
ХИГИЈЕНА ЗЕМЉИШТА 



 Земљисте је основа пољопривредне 
производње, а тиме и опстанка људског рода.  

 Представља инзваредно значајно природно 
добро, али које се ствара и обнавља веома 
споро. 

  Да би се формирао слој земљиста дебео 2 до 3 
цм, потребно је 200 до 1000 година  

 Наука о земљишту (педологија) долази од грчке 
речи pedon – земљиште и logos – наука 

 Она изучава :генезу, еволуцију, састав, особине 
и географску распрострањеност типова 
земљишта  



 Земљиште - најзначајнијих фактора животне 

средине, испољава директан и индиректан утицај 

на здравствено стање и узгој животиња. 

  Још у далекој историји Херодот, Гален и други 

научници утврдили су и повезали настанак 

одређених болести животиња и земљишта при 

чему су разликовали здрава и нездрава 

земљишта.  

 Здрава земљишта - издигнута, сува, пропустљива и 

осунчана, 

 Нездрава земљишшта - ниска, влажна, окренута 

северу и хладна.  



- биљке основни извор хране за људе и 

животиње – неопходно земљиште,  

- земљиште је елементарни услов опстанка и 

развоја живота на планети Земљи.  

- Посредно земљиште има важну улогу и у 

формирању климе одређеног подручја.  

- Оно служи и као основни резервоар воде, 

која се користи за потребе људи и животиња. 



 Површински слојеви земљишта-хигијенски значај,  

  Ови слојеви су и највише изложени загађењу.  

 Контаминација земљишта - неорганске или органске материје у 
количинама које превазилазе његов капацитет самочишћења.  

 Главни узроци загађења површинских слојева : 

 нехигијенски начин сакупљања и одлагања органских отпадних 
материја 

  и нагомилавање разних штетних хемијских материја.  

 При непосредном контакту са зараженим земљиштом (преко 
паше) или  посредно при коришћењу хране са зараженог 
земљишта (сено) могу настати бројне заразне и паразитске 
болести животиња.  

 Појави ових болести нарочито погодује конфигурација 
земљишта. При избијању епизоотије антракса (узрочник Bacillus 
antracis,) веома је важно утврдити порекло загађене хране 

  Познато је да су влажни терени погодни за развој узрочника 
фасциолозе (Fasciola hepatica), дикроцелиозе (Dicrocoelium 
dendriticum), као и бројних других паразитских обољења 
животиња узрокованих хелминтима. 



 Од квалитета земљишта зависи и хемиски састав 
биљне масе и воде, 

 Појава многих болести животиња је повезана са 
делимичним или потпуним недостатком неких 
макро и микро елемената у земљишту као што су 
(Ca, P, Na, J, Co, Cu, Zn, и Se). 

  Велики проблем су и загађења вода која настају 
проласком разних органских и неорганских 
једињења кроз слојеве загађеног земљишта. 

  Тако загађена вода која се користи за напајање 
стоке може да проузрокује бројне инфекције и 
обољења животиња.  

 



 Механички састав  земљишта - подразумева  

садржај у њему свих механичких фракција 

изражених у процентима од укупне масе сувог 

земљишта.  

 Механичке фракције су камење, шљунак, песак, 

прах и глина са колоидима.  

 



 Механичке особине земљишта су од великог значаја 

за избор места за подизање стаја и за коришћење 

пашњака.  

 Од ових особина од посебног значаја су:  

 везаност,  

 тврдоћа,  

 бубрење, скупљање,  

 пластичност и лепљивост земљишта.  

 Везаност земљишта је отпор који оно пружа силама 

које теже да механички раздвоје његове честице.  

 Под тврдоћом земљишта се подразумева способност 

земљишта да пружи мањи или већи отпор продирању 

чврстог тела и збијању. 



 У хемијски састав земљишта улазе бројна органска и неорганска једињења 
која су изграђена од хемијских елемената.  

