Gyvūnų gerovės politika

Nuo pat savo veiklos pradžios UAB „Saerimner” didžiulį dėmesį skiria gyvūnų gerovės politikai. Etiškas elgesys su gyvūnais
yra viena pamatinių kompanijos vertybių. Dirbame remdamiesi teisingumo ir skaidrumo kriterijais, Europos Sąjungos bei
Lietuvos teisės aktais, reguliuojančiais gyvūnų gerovę, bei 5 pagrindiniais „Saerimner” pricipais:
•
•
•
•
•

Saugi ir su kitais etikos principais suderinta aplinka.
Higiena.
Subalansuota mityba.
Kvalifikuota priežiūra.
Saugus transportavimas.

1. Saugi ir su kitais etikos principais suderinta aplinka
Šiandieniniai „Saerimner” ūkiai - itin modernūs ir atitinkantys aukščiausius Europos standartus. Rekonstruodami fermas didelį
dėmesį skiriame teisės aktams, reguliuojantiems gyvūnų gerovę.
Kadangi laikydami gyvūnus atsižvelgiame į esminius jų poreikius, mūsų ūkiuose sveikatos ir produktyvumo lygis - didesnis.
2. Higiena
Ūkiuose „Saerimner” laikosi aukštų higienos ir sanitarijos standartų, o gyvūnų gerovės sąlygų laikymasis tikrinamas reguliariai.
Kadangi skirtingoms gyvulių grupėms reikalingas skirtingos temperatūros oras, „Saerimner” taip pat užtikrina reguliuojamą oro
temperatūrą bei tinkamą apšvietimą.
3. Subalansuota mityba
Pašarai - pagrindinis gyvulių sveikatą ir gerovę lemiantis veiksnys, ypač svarbus ir dėl gyvulių mėsos saugumo bei kokybės
įtakos žmogaus mitybai. Todėl „Saerimner” subalansuotą gyvūnų dietą užtikrina tik aukščiausios kokybės pašarai: kviečiai,
miežiai ir soja.
4. Kvalifikuota priežiūra
Mūsų kompanijoje dirba tik aukščiausios kvalifikacijos specialistai. „Saerimner” darbuotojai dalyvauja tarptautinėse parodose ir
nuolat gilina savo žinias. Tai leidžia sukurti geriausias įmanomas gyvūnų laikymo ūkiuose sąlygas.
5. Transportavimas
Visi kompanijos vairuotojai, vežantys gyvulius, yra specialiai apmokyti užtikrinti jų gabenamų gyvūnų saugumą. Asmenys,
prižiūrintys gyvūnus transportavimo metu, yra baigę kursus ir turi specialų gyvūnų prižiūrėtojo kompetenciją įrodantį
pažymėjimą.
Pagrindiniai gyvūnų gerovės principai, kurių laikomės:
•
•
•
•

Užtikrinti geriausią įmanomą aplinką ūkiuose esantiems gyvūnams.
Apsaugoti gyvūnų sveikatą.
Garantuoti gyvūnų prieigas prie vandens ir pašaro.
Naudoti pažangiausią įrangą.

Laikydamiesi šių principų mes užtikriname gyvūnų gerovę. Juk geras elgesys su gyvūnais ir tinkamos jų aplinkos sąlygos yra
mūsų kultūros ir pažangos atspindys.
Esame įsipareigoję nuolat peržiūrėti ir vertinti savo veiklą, kad užtikrintume aukščiausio lygio gyvūnų gerovę ir produkcijos
efektyvumą.
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