
 

ХИГИЈЕНА ХРАНЕ И ИСХРАНЕ 



ПРАВИЛНА ИСХРАНА 

 Правилна исхрана  

 директно утиче на раст,  

 развој, 

  здравствено стање 

  и продуктивност домаћих животиња.  

Исхрана мора да одговара физиолошким потребама животиња 
у погледу појединих хранљивих састојака и енергетске 
вредности.  

Пажња се усмерава и на: 

 -   правилно припремање хране као и 

 -       њено уредно и правовремено давање  домаћим 
животињама. 



НЕПРАВИЛНА ИСХРАНА 

  недовољно конзумирање хране, 

  смањену конверзију,  

 појаву кржљавих животиња, 

 слабији раст и развој, 

 различите метаболичке поремећаје, 

  поремећај здравственог стања (хиповитаминозе, 
авитаминозе), чак  и угинуће животиња. 

  Храна може бити посредник у преношењу бројних 
узрочника инфективних и паразитских болести.  

 

 Снажно негативно деловање на организам животиња 
испољавају гладовање, али и преобилна исхрана.     



УТИЦАЈ ХРАНЕ 

 Храна и храњење може штетно утицати на 

животињски организам: 

1. неправилним састављањем оброка,  

2. као покварена и загађена храна, 

3.  узимањем отровног биља, 

4. неправилним режимом исхране, 

5.  лошом припремом хране и  

6. преко нехигијенских судова и опреме за 

храњење. 



ХИПОГЛИКЕМИЈА 

 Хипогликемија прасади је енергетски поремећај у 
новорођене прасади који се карактерише смањењем 
концентрације глукозе у крви.  

 

 Настаје под утицајем ниске температуре у стаји или 
гладовању услед недостатка млека у крмаче. 

  Најчешће су повезана оба узрока.  

  Смртност од хипогликемије, (ако се не уклони), износи 75-
100%.  

 

  Клиничка слика се испоаљава у дрхтању нормално 
развијене новорођене прасади, слабљење активности 
прасади, одвајање од легла и завлачење у простирку, 
температура им се снижава, рад срца успорава  и угину за 
1-2 дана од појаве првих симптома. 

 



 Мршавост (inanitio, cachexia) настаје као последица 
поремећаја градивне и енергетске равнотеже организма.  

 У домаћих животиња најчешће је последиcа квалитативно и 
квантитативно дефицитарне исхране.  

 У квалитативном погледу то су недостаци есенцијалних 
аминокиселина, витамина, минералних материја, а нарочито 
елемената у траговима.  

 Као последица других болести (болести органа усне дупље, 
хроничне болести желуца и црева, паразитске инвазије, 
хроничне интоксикације и др.) 

 Мршавост се обично развија постепено у току неколико 
недеља и месеци. 

 

 Последице гладовања су опадање кондиције и слабљење 
отпорности организма према разним патогеним узрочницима  



КЕТОЗА 

 Настаје због повећаног стварања и нагомилавања кетонских 
тела у организму.  

 Настаје када снабдевање организма енергијом није у складу са 
енергетским потребама, посебно за потребе лактације и 
адаптације на постојеће услове амбијента.  

 Типична кетоза -код музних крава у сваком узрасту.  

 Постоји више фактора који је изазивају, али је неправилна 
исхрана основни фактор у развоју кетозе.  

 У интензивним условима краве често релативно гладују, 
нарочито с обзиром на учешће сварљивих угљених хидрата у 
односу према тзв. кетогеним материјама. (Напр.преобилна 
исхрана силажом или хранивима која садрже вишак масних 
материја, па чак и протеина уз мањак сена, погодује развоју 
кетозе).  

 Настанку кетозе потпомаже и поремећај хомеостазе у бурагу 
као и ток ферментативних процеса.  



 Лоши амбијетални услови потпомажу настанку кетозе 
посебно код високо млечних говеда. 

 Чешће се јавља зими него лети.  

 Тежиште сузбијања кетозе усмерава се на профилаксу 
која обухвата: 

 рационално искоришћавање у производном процесу ( 
индивидуалне особине и производним капацитетима). 

 рационална исхрана, 

 проналажење латентних случајева болести  стандардним 
дијагностичким поступком који треба бити укључен у 
редован процес здравствене заштите музних крава, 

 примену лекова ради превентиве. 

  Преглед на кетонска тела код добрих музних крава треба 
обавити 6. и 21. дана после порођаја.  



