
ХИГИЈЕНА ПАШЊАЧКИХ 
ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА 



 Травњаци су површине које су трајно или кроз дуги 
низ година обрасле густим склопом различитих 
биљних врста, а заједничко им је што су прилагођене 
за кошење или испашу. 

  Деле се на: пашњаке и ливаде г 



 Коришћење пашњачких површина у гајењу 
домаћих животиња доприноси њиховој 
правилној исхрани. 

 У погледу хигијене, повремено или стално 
гајење животиња на пашњацима знатно је 
повољније него стајско гајење. 

 У економском смислу коришћење пашњака 
знатно је јефтиније од искључиво стајског 
начина држања животиња  



 Погодан је нарочито за хербиворе, 
донекле и за омниворе, али и живину. 

 Најновија етолошка истраживања 
показују да је добробит свих врста 
домаћих животиња озбиљно угрожена 
код интезивног, искљушиво стајског 
гајења  



Угрожена добробит животиња 

Угроженост дoбробити настаје због: 

  делимично или потпуно ограниченог 
кретања,  

 онемогућене исхране свежим зеленим 
хранивима,  

 спречавање сексуалног контакта 

  и бројних других активности понашања 
домаћих животиња.  



 Хигијенски аспект пашњачког гајења 
домаћих животиња обухватају углавном:  

 обезбеђење довољних површина, 

  квалитет хране на пашњаку,  

 слободно кретање животиња,  

 утицај сунчевих зрака и светлости,  

 као и утицај бројних других климатских 
фактора  



Предности  

 На паши постоји могућност потпуно слободног и 
природног кретања  

 Свежа зелена храна, садржи у довољним 
количинама и у одговарајућем односу све оне 
материје које су неопходне за раст организма и за 
превилно функционисање свих органа у организму 

  првилан развој коштаног система  

 развоју снажне мускулатуре, јачању тетива, везива 
и зглобова.  

 већу количину млека 

  

 



Предности 
 корисно деловање и на нервни систем, јер оне 

садржеи до 20 % лецитина  

 оживљава функцију црева и повећава апетит, 
побољшава и опште стање ухрањености  

 одређене материје које убрзавају раст младих 
животиња  

 Код приплодних животиња може спречити појаву 
неплодности  

 мушка приплодна грла остају дуже употребљива 

 Код женских животиња потврђени су бољи 
резултати у репродукцији и лакши порођаји. 



Недостаци пашњачког начина 
држања  

 због хигијенско-санитарних недостатака (код 
запуштених пашњака) 

 пашњаци лошег квлитета у погледу хранљиве 
вредности - метаболички поремећаји -пролив, 
надун, пашна тетанија,  

 поремећаји због дефицита појединих 
хранљивих материја - калцијума, фосфора, 
кобалта, бакра, селена  



 Пашњаци на којима су трајне паше, велика стада, а 
земљиште се необрађује и негује пружају идеалне 
услове за појаву паразитских болести. 

 Прелазни домаћини паразита (пужеви, инсекти и 
њихове ларве) најчешће егзистирају на влажним 
пашњацима.  

 Ехинококоза - заражених пастирских паса на 
пашњацима. 

 Пироплазмозе - за крпеље као преносиоце, 
искључиво преко заражених пашњака.  

 Фасциолоза и стронгилидозе  
  Од паразитских болести преживара: 
  метиљавост, желудачно-цревне и плућне 

паразитозе.  



 Ширењу бројних инфективних болести (шуштавац, 
антракс, салмонелоза, паратуберкулоза, пиогени 
маститис и др).  

 Беснило  

 црвени ветар 

  и салмонелозе, 

 преко мокраће (лептоспироза),  

 исцетка из вагине (бруцелоза), 

  или су преносиоци разне врсте инсеката 
(инфективна анемија коња, антракс, разне гнојне 
инфекције).  

 Лоше одржавана напајалишта- инфективних 
обољења, нарочито на трајним испашама са 
великом густином животиња  



 Тровања: 

  отровним биљкама  

 од вештачких ђубрива, 

  хербицида,  

 Боја, које садрже олово, као и ваздушних 
талога олова, живе, цинка, флуора, бакра  

 и повређивања животиња   



 Типова пашњака : претпланински, 
планински, висински, шумски, брдски, 
низијски, барски, степски и крашки.  

 У односу на продуктивност деле се на: 

  екстензивне,  

 добре прегонске 

  и интензивне прегонске.  

 Приноси пашњака  крећу од 300 до 1000 кг 
суве материје/ 1 ха површине. 



 Обрадиве површине после жетве (стрништа), могу 
изазвати разне индигестије, надун и пролив. 

 Деловању сунца, па тек онда пустати животиње на испашу 
на њима.  