 Сви хемијски елементи се сврставају у макроелементе и микроелементе.  

 

 Од хемијског састава и хемијских особина земљишта зависи његова 
плодност, ботанички састав, као и хемијски састав хране.  

 Минерални састав земљишта од нарочитог значаја су: K, Na, Ca и P.  

 

 Ако је земљиште сиромашно у минералним материјама сиромашне су и 
биљке.  

 

 -рахитис и остеомалација - минералне материје неопходне за раст костију.  

 

 У сушним годинама због недостатка воде, долази до недовољног 
депоновања калцијум-фосфата, услед чега се болести костију 
јављају масовно. 

  Ове болести се карактеришу ломљивошћу костију и снажном 
потребом животиња за лизањем и гутањем различитих 
предмета, 

   
 Неправилно унета у земљиште азотна и минерална ђубрива могу да буду 

узрок тровања код животиња (чилска шалитра, гипс и суперфосфат). 



 Биолошке особине земљишта    

   Земљиште је основна природна средина у којој живе и 
размножавају се многи микроорганизми (бактерије, гљивице, 
актиномицете, алге), инсекти и паразити. 

 Број микроорганизама варира од неколико милиона до преко 1 
милијарде у 1 г земљишта. 

 Њима је најбогатији површински део јаче хумусних земљишта.  

 Уништавају их  сунчеви зраци и други атмосферски утицаји, са 
дубином земљишта тај број се смањује и на дубини од 2 - 4 м 
они готово ишчезавају. 

 За развој земљишне микрофлоре неопходна је и одговарајућа 
влажност и топлота.  

 Зато су добро нађубрена, влажна и топла земљишта башта и 
чернозема знатно богатија у садржају м.о. у односу на 
песковита, глинена и кречна.  

 У земљиштима са алкалном реакцијом, заступљене су 
првенствено бактерије, док у земљиштима са киселом 
реакцијом преовладавају плесни и други м.о. 



 За хигијену земљишта је значајно да : 

 

 микрофлора има примарну улогу у 

процесима самочишћења земљишта, 

 земљиште може бити носилац разних 

патогених и условно патогених 

микроорганизама и развојних стадијума 

паразита 

 да микрофлора утиче на квалитет земљишта, 

нарочито на плодност. 



 Присуство патогених м.о. у већем броју у 

земљишту указује на његову 

контаминацију.  

 У земљишту се могу наћи патогени и 

условно патогени микроорганизми, у 

вегетативном облику и у облику спора. 

 Они се у земљиште уносе путем фецеса, 

мокраће, лешева и разних других тпадака 

животињског и људског порекла  



 
 Најчешћи извори патогених м.о. су: 
 
 течни и чврсти екскременти људи и 

животиња, 
 природна и вештачка органска 

ђубрива припремљена од разних 
отпадака (тржишних, уличних, 
индустријских, канализационих 
муљева и фекалија) 

 тресетни компост и тресетно-
фекална ђубрива 

 стајњак 
 градске депоније смећа које су 

истовремено и повољна средина за 
развој мува и других инсеката, те за 
боравак пацова као активних 
чиниоца у појави многих инфекција. 



 Потенцијални загађивачи су и отпадне воде 

из сточарских фарми и погона за прераду 

меса, коже и других производа, дивље 

депоније. 

 Један од врло важних загађивача земљишта 

патогеним микроорганизмима су и разне 

непречешћине канализационе воде које 

садрже велику количину органских материја. 



 Због деловања неповољних услова мали број 
патогених микроорганизама опстаје у 
земљишту. 

 На преживљавање патогених м.о. утичу 
расположивост хранљивих материја, 
присуство микроорганизама антагониста  и 
њихових продуката, веома висока или ниска 
температура, а ткође и влажност.  



 Заражено земљиште представља опасност 

за инфекцију људи и животиња 

непосредним путем (контакт, рана)  

 и посредним путем преко хране, воде, 

инсеката, екскремената и тела животиња, 

инструмената, обуће и одеће људи. 