СИСТЕМСКЕ МИОПАТИЈЕ 

 су дегенеративне односно дистрофичне болести 
скелетних мишића. 

 Настају најчешће на конституцијској основи.  

 У развоју ових миопатија битну улогу имају бројни 
стресори, а најзначајнији су: 

  паралитичка миоглобинурија коња („празнична 
болест“),  

 дегенеративна и инфламаторна полимиопатија 
говеда (транспортна дегенерација мишића) 

  и транспортна дегенерација мишића свиња(„бело, 
мекано и водњикаво месо“).  

 Код свих наведених болести битне промене настају у 
скелетним мишићима. 



АЛОТРИОФАГИЈА 

 представља неприродан апетит  према материјама које не 
служе за исхрану.  

  поремећеног метаболизма минералних материја код 
домаћих животиња.  

 Код говеда - манифетује се у облику лизавости. 

 Најчешћи узрок лизавости је недостатак: 

1)  фосфорних, калцијумових и натријумових соли у биљкама 
које расту на влажном земљишту. 

2)  киселе хране (силажа),  

3) недостатка олигоелемената,  

4) нарочито бакра (у сушним годинама на пешчаном и 
мочварном земљишту), и  

5)  витамина Д (стајско држање без испуста) 

  Лизавост се манифестује као патолошка пожуда лизања 
површина зида и јасала, других животиња, дрвених предмета, 
простирке и др. 

  Може се јавити код телади, јагњади, прасади.  



РАХИТИС 
 је остеодистрофија младих животиња која настаје због 

поремећаја у промету калцијумових и фосфорних соли, уз 
истовремени недостатак витамина Д. 

 Прасад су нарочито осетљива на недостатак калцијума и 
суфицит фосфора у оброку, насуприт биљоједима, који су 
осетљиви на недостатак фосфата и вишак калцијумових соли. 

 Болест се чешће јавља зими и код животиња које се чешће 
држе у затвореним просторијама,  

 Болест се нарочито јавља у годинама после јаке суше , када је 
садржај фосфата у земљишту и биљкама мали. 

  На почетку болест се манифестује лизавошћу, поремећајима у 
измени зуба и склоношћу грчевима, код прасади су тетанични 
напади први знак болести.  



ОСТЕОМАЛАЦИЈА 
 је болест која се карактерише поремећајима  у 

метаболизму калцијумових и фосфорних соли уз 
истовремени недостатак витамина Д.  

 Остеомалација се битно разликује од рахитиса по томе што 

захвата скелет који је већ потпуно окоштао. 

  Најчешће се јављa код гравидних високо-млечних крава, 
ређе код крмача и коза које доје.  

 Овај поремећај се у почетку манифестује знацима 
лизавости, дигестивним поремећајима и нервним 
поремећајима.  

 Због појаве бола у костима краве често леже, нерадо и 
тешко устају,тешко се крећу, а док стоје тапкају ногама. 

  Леђа су им погрбљена, ход укочен, понекад се уочава 
шепавост, као и шкљоцање зглобова.  



ТЕТАНИЈЕ 

 су група болести које настају због поремећаја у 
метаболизму минералних материја, нарочито 
магнезијума,  

  манифестују се склоношћу грчевима. 

  Код ове групе болести углавном су посреди 
тонично-клонични грчеви без поремећаја свести 
животиња, може развити и пареза и коматозно 
стање. 

  Поремећаји у метаболизму магнезијума, настају 
у првом реду због неправилне исхране 
(недостатак магнезијума у храни, поремећен 
однос  Ca и Mg, сувишак калијума и др.) 



ПАШНА ТЕТАНИЈА 

 или тетанија од траве јавља се нарочито код музних 
крава  

 и то у пролеће - нагло истерају на бујну пашу.  

  у току друге недеље по изгону на пашу. 

  Осим тетаничних напада постоје и дигестивни 
поремећаји.  

 У лакшим случајевима болест може да траје један до 
неколико дана, док у тежим случајевима, животиња 
може угинути за неколико часова. 



ТРАНСПОРТНА ТЕТАНИЈА 

 јавља се код говеда, нарочито код музних крава у 
поодмаклом гравидитету или лактацији, и то за 
време или после транспорта камионом, 
железницом или бродом.  