 после касне жетве остаје значајна количина зрна која су у 
свежем стању теже сварљива (запаљење органа за 
варење, појаву колика, симптоми укочености, дрхтање 
мускулатуре, чак у неким случајевима настаје и угинуће 
животиње. 

  Врло чест случај је и појава тетанија, посебно код музних 
крава.  

 Млада детелина није погодна за испашу, јер може довести 
до појаве надуна и пролива, чак и запаљења мозга и 
ексудативних запаљења коже папака.  

 Коњи су јако осетљиви. 



Ветеринарски прегледи 
животиња  

  При прегледу копитара треба обратити пажњу: 

  на сакагију (коњи), 

  говеда на бруцелозу, туберкулозу и леукозу,  

 оваца и коза на бруцелозу, богиње и шугу,  

 свиња на класичну кугу и црвени ветар,  

 а уопште свих папакара на слинавку и шап.  

 Болесне и животиње сумљиве на болест се обавезно 
издвајају  

 Ообратити пажњу на желудачно-цревне паразите.  



 Препоручује се дехелминтизација инф. 
Животиња, 

  чобанских паса, три пута годишње у циљу 
заштите од ехинококозе.  

 Посебну пажњу треба усмерити на вакцинацију 
чобанских паса против беснила,  

  Пожељно је извешити и здравствени преглед 
чобана, нарочито на могућу инвадираност 
пантљичарама (Taenia solium, Taenia saginata), чији 
прелазни стадијуми (ларвени облици Cysticercus 

cellulose, Cysticercus bovis) паразитирају код 
животиња у виду бобица.  



 Организација пашњака 
  Препорука је да се високовредним и младим грлима 

обезбеде најбоље травнате површине. 
 Пашни период траје 5-6 месеци.  
 По правилу пашњак треба почети са искоришћавањем 

када биљни покривач досегне висину од 10 до 15 цм, чак и 
25 цм. 

  На 1 ха доброг пашњака храном се од априла до јуна 
може опскрбити 3-5 условних грла, од јуна до августа 2-3 
условна грла, а од августа до краја паше 2 грла.  

   
  Принос или капацитет пашњака подразумева количину 

произведене зелене масе у кг по 1 ха површине. 
 условно грло (500 кг) дневно конзумира 15 -20 кг суве 

материје хране, ( 30-100 кг зелене масе), просек око 70 
кг.  

 Удаљеност пашњака од стаје не би требало да буде већа 
од 1- 1,5 км. 



 Припрема животиња за пашу         

 Нагли прелазак са суве на зелену храну 

  настају поремећаји као надуни, колике, 
пролив, па чак и побачај (доприноси 
узимање росне или покисле биљне масе, 

 халапљиво ждерање младих биљака на 
празан стомак,  

 напасање на детелини,  

 као и напајање после узимања веће 
количине овакве биљне масе.  



 Пре изгона на пашу детаљно проверити: 
  здравствено стање животиња, - на пашњак се  могу 

пустати само здраве животиње (бруцелоза и туберкулоза)  
 Код оваца треба проверити заразну шепавост и шугу.  
 Обавезно спровести вакцинацију против антракса и 

шуштавца, (на пашњаке-дистрикт). 
  прегледати копите коња и папке оваца и говеда и 

извршити њихово обрезивање, јер се папци лако озлеђују 
и инфицирају ако нису обрезани. 

  Код оваца треба извршити третирање папака 
формалином, бакар-сулфатом или цинк-сулфатом у 
одговарајућим базенима ради спречавања појаве или 
лечења заразне шепавости. 

  Код говеда треба обрезати оштре рогове због повреда. 
 На пашњаке не пустати коње чије су потковице са оштрим 

ивицама, чак се код дуже испаше практикује да се 
потковице скину са копита.  

 Раднике који пазе на стоку и чувају је треба обучити о 
основним хигијенским и профилактичким мерама. 



 Хигијенске мере на пашњацима-  
 

 По једном условном грлу при прегонском начину коришћења 
предвиђа се око 100 м2 површине пашњака. 

  Прегонски пашњаци се ограђују електричном или 
стабилном оградом.  

 Електричне ограде за говеда и коње састоје се од једне 
жице на висини од 0,8 – 1,0 м, за овце и крмаче од две жице 
на висини од 20 -30 и 40-50 цм, односно три жице на висини од 
25, 40 и 50 цм.  

 За говеда жица мора бити под напоном од 2000 V, док се 
физиолошка фрекфенција креће од 0,76 до 1,25 секунди.  
 

 Обезбедити прикладна напајалишта.  
 

 обезбедити и одговарајућа склоништа/надстрешнице  
 

 надстрешнице боље штите животиње, под њима се мање 
задржавају инсекти, а мања је опасност и од удара грома.  


