


ЗНАЧАЈ ГОВЕДАРСТВА
 Говедарство има велики значај.
 Производи (месо, млеко, сир, кајмак) и друге 

важне сировине за индустрију (кожа, рогови, 
кости и длака). кости и длака). 

 Uдеo говедарства у укупном приходу пољопривреде 
у развијеним земљама износи 43-48% укупног 
прихода пољ. газдинстава. 



ЗАСТУПЉЕНОСТ 
ГОВ.ПРОИЗВОДЊЕ
 Говедарство је заступљено по читавом свету, од 

индустријског појаса Европе до пампаса Јужне 
Америке, афричких савана и северно-америчких 
прерија. прерија. 

 Око 65% популације говеда налази се у земљама 
у развоју, али оне производе само 17% укупне 
производње млека и укупно 31% укупне светске 
количине меса. 



 У говедарској производњи постоје два основна 
технолошка процеса:

 технолошки процес производње млека и
 технолошки процес производње меса.

 Оба процеса могу да се обављају у: Оба процеса могу да се обављају у:
 класичним затвореним стајама,
 и у отвореним стајама. 



 Производња млека уско је повезана са:
 квалитетом смештаја,
 режимом држања,
 храњења и искоришћавања. 
 Код класичног начина држања везаних говеда 

захтева се од стаје:
 да је чиста, светла и добро проветрена са  да је чиста, светла и добро проветрена са 

оптималном температуром и влажношћу. 
 Пожељно је обезбедити и простор за испуст.
 Кретање музних крава повољно делује на рад 

органа за варење, а самим тим и на боље 
искоришћавање хране, што има позитиван утицај 
на продукцију млека. 



 Уз оптималан смештај, други веома значајан фактор 
представља режим исхране музних крава.

 Исхрана мора бити у потпуности избалансирана у 
односу на количину и квалитет хране, при чему 
се још мора водити рачуна да ли су краве у 
лактацији или у фази засушења.



 Посебну пажњу код крава музара заслужује њихово
правовремено засушивање на крају лактационог
периода.

 Производња млека краву исцрпљује, због чега је 
потребно да се крави обезбеди одмор да би 
надокнадила изгубљене материје и припремила се 
за нову лактацију.

 Засушење гравидних крава би требало да се изврши  Засушење гравидних крава би требало да се изврши 
по правилу од 1,5 до 2,0 месеца пре тељења. 



Амбијентни услови у објектима 
за краве
 Услови држања значајно утичу на здравствено 

стање и продуктивност сваке животиња.
 Говеда су у односу на друге врсте животиња доста 

отпорнија на неповољне услове држања. 
Амбијент карактеришу четири параметра:  Амбијент карактеришу четири параметра: 

 температура,
 садржај влаге у ваздуху, 
 брзина кретања ваздуха
 и концентрација иритантних гасова



 Температура амбијента - између 10 и 200C -термичког 
комфора.

 На нижим температурама од 10 до 40C, говеда се лако 
адаптирају ако имају могућност кретања и адекватну 
исхрану. 

 Адаптација говеда на вишу температуру је тежа и већ преко 
220C почиње процес адаптације. 

 Он је отежан уколико је и садржај влаге у ваздуху висок.
 Када су у питању музне краве препоручује се  оптимална  Када су у питању музне краве препоручује се  оптимална 

температуру од 10 до 150C, а зоне комфора од 5 до 210C. 
 Повећањем температуре у спољашњој средини изнад 240C, 

смањује се конзумација хране, што се одражава и на пад 
продуктивности млека, 

 а код температуре око -150C, конзумација хране се повећава, 
а производња млека се смањује.



 Садржај влаге у ваздуху- повећањем релативне 
влажности ваздуха појачава се ефекат хладноће.

 На ниским температурама вода се ослобођена путем 
коже - влажи длачни покривач.

 Ваздух који је сув, када му је релативна влажност мања 
од 50% суши слузницу респираторних путева због чега се 
смањује филтрирање ваздуха у њима. 

 Колебања релативне влажности ваздуха нису утицала 
на дневну млечност код ниских и оптималних 
температура, док је код високих температура, повећана 
релативна влажност је имала негативан утицај.