 Предиспонирајући фактори за појаву ове тетаније 
су 

 пренатрпана возила,  

 дуготрајна вожња,  

 нередовна исхрана и напајање,  

 малтретирање животиња и др.  

 Појављује се углавном првог дана после истовара 
животиње.  

 Прогноза је углавном неповољна  



ДЕФИЦИТИ МИНЕРАЛНИХ МАТЕРИЈА И 

ВИТАМИНА 

 смањују приплодну способност,  

 проузрокују рађање слабих и за живот неспособних 
младунчади,  

 утичу негативно на млечност и на остале 
производне особине животиња.  

 најчешће се испољавају дефицити калцијума, 
фосфора, магнезијума, натријума, бакра, мангана, 
кобалта, цинка, селена, гвожђа и јода.  

 oд витамина најчешће недостају витамини А, Д, Е, К 
и витамини Б-комплекса и Ц.  



 Низак садржај натријума у биљкама 

посебно за време паше изазива 

поремећаје који се манифестују: 

1.  у смањењем апетита,  

2. лошeм искоришћавању хране, 

3.  мршављењем,  

4. појавом лизавости,  

5. слабим полним жаром 

6.  и смањеном лактацијом 



 Недостатка бакра.  

 примарни недостатак - због недовољне количине у 
храни, 

  секундарни недостатак настаје ако у храни 
постоје материје са антагонистичким 
искоришћавањем бакра (молибден, манган, цинк 
и сулфати).  

 Сигуран недостатак бакра настаје када га у храни 
има испод 5 мг/кг суве материје, а молибдена, 
нарочито у јетри преко 5 мг/кг.  

 Као последице код оваца настају  

1. промене у кожи и вуни,  

2. код говеда на кожи и длаци,  

3. затим поремећаји у репродукцији и производњи  



 Манган  

 је неопходан за синтезу мукополисахарида и масти, па у 
његовом недостатку долази до поремећаја у стварању 
слузи и хрскавица, а ограничено је и стварање масти. 

 Утиче и на нормалан развој костију, а код полно зрелих 
животиња утиче на функционалну способност полних 
органа.  

 У подручјима у којима мангана у земљишту има мање од 3 
мг/кг јавља се проблем стерилитета.  

 Анестрија и стерилитет настају ако и храни има мање од 
50 мг/кг, а посебно 20 мг/кг. 

 Недостатак мангана, уз дефицит холина и битина, узрокује 
остеодистрофичну болест  (тзв. перозу) у живине  



 На земљишту сиромашном у кобалту, које има 
мање од 2 мг/кг кобалта, настају здравствени 
поремећаји код говеда и оваца на паши.  

 Ако кобалта има мање од 0,1 мг/кг суве хране 
долази до промена у количини и врстама 
микроорганизама у садржају бурага, услед чега 
долази до поремећаја у синтези витамина Б 12.  

 Услед недостатка кобалта долази до поремећеног 
метаболизма пропионске киселине, што има 
значаја у настанку кетозног стања. 

 Утиче и на еритропоезу и појаву анемије. 



 Дефицит цинка испољава се: 

  у хроничним променама на епидермису у 
виду крустозних пролиферација и 
набирања коже у говеда.  

 у јагњади испољава се у гутању вуне, 
смањеног апетита, отока зглобова, 
зацрвењене коже и паракератозних 
промена на кожи ногу изнад папака и око 
очију. 

  Паракератоза је кожни синдром 
метаболичких поремећаја  који настају у 
свиња услед недостатка цинка. 



 Селен - је есенцијални микроелемент  

 Своју биолошку улогу обавља преко ензима глутатион-
пероксидазе. 

 Болести проузроковане дефицитом селена и витамина Е 
установљене су код око 60 врста домаћих, дивљих и 
лабораторијских животиња. 

 

 Недостатак селена у исхрани успорава развој и смањује 
функцију имуног система, а има и снажно антиканцерогено 
деловање.  

 

 Претпоставља се да селен успорава процесе старења.  

 Као дефицитна у селену рачунају се подручја у којима 
садржај селена у биљкама износи испод 100 µg/kg.  

 Просечан садржај селена у сену у Србији износи 49,4 
µg/kg, а зрнаста хранива само 27,0 µg/kg селена. 



 Недостатак гвожђа настаје код прасади, понекад и телади.  

  јавља се хипохромна микроцитна анемија, 

  која се испољава лаганим замарањем, заостајањем у расту, 
бледилом коже и видљивих слузокожа, смањеним апетитом и 
чести поремећајима у репродукцији. 