E. Coli - која доспева у земљиште путем 
екскремената људи и животиња. 

 Опстанак ове бактерије- посебно механички 
састав и pH вредност.  

Глинена земљишта имају већу способност 
задржавања E. coli, док у песковитом земљишту 
она брзо пропада.  

Размножава се у земљишту лаког механичког 
састава у времену од 12 до 24 часа.  

У киселом тресетном земљишту при   pH вредности  
2,9 - 3,7 E. coli ишчезава у времену од 10 дана, 
док у неутралним земљиштима може опстати и 
до 110 дана   



 Clostridium tetani  је анаеробна бактерија која 
изазива тешку болест тетанус код људи и 
животиња.  

 Често се среће у желудачно-цревном тракту људи и 
домаћих животиња (коњ, говече), где живи као 
сапрофит. 

  У земљиште доспева путем екскремената и 
фекалних вода.  

 Јавља се у ливадским, влажнијим земљиштима, 
која обично служе за испашу животиња. 

  Изазивач тетануса може сачувати своју 
вирулентност 12 и више година.  

 Тетанусни терени у нашој земљи су долине река 
(Тиса, Дунав, Сава, Морава и притоке).  



 Clostridium botulinum – доспева у 

земљиште путем екскремената људи и 

животиња. 

 Ова бактерија је утврђена у баштенским 

земљиштима, затим на плодовима воћа, 

поврћу и крмном биљу. 

  Она се не размножава у земљишту, али се 

у њему може одржати и до десет (10) 

година због отпорности спора. 



Shigella dуsenteriae  доспева у земљиште 

путем екскремената оболелих људои и 

животиња.  

Преживљава чак и до 9 месеци у 

земљишту.  

На њу повољно утичу већа влажност и нижа 

температура земљишта на површини 

земљишта се одржава чак и до 165 

дана, а код виших температура до 90 дана. 



 Mуcobacterium tuberculosis – доспева у 

земљиште путем бронхијалног секрета и 

екскремената оболелих људи и животиња.  

 У баштенским земљиштима - може опстати и 

до 200 дана,  

 у земљиштима сувим или слабо влажним 

сиромашним органским материјама опстаје 

11 до 15 месеци,  

 док у осоци не може опстати дуже од 30 

дана  



 Bacillus antracis  - узрочник антракса код људи и животиња.  

 На земљиште овај узрочник доспева путем екскремената 
оболелих животиња, зараженог стајњака, неукопаних лешева 
дивљих и домаћих животиња инфицираних антраксом.  

 За разлику од вегетативних облика, споре антракса најотпорније 
бактеријске споре. 

  У земљишту, осоци, свежој и устајалој води оне могу опстати 
деценијама /50 и више година. 

 Земљиште инфицирано антраксом се врло тешко може 
деконтаминирати, па због тога има веома важну улогу у 
епидемиологији црног пришта.  

 Бујични водотоци су најчешћи и најзначајнији начин доспевања 
спора узрочника антракса у земљиште  



 Clostridium perfrigens – анаеробна бактерија, 

загађење земљишта путем екскремената 

оболелих људи и животиња.  

 У свим земљиштима у којима је констатована  E. 

coli,истовремено је присутан и Cl. perfrigens.  

 Земљишта могу бити загађена на дубини од 1 м 

са Cl. perfrigensom, док се E. coli налази на 

дубини од 20 цм.  

 Може опстати врло дуго у земљиштима тежег 

механичког састава и неповољног ваздушног 

режима.  



 Салмонелла – доспева у земљиште путем осоке и 

екскремената оболелих људи и животиња. 

  Допире до дубине од 40 цм.  

 У земљиштима лаког механичког састав може 

доспети чак до 6 м дубине.  

 У чернозему установљене су на дубини од 20 цм , 

с временом преживљавања од 72 дана,  

 а у лаким земљиштима ишчезавају у периоду од 

28 – 35 дана.  