 Сматра се да је релативна влажност ваздуха у стајама 
за млечне краве прихватљива ако износи од 50 до 70%



 Вентилација
 Путем вентилације се регулишу важни параметри 

микроклимата у стајама: 
 садржај кисеоника, 
 температура ваздуха, 
 садржај влаге 
 и концентрација штетних гасова у ваздуху. и концентрација штетних гасова у ваздуху.

 Норматив који наводе Fostier и Vallet (1986) за измену 
ваздуха износи 0,5 m3/h/kg живе живот.



 Од надражујућих гасова у објектима у којима се гаје
говеда најчешће се срећу:

 амонијак, 
 угљен-диоксид
 и сумпор-водоник. 
 Допуштене концентрације ових гасова су различите  Допуштене концентрације ових гасова су различите 

према истраживањима разних аутора.



 Допуштене концентрације гасова у стајама (ppm*)
 Амонијак (NH3) 23, 10-20 ppm
 Угљен диоксид (CO2) 5.000, 3.000 ppm
 Сумпор водоник (H2S) 10, 0,5-5,0 ppm

 (Nordstroм и МcQuitty (1976) , Nilsson (1994)
Vallet и Fabre (1982) су утврдили да концентрација  Vallet и Fabre (1982) су утврдили да концентрација 
амонијака од 10 ppm довољна да учини слузокоже 
осетљивим. 

 У стаји која се исправно одржава и вентилира 
амонијак не прелази 5 ppm (Чобић и Антонов, 
1996).



Типови стаја за краве
 Данас у свету постоје два основна типа стаја у 

којима се гаје музне краве и то:
 са везаним држањем и
 слободним држањем



 Vezani sistem držanja je jedan od najstarijih oblika čuvanja stoke u 
zatvornim objektima.


 Karakterističan je za brdsko planinska područja, za farme sa manjim 

brojem krava, do 30.
 Krave su individualno vezane za vrat, na istom mjestu hrane se i 

muzu, te izbacuju fekalije i mokre.
 Kod nas su na dosta farmi u okviru jasala ugrađene i pojilice, pa se na 

istom mjestu vrši i napajanje grla.
 U dosta slučajeva na istom mestu se i porađaju. U dosta slučajeva na istom mestu se i porađaju.
 Stajališta mogu biti sa ili bez pregrada između krava ili su pregrade 

grupne.
 U tradicionalnih štala, jasle se nalaze ispred krava, sa slobodnim 

prostorom ili bez između njih i zida. 
 U novijih, jasle, odnosno prostor za uzimanje hrane je okrenut ka 

sredini, ka centralnom prolazu sa kojeg se stavlja hrana pred krave.
 Sa zadnje strane je takođe slobodan prostor, sa kojeg se vrši muža krava 

i čišćenje đubreta.



Prednosti i nedostaci vezanog
držanja
 Kao glavne mane većina autora navodi sljedeće:
 čišćenje ležišta, 
 komplikovanija muža, a posebno priprema vimena za

mužu, 
 utrošak većih količina prostirke. 

lošiji rezultati u reprodukciji grla,  lošiji rezultati u reprodukciji grla, 
 nizak higijenski nivo,
 veća oštećenja papaka
 i uopšte veći utrošak rada.

 Najvažnija prеdnost je u tome, što se grlu može posvetiti
više pažnje, preciznije pratiti ishrana i varenje, a moguće je i
lakše mjenjanje broja dnevnih muža.



Slobodno držanje krava
 Suština ovog sistema je povećanje pokretljivosti grla.
 Razlika u odnosu na prethodni sistem je razdvajanje muže, 

ishrane i mesta za odmaranje-ležišta. 

 Muža se obavlja u izmuzištima, koji se uglavnom nalaze u 
odeljenoj prostoriji.

 Na taj način se poboljšava higijena mleka.

Ishrana se obavlja na prostoru do manipulacionog hodnika koji  Ishrana se obavlja na prostoru do manipulacionog hodnika koji 
je obično stacioniran na sredini štale.

 Ležišta su obično od prostora za hranjenje odvojena trakom za 
izđubravanje i protežu se do zidova štale.

 Ležišta su međusobno odvojena. 