  Најзначајнији поремећај недостатка гвожђа настаје у прасади 
на сиси као последица у недостатку гвожђа у млеку крмаче( 
око 0,9 мг/1 л).  

 При исхрани у којој нема довољно јода ремети се активност 
штитне жлезде у синтези тријодтиронина и тироксина. 

  Недостатак јода појављује се у екстензивним (струмогена 
подручја –са симптомима гушавости, перинатаног обољевања 
и угињавање подмлатка) и интензивним условима гајења 
животиња  

  Недостатак јода битно смањује плодност и производна 
својства.  

 Оптимална количина јода у храни треба да износи 0,3 мг/кг 
суве материје за свиње и 0,8 до 1,0 мг/кг код млечних и 
гравидних крава  



НЕДОСТАТАК ВИТАМИНА 
  хиповитаминозе и авитаминозе - значај у младих 

животиња које расту. 

  Нарочито су присутни дефицити у витаминима: А, 
Д, Б и Ц.  

 Као последица витаминског гладовања: 

1) стерилитета, абортуса,  

2) рађања слабе и за живот неспособне 
младунчади, повећани проценат оболевања  

3) и угињавања подмлатка и др.  

 Код високо музних крава потребе за витаминима 
су повећане, услед недостата витамина долази до 
појаве остеомалације, порођајне грознице и 
ацетонемије.  



 Начин смештаја и држања животиња 

заслужује велику пажњу у разматрању 

проблема авитаминоза.  

 Значајно је дата предност пашњачке исхране 

и пашњачког држања животиња у односу на 

стајски.  



 Мора се водити рачуна и о правилним и 
оговарајућим оброцима, 

 Једно од таквих непожељних стања је 
преждеравање или преобилна исхрана која доводи 
кроз дужи период употребе до појаве прекомерног 
таложења масти у појединим органима (јетра, срце 
и полне жлезде). 

 Штетни физички чиниоци хране: 

 страна тела у храни, 

 запушење једњака,  

 преждеравање храном, 

  висока/ниска температура хране- могу штетно 
деловати на организам животиња  



  страна тела (corpora alinea).  

 ексери, комадићи жице, дрвени оштри делови 
биљака, оштро иверје, честице прашине и земље, 
комадићи песка и др.  

 Храна -температура од 10 до 20C, што зависи од 
врсте хранива и врсте животиње. 

 За младе животиње - топлија, за младунчад на 
сиси оптималана температура хране износи 35 до 
37 0C,  

 врућа храна - хиперемију и катаралне промене 
(код исхране телади врућим млеком и свиња 
врућим помијама).  

 хладна или смрзнута храна изазива такође 
катаралне промене у желуцу, а код гравидних 
животиња може да проузрокује побачај.  



ЗАГАЂЕЊЕ ХРАНЕ ХЕМИЈСКИМ СУПСТАНЦАМА 

 Tровање код животиња,  анорганским једињењима 

  Ове материје доспевају у храну : 

 при непажљивом складиштењу хране, 

 руковању разним хемикалијама  

 и случајним заменама  

 -  вештачка ђубрива 

  - средства за дезинфекцију и дезинсекцију 

 - тровања живине зрневљем житарица припремљеним за сетву 

  -тровања свиња које су се превозиле у вагонима у којима се претходно 
превозило вештачко ђубриво или неки хербициди, 

  затим случајеви тровања животиња храном која је припремљена за 
спровођење дератизације, тамањења птица, лисица, вукова, паса луталица и 
др.(бромадиолоном, цинкфосфатом и др.)  

 Запрашивање земљишта средствима против комараца и развојних облика 
паразита као и прскање воћа арсеником и другим инсектицидима веома 
често доводи до масовних тровања пчела.  



 Посебан проблем представља тровање 

животиња храном са солима тешких 

метала (врло чест случај у близини 

фабричких димњака путем прашине, паре, 

дима, чаџи, али и путем отпадних вода).  

 У околини топионица олова доста су честа 

тровања, нарочито говеда, оловним-

оксидом уз појаву конвулзија, грчења 

врата, слепила, парализе итд.  

 Код коња настају колични напади.  



 Биолошким факторима  

микроорганизми,  

 паразити 

  и гљивице. 



 Алиментарне инфекције – храна и вода су најчешћи 
преносиоци условно патогених микроорганизама 
изазивача заразних болести.  

