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ХИГИЈЕНА СМЕШТАЈА И ДРЖАЊА ОВАЦА 
И КОЗА

 Користи од овчарства:
 месо, 
 млеко,
 вуна,

овчији стајњак.

70% овчарске 
производње

 овчији стајњак.
 Јагњеће месо-веома квалитетна намирница богата 

високовредним белачевинама, витаминима Б 
комплекса, минералним материјама и др. 

 Лако је сварљиво и у организму се искоришћава са 
85 до 90%. 



 Држање оваца -комбиновано, 
 стајски 
 и пашњачки. 

 С обзиром на технологију гајења оваца и коза 
разликујемо два основна система узгоја оваца и коза: 

 екстензивни
 и интензивни.  



Екстензивни систем
 Примењује се код ниско продуктивних
раса оваца и коза у брдско-планинским пределима, 
 у групама (стадима)
 и у прегонима. 
 Знатно нижа инвестициона улагања у изградњу објеката и 

организовање производње и он је у Србији још увек 
најзаступљенији. најзаступљенији. 

 овчарство у Србији је ектензивно и недовољно организовано. 
 Највећи део популације оваца чини:
 праменка  (80%), у Србији најзаступљенији следећи сојеви: 

 пиротски, 
 сврљишки, 
 сјенички, 
 док преосталих 20% чине: 
 цигаја 5% 
 и мелези праменке са иностраним расама (15%), пре свега са 

виртембершком расом.



 Досадашња искуства су показала да се по једном раднику
мора рачунати са радном нормом од 300 – 350 оваца или коза 
са подмлатком.

 Прегонски систем чувања оваца, он је свакако 
продуктивнији, пошто 1 радник може да чува између 500 
и 2.000 оваца.

 Предности држања оваца у стадима:
 скраћено држање стада у објектима зависно од 

климатских услова,
 оптимално прилагођавање броја оваца расположивим  оптимално прилагођавање броја оваца расположивим 

површинама пашњака,
 ниски трошкови за храну,
 јефтинија производња овчијег и јагњећег меса.
 Недостаци:
 теже обезбеђење чувара оваца
 слабије искоришћавање продуктивности стада.



Интензивни систем
 Примењује се код високо-продуктивних раса, где се 

целогодишње држање оваца обавља у стајама. 
 Захтевају знатно већа инвестициона улагања и 

ангажовање веће површине квалитетног земљишта за 
квалитетну храну.  

 Последње време примењује се интензивни тов јагњади и  Последње време примењује се интензивни тов јагњади и 
јаради уз примену концентрованих хранива.



Локација фарме и размештај објеката

 При пројектовању и изградњи фарме за овце 
или козе треба задољити све хигијенско-
санитарне и друге ветеринарске 
прописе и зоотехничке нормативе. прописе и зоотехничке нормативе. 



 Фарму треба градити на сувом и оцедитом терену,
издигнутом у односу на околно земљиште.

 Најповољније је да то буде јужна страна падине, 
заштићена од хладних ветрова у зимском периоду године. 

 Терен на коме се гради фарма не сме да има висок ниво 
подземних вода. 

 Препорука је да фарма не сме да буде сувише удаљена од 
пољопривредних површина на којима се производи 
кабаста сточна храна за исхрану оваца или коза. кабаста сточна храна за исхрану оваца или коза. 

 Треба водити рачуна да се објекти поставе тако да са 
најмањом површином буду изложени деловању  
доминантних хладних ветрова у зимском периоду године. 

 Испусте уз објекте и врата за улаз у фарму треба окренути 
према југу или југоистоку. 

 У подручјима са оштром и хладном зимом објекти се граде 
од тврдог материјала и затвореног типа. 





Зоотехнички стандарди и нормативи за
изградњу објеката

 Приликом пројектовања и изградње фарми за 
овце и козе морају се поштовати сви санитарно-
ветеринарски и зоотехнички нормативи који 
регулишу ову проблематику.

 У породилиштима и шталама за смештај 
оваца и коза са подмлатком пожељна је оптимална 

У породилиштима и шталама за смештај 
оваца и коза са подмлатком пожељна је оптимална 
температура од 12 до 150C у зимском периоду. 

 Оптимална релативна влажност за све категорије 
оваца и коза износи 50 - 80%., горња граница 85%. 

 Брзина струјања ваздуха  у породилишту треба 
да износи 0,1 - 0,3 m/s



 Максимално дозвољена концентрација CO2 - 3.500 ppм, NH3
30 ppм и H2S 5 ppм.  



 Препоручује се у току зимског периода да се унесе 12 m3

ваздуха у току једног часа по једном грлу.
 Површина прозора износи 1/20 – 1/25 укупне површине 

пода у објекту. 
 Вештачко осветљење у смештајним објектима за овце и 

козе треба да има интензитет 40 – 60 луксакозе треба да има интензитет 40 – 60 лукса



 Потребе у простору по једном грлу су следеће: за овце са 
јагњетом или до залучења потребно је обезбедити 1,5 m2

површине пода и 4,0-4,5 m3 ваздушног простора, 
 за овцу или козу са два јагњета или јарета потребно је 

обезбедити 1,8 m2 површине пода, 
 негравидне овце (шиљежице) требају 0,6-0,8 m2 површине 

пода и 3,0-3,5 m3 ваздушног простора, 
 а за овна или јарца треба обезбедити 3,0-4,0 m2

 за јагње или јаре 0,20 m,  за јагње или јаре 0,20 m, 
 а за приплодни подмладак 0,25-0,30 m.
 Од великог значаја је обезбедити суву простирку у 

количини од  0,5 до 1,0 kg по одраслом грлу за један 



Објекти на фармама
 Према основној намени:
 производни (смештајни) 
 и помоћни (инфраструктурни).
 Производни објекти на фарми оваца и коза су: 
 породилиште, 
 стаје за смештај оваца и коза,
 стаје за смештај подмлатка,
 стаје за смештај овнова и јарчева,
 пункт за вештачко осемењавање,
 амбуланта и стационар за лечење
животиња и
 Измузиште



Помоћни објекти
 На фармама се граде следећи објекти: 
 хоризонтални силоси за силажу, 
 надстрешнице за сено, 
 магацин за концентровану храну, 
 базен за купање оваца,  базен за купање оваца, 
 колска вага, 
 помоћна радионица, 
 санитарно-технички објекат, 
 утоварно-истоварна рампа, и др.