 Najbolje je kad se prave u odnosu 1 ležište/1krava, a nebi trebalo 
da ide više od 1/1,5.





Prednosti i nedostaci slobodnog držanja

 Jedan od problema je ispoljavanje agresivnosti pojedinih krava. 

 U slučaju pojave neke zarazne bolesti, ona se brže prenosi sa 
krave na kravu, - mesta za ishranu i napajanje.

 Međutim, neke druge pogodnosti, kao što su manji utrošak rada 
i povećanja reprodukcija su sigurno važni razlozi, koji ovaj 
sistem stavljaju u prvi plan kad su u pitanju farme sa većim sistem stavljaju u prvi plan kad su u pitanju farme sa većim 
brojem grla (iznad 40-50 muznih grla). 

 U izmuzištima je lakši rad čoveka, nema saginjanja, a bolji je 
pregled vimena i trbušnog dela tako da se može na vreme 
reagovati u slučaju nekakvih anomalija.

 Na drugom mestu je svakako i humaniji pristup držanju 
životinja.



 Јасле-запремина око 0,1м3 и то - ширина 45 cm, дубина 20 
cm и дужина 110 cm.

 Дно јасала- да буде 12-15 cm,уздигнуто  око 32 cm.
 Лежишта – од бетона, дрвета, печене цигле. 
 У последње време – употреба гуме и вештачких маса.
 Ширина лежишта- 110 cm,( 120 cm).
 Између лежишта-преграде од повијене цеви висине од

80 до 90 cm.
 Дужина лежишта - пад 1 do 2 % и у односу на то 

разликујемо:
 дуго, средње  и кратко лежиште.  дуго, средње  и кратко лежиште. 
 ДУГО лежиште je 2, 2 m, мана -балега пада на последњу 

четврт лежишта, крава вименом леже у измет и хигијена 
је лоша (простирка и доста рада)

 СРЕДЊЕ лежиште – дужина 1,7 i 1,9 m, испред се налазе 
јасле, а иза канал за изђубравање, тако да крава балега 
директно у канал и хигијена је знатно боља.

 КРАТКО лежиште- дужина je 1,4 do 1,6 m, остављено је 
мало простора животињи која балега над каналом, али и 
задњи део животиње је над каналом па долази до 
прљања вимена.





Приликом пројектовања стаје важно је 
обезбедити довољно простора по грлу. 

Расположива површина стаје по 
крави износи 7,6 m2, а максимална 
дужина стаје не требало да буде дужа дужина стаје не требало да буде дужа 
од 80,0 m. 



 Питање удобног лежаја зависи од избора и начина 
држања, а уколико се користи простирка неопходно 
је обезбедити минимум 2,0 до 5,0 kg сламе по 
крави дневно.





 У стајама са дубоком простирком застрта 
површина по крави износи 5,8 до 7,4 m3 (Христов, 
2002). 

 Чишћење дубоке простирке се обично врши 
механичким путем од 3 до 4 пута годишње.



 У стајама са лежајним боксовима, кравама је 
омогућено да буду чистије уз мање коришћење 
простирке него у класичној стаји. 

 Површина по крави у стаји са лежајним боксом 
износи 9,8m2 (Христов, 2002).



 Систем идентификације крава помоћу
транспондера, комбинован са аутоматском
хранилицом, омогућава индивидуалну исхрану
крава на основу њихове производње.

 Измузиште типа „рибља кост“и њихове 
модификације (тригон, полигон) 



 У стаји је неопходно обезбедити и природно
осветљење, коефицијент осветљења би требало да
буде од 1:15 до 1:20,

 Осим природног неопходно је обезбедити и
вештачко осветљење, уколико се мужа врши у
стајама, које мора да износи најмање од 1,6 до 3,2
W/m2 poda.



 Проблем вентилације у објектима за музне краве 
мора да буде добро решено. Најчешће се решава 
помоћу електричних вентилатора. 



 Сакупљање фецеса и мокраће и што редовније
изношење из објекта представља значаjну меру у
обезбеђењу микроклиматских услова гајења
животиња



 Систем идентификације крава помоћу
транспондера, комбинован са аутоматском
хранилицом, омогућава индивидуалну исхрану
крава на основу њихове производње.