 Постоји више начина и могућности контаминације хране 

 на месту укрштања путева уношења хране и изношења 
стајњака,(излучевинама болесних животиња -разни 
секрети и екскрети који потичу из усне дупље, носа, 
урогениталног тракта и органа за варење. 

  на местима укопавања лешева животиња које су угинуле 
од бројних инфекција (антракс, шуштава, туберкулоза, 
лептоспироза идр.).  

  се врши принудно клање,  

 на местима где се врше разне интервенције (пуштање 
крви),  

 путем отпадних вода из фабрика коже када споре антракса 
могу доспети до пашњака.  



 Алиментарне инфекције 

 путем сточне хране која потиче из увоза (рибље и 

месно-коштано брашно). 

 ако се транспортује у контаминираној амбалажи 

или контаминираним превозним средствима ( 

вирус класична куга свиња, вирус слинавке и 

шапа, вирус куге живине, узрочник бруцелозе и 

др.). 

  Познато је да су бродови при превожењу сирове 

коже, често били пут ширења инфекције 

спорогених узрочника антракса.  



 Нека хранива:  
 силажа,  
 отпаци од клања 
  и помије)  
  Силажа -узрочницима ботулизма који у силажу најчешће 

доспева лешевима глодара, 
  На сличан начин доспева и узрочник листериозе.  
 Од листеризе могу оболети све врсте домаћих животиња, 

као и човек,  
 Отпаци од клања - пут преношења заразних болести код 

свиња, нарочито класичне куге свиња, црвеног ветара, 
туберкулозе, бруцелозе, слинавке и шапа).  

 Помије служе за исхрану свиња и представљају веома 
вашжан пут у ширењу патогених узрочника. 

  Око објеката где се сакупљају помије веома често су 
присутни разни инсекти и пацови.  

 Ускисле помије могу веома често лети да доведу до 
запаљења желуца и црева. 

  Помије се могу користити само ако су добро прокуване. 



  Критеријуми за оцену загађености сточне 

хране микроорганизмима у разним 

земљама су веома различити.  

 Прописи у нашој земљи не регулишу у 

довољној мери ово питање.  

 Сматра се да у концентратима не би 

требало да буде више од 500.000 бактерија 

у 1 г, с тим да међу њима не сме бити 

салмонела и колиформних бактерија  



 Профилакса алиментарних инфекција  

 

1) примарно се састоји у спречавању контаминације 
ливада и пашњака.  

2) Болесне животиње не треба пуштати на пашњаке, 

3)  животињске лешеве треба обавезно уклањати, 

4)  Отпадне воде треба дезинфиковати на 
одговарајући начин.  

5) Саме пашњаке и ливаде треба санирати 
чишћењем и спровођењем мелиоративних мера.  

6) Треба обавезно избегавати коришћење сена са 
контаминираних ливада 

7) Треба водити рачуна о хигијени и дезинфекцији 
амбалажног материјала и транспортних средстава 
којима се превозе животиње и сточна храна  



 При подизању стаја и при уградњи уређаја 
за исхрану и напајање животиња потребно 
је водити рачуна да се путеви за доношење 
хране и изношење екскремената не 
укрштају,  

 побољшати хигијенске услове у стаји 
одржавањем хигијене стаја, опреме, 
уређаја и тела животиња,  

 уз строго поштовање режима индивидуалног 
начина  исхране и напајања, 

  издвајање болесних и сумљивих животиња 
и других хигијенских мера. 



 Алиментарне инфестације 

  подразумевају све инвазије код којих јаја или други 
развојни облици паразита доспевају у организам 
животиња путем хране или воде.  

 Велики број паразитских врста живи и испољава своје 
дејство у органима за варење животиња (Moniezia  
expansa, Ascaris suum, Parascaris equorum, Oxiyris equi, 
Strongylus vulgaris), 

 неке врсте живе у плућима (плучни влашци), 

  јетри (Fasciola hepatica, Dicrocelium dendriticum), 

  мишићима ( ларве Taeniae saginata i T. Solium, Trichinella 
spiralis). 

  Код већине паразитских врста, нарочито они који 
паразитирају у органима за варење, јаја се из организма 
домаћина излучују  заједно са екскрементима.  



 Профилакаса паразитарних инвазија  

 мелиоративние мере на ливадама и пашњацима,  

 уређењимаа пашњачких напајалишта. 