 Много дуже живе у влажнијим него у сувим 

земљиштима.  



 У земљишту се срећу и разни облици других 
бактерија, актиномицете, гљивице, алге (преко 2000 
алги), лишајеви. 

  У земљишту се сусрећу како више, тако и ниже 
животиње које чине фауну земљишта. Микрофауна 
(нематоде, кишне глисте и инсекти)могу довести чак 
и до уништавања биљног покривача. 

 Из реда кичмењака срећу се животиње из фамилије 
глодара (мишеви), слепо куче, текуница и хрчак. 

  Значајна је делатност кртице  



 Хигијенско-санитарна оцена земљишта има за 
циљ да установи:  

 

 погодност земљишта за сточарску производњу у 
целини, односно његову погодност подизања 
објеката за гајење животиња,  

 објеката за припрему и складиштење сточне 
хране, за производњу крмног биља, за пашњаке и 
др. 

 присуство хемијских материја које указују на 
контаминацију, токсичност или слабију вредност у 
смислу дефицитарности у појединим хранљивим 
састојцима,  

 присуство патогених микроорганизама  



 Хигијенско-санитарна оцена земљишта 
се врши на основу испитивања 
физичких, хемијских и биолошких 
особина. 

  За зоохигијену је од посебног значаја 
хемијско и микрообиолошко 
испитивање земљишта  



 При сумњи на могућу инфекцију животиња због 

присуства патогених м.о. у земљишту спроводи се 

микробоиолошко испитивање у циљу утврђивања 

одређених патогеник м.о. 

  Када се врши хигијенско-санитарна оцена 

земљишта без претходне сумње на присуство 

патогених микроорганизама онда се одређује  

коли титар и број анаеробних бактерија (индекс 

анаероба), најчешће број  Clostridium 

perfrigensа. 



 У  циљу спречавања контаминације земљишта треба 
континуирано спроводити: 

 улањање свих чврстих и течних отпадака људског и 
животињског порекла, 

 нешкодљиво уклањање животињских лешева, 

 уклањање и правилно коришћење стајњака, 

 ограђивање делова пашњака заражених узрочницима 
земљишних инфекција и паразитских болести, 

 изградња и коришћење складишта за животињске сировине, 
постројења за обраду коже, места за прање вуне,  

 ветеринарску контролу кланица и трговину животињама, уз 
посебни надзор над нешкодљивим уклањањем отпадних вода 
из кланица и других индустријских постројења, која се баве 
обрадом и прерадом анималних производа 



 Стајњак животиња оболелих од 

инфективних и паразитских болести треба 

да се користи за фертилизацију земљишта 

искључиво после уништавања узрочника.  

 Да би се у течној фази стајњака уништили 

узрочници ових болести треба применити 

150-200 г хлорног креча на 10-12 л 

стајњака. 

 спорогени узрочници- стајњак уништи 

путем спаљивања.  



 На микроорганизме у земљишту може се 

утицати разним агротехничким мерама као 

што су:  

 дренирање, 

  преоравање,  

 чишћење површина,  

 уклањање корова  

 и кошење траве. 

  деловање сунчевих зрака убрзава процесе 

самочишћења  



 Дезинфекција земљишта- 

  се спроводи у свим случајевима када се сумња да би оно могло 
бити извор инфекције за људе и животиње. 

 Ако је земљиште заражено патогеним микроорганизмима 
и паразитима, место где се вршила обдукција, треба 
извршити дезинфекцију  20% раствором креча, 5% 
раствором хлорног креча или 5% раствором NaOH.  

 Неколико дана после извршене дезинфекције површински 
слој земљишта треба да се уклони и на то место нанесе 
слој песка. 

  За дезинфекцију земљишта могу се употребити и 5% 
раствор крезол сумпорне киселине, 3% раствор 
формалдехида, а код вирусних инфекција 4% раствор 
NaOH. 