 Измузиште типа „рибља кост” и њихове
модификације (тригон, полигон)





 Породилиште - представљаиздвојени део стаје 
намењена кравама у задњим данима гравидитета, 
на порођају и 10 до 14 дана после порођаја. 

 Капацитет лежишта у породилишту износи око 12% 
од укупног броја млечних крава на фарми (Христов, 
2002),јер кроз породилиште у току једне године 
прође 85 до 90% крава.
Краве се од 3. до 5. дана пред порођај из објекта за Краве се од 3. до 5. дана пред порођај из објекта за
засушене краве преводе у породилиште.



 Породилиште у свом саставу би требало да има
 - кабину за прање и дезинфекцију крава, 
 -боксове за порођај,
 одељење за дежурног радника који прати телење, као и 

просторију за приручни магацин. 
 Боксови за порођај граде се на почетку редова лежишта.
 Температурни режим је у породилишту од изузетне 

важности. важности. 
 У овом објекту:
 температура не сме да падне испод 70C у току зимског 

периода,
 коефицијент вентилације би требало да износи 

између 4 и 5,
 а природно осветљење да се обезбеђује путем двоструко 

застакљених прозора уз коефицијент осветљења 1:10, 
 а вештачко осветљење би требало да износи 60 до 100 

лукса. 



 Након порођаја теле се прихвата у специјална
колица са перфорираним дном која су обавезно
дезинфикована.

 У њима се врши масажа и купање новорођеног
телета топлом водом са додатком благог
дезинфицијенса.

 У боксу за телење крава се обично задржава док не
испадне постељица, што се дешава за кратко времеиспадне постељица, што се дешава за кратко време
после порођаја, за око од 1 до 5 часова.

 Код отежаног избацивања постељице време од
порођаја до избацивања може да износи и од 6 до 12
часова, а задржавање постељице преко 12 часова се
сматра патолошким стањем и захтева интервенцију
ветеринара.



Профилакторијум
 Профилакторијум је одељење које мора бити 

функционално повезано са породилиштем у коме се 
морају обезбедити максимални хигијенски услови смештаја 
и држања телади. 

 Телад се ту обично држе у индивидуалним боксовима, а 
напајање се врши са колострумом и млеком. 

 У профилакторијуму морају владати оптимални 
микроклиматски услови. 
Посебну пажњу би требало посветити: Посебну пажњу би требало посветити:

 оптималној температури, која код ове категорије 
износи 15 до 200C,

 оптималној влажности ваздуха, која би требало да 
износи 70 до75%,

 оптималној брзини струјања ваздуха од 0,1 до 0,3 m/s,
 природном осветљењу, са коефицијентом осветљења 1:10 

и вештачком осветљењу у износу од 50 до 60 лукса.





 Телећарник је део стаје који служи за смештај и
држање телади од 15 дана до 3 до 4 месеца.

 Препоручује се да капацитет телећарника износи 
20% од укупног броја крава на фарми. Величина 
групних боксова зависи од узраста телади тако да:

 за теле узраста од 30 дана износи 1,5до2,0 m2,
 за теле узраста од 60 дана износи 2,0до2,5m2, за теле узраста од 60 дана износи 2,0до2,5m2,
 за теле узраста од 90 дана износи 2,5до3,0 m2,

 број телади по једном групном боксу-
препоручује се 5 до 10 јединки

 ширина пролаза између боксова би требало да 
износи 1,5 до 2,0 m.





 Измузишта су посебно издвојени објекти у склопу 
фарме у којима се врши мужа крава.

 У њима се захтевају строги хигијенски услови
како би се обезбедило добијање млека са што
мањим почетним бројем бактерија.

 Измузиште типа „рибља кост“на фармама се 
најчешће данас користи.најчешће данас користи.



 Број бактерија зависи од хигијене муже, прања и 
дезинфекције вимена и уређаја за механичку мужу.

 Пре ручне или машинске муже виме се мора опрати 
топлом водом и осушити чистим платненим или 
папирним убрусом (који служи само за једнократну 
употребу).

 После муже сисе би требало дезинфиковати урањањем После муже сисе би требало дезинфиковати урањањем
у раствор ефикасног дезинфекционог средства или
наношењем истог путем прскања.




