору. Неке мере су прихватљиве за све фарме, а неке нису. Стога, 

сваки систем производње свиња захтева разматрање специфичних биосигурносних мера.  

Запослени на фарми свиња, као и посетиоци морају бити свесни своје улоге у 

очувању безбедног здравственог статуса фарме. 
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