  хемијска средства (бакар сулфат) која уништавају 
одрасле облике паразита или њихове развојне 
стадијуме.  

 Сакупљање фецеса / разгртање гомилица фецеса   

 Једна од најсигурнијих мера је примена прегонског 
напасивања. 

 У мере спровођења алиментарних инвазија 
уврштава се спровођење дехелминтизације 
животиња пре изгона на пашњаке (у току раног 
пролећа) и након враћања са пашњака (у току 
касне јесени)  



 Алиментарне микотоксикозе – 

 

 Гљивице нападају сва хранива, а нарочито влажна.  

 Развоју гљивица погодује недостатак светлости и недовољна 
вентилација у складиштима (топла и влажна средина).  

 Доказане су специфичности деловања токсина гљивица: 

 афла токсин утиче на јетру,  

 охратоксин и цитринин изазивају бубрежне 

болести,  

 ерготамин и зереленон утичу на материцу 

  и треморгени утичу на нервни систем). 



 Заражена или сумљива сточна храна треба да се 
уклони или разреди при чему се користи у 
количини од 10% са 90% или више незаражене 
хране.  

 Велика пажња -на област микотоксикологије, 
због познате канцерогености неких токсина 
гљивица. 

  Већина метода испитивања базира се ма 
хроматографским анализама присуства 
микотоксина. 

 Забринутост због микотоксикоза животиња расте 
јер постоји могућност да микотоксини продру у 
млеко или у друге животињске производе који се 
користе за исхрану људи. 



 Година 1960. сматра се прекретницим у истраживању 
микотоксикоза,  

  више од 500 епизоотија,  

 при чему је угинуло више од 100.000 ћурића у Енглеској. 

 Након елиминације вируса, бактерија и других отрова 

  
 узрок овог угинућа тзв. „токсични фактор“ који је утврђен у 

кикирикијевом брашну из Бразила.  

  Даљим испитивањима је утврђено да је у узорцима 
кикирикија утврђена плеснивост и то плесан Aspergilus 
flavus и од његових култура добијен исти метаболит као и 
у кикирикијевом брашну.  

 Токсин је назван афлатоксин и то је био први изоловани 
микотоксин.  



 Микотоксикозе се класификују према циљним 

органима на којима изазивају промене: 

  хепатоксикозе,  

 нефротоксикозе, 

 гастроинтестиналне токсикозе,  

 токсикозе репродуктивног тракта  

 и неуротоксикозе. 



 Заштита животиња од плесниве хране 

састоји се примарно у одговарајућем 

њеном сушењу, односно у њеном спремању 

-прокишњавања. 

  Плеснива храна не сме се давати 

животињама, а срећна је околност што је 

животиње нерадо и конзумирају. 

  Плесниву храну ни у ком случју не смемо 

давати доиљама, јер токсичне материје 

прелазе у млеко и изазивају пролив код 

младунчади. 



 Тровање разним гљивицама 

 Fusarium - Fusarium roseum расте на 
плеснивом кукурузу и јечму, 

  нарочито Т2 токсин или зеареленон.  

 Најозбиљнији проблем настаје код свиња,  

  вулвовагинитис који за последицу има  

 неплодност укључујући одсуство еструса, 

  висок степен мртво рођене прасади  

 и смањену количину легла.  



 Claviceps purpurea  

 Aspergillus spp  

 Aspergillus spp  

 Ohratoksin A,  



РЕЖИМ ИСХРАНЕ И ХРАЊЕЊЕ  

   

 Осим квалитетне хране и способност животиње да ту храну 
прими, 

 важну улогу у очувању здравља и производне способности стоке 
игра и режим исхране, тј. план када, колико и у којим 
размацима треба храну давати животињама.  

 Храна се мора давати на време када су то животиње навикле. 

  Ако се храна даје са закашњењем, животиње постају 
халапљиве. 

 Број оброка мора бити прилагођен животној доби, млађе 
животиње захтевају чешћу исхрану (исхрама пастрмки у фази 
личинки врши се сваких 20 минута, док старије категорије 
захтевају 3-4 оброка дневно).  

 Пас може да једе само једном у току дана, док друге животиње 
(говеда, коњи, свиње, овце) захтевају 2-4 оброка.  

 Препорука је да се животиње за време храњења као и после 
оброка не узнемиравају, јер се тако постиже боље варење и 
боља искористљивост хране. 


