
ХИГИЈЕНА СМЕШТАЈА И ДРЖАЊА 

ЖИВИНЕ 



 Живинарска производња је веома значајна у 

обезбеђивању квалитетног меса и јаја у исхрани 

становништва у свету.  

 Постоји више начина узгоја, али су у примени 

најчешће:  

 подни систем држања на дубокој простирци  

 и кавезни систем држања  





ПОДНИ СИСТЕМ ДРЖАЊА 

Подни систем држања на дубокој 
простирци:  

подразумева простирку која се формира 
на одређени начин и која се не уклања 
свакодневно.  

Она се формира пре почетка 
производног процеса, а по завршетку 
това уклања. 

Тако обезбеђује повољну топлотну 
изолацију пода и штити живину од 
расхлађивања и нагњечења ногу и 
груди.  



ДУБОКА ПРОСТИРКА 
 Постоји више врста материјала за дубоку простирку, 

али по већини аутора најбољу смешу за дубоку 
простирку чини комбинација: 

  1/3 тресета,  

  1/3 хобловине и 

  1/3 сецкане сламе.  

  предности: 

 добије се ђубре доброг квалитета богато азотним 
материјама, 

  топлота која се ствара у дубокој простирци повољно 
утиче на топлотне односе у живинарнику  

 Недостаци:  

 ако није добро формирана постаје влажна, 

  у њој се развијају паразити и кокцидије,  

 стварају велике количине амонијака и др.  

 



КАВЕЗНО ДРЖАЊЕ ЖИВИНЕ 

 Кавезно држање живине је облик 
интензивног држања под којим се подразумева 
индивидуално или групно држање живине у 
кавезима поређаним у један или више 
спратова.  

 Гајење кокоши за производњу конзумних јаја и 
бројлера је у пуном смислу основа индустријске 
производње у живинарству.  





ПРОИЗВОДЊА ЈАЈА ЗА КОНЗУМ 

Производња јаја за конзум: 

  1. фаза одгоја кокоши до узраста од 18 
недеља,  

  2. фаза гајења кокоши у периоду 
производње од 18 недеља узраста до 
искључења из процеса експлоатације, 
што је најчешће у узрасту од 72 до 76 
недеља старости.  

Оптимална телесна маса 18- недељних 
кокошију треба да буде око 1450 - 1550 
г. 



ХИГИЈЕНА СМЕШТАЈА И ДРЖАЊА 

МЛАДИХ ПИЛИЋА 

 
 Савремени објекти за узгој пилића су углавном типа хала 

(одгајалиште), са добро решеним систем грејања и 
вентилације.  

  Најоптималнија насељеност пилића-  на 1 м2 површине 
пода/12-15 пилића.  

 Ширина објекта -12 до 14 м, а дужина зависи од 
планираног броја за узгој.  

 Правац постављања објекта је север-југ. 
  Зидови се граде од доброг изолационог материјала који 

обезбеђује добру топлотну заштиту.  
 Мора да су глатких површина са унутарње стране како 

би се обезбедила што боља хигијена и дезинфекција.  
 За градњу пода користи се бетон, који мора да буде нешто 

виши од околног терена како би се спречио улаз воде, али 
и заштита од глодара.  

 Таваница се обично не гради, већ улогу затварања и 
топлотног изолатора врши кров.  



УСЕЉЕЊЕ ПИЛИЋА 

У већим објектима се обично праве 2-3 
покретне преграде, тако се површина 
објекта дели на мање просторе које је лакше 
загрејати, 

  У првим данима живота (1-3 дана) пилића  
мора се обезбедити температура од 30 до 35 
0C,  

 са растом пилића смањује се температура 
ваздуха у објекту и то недељно за 2 0C,  

све до температуре од 21 0C на крају 4. 
или 5. недеље старости пилића. 



ОСВЕТЉЕЊЕ У ОДГАЈИВАЛИШТИМА 
Осветљење у одгајивалиштима најчешће је 

вештачко с обзиром на то да се ови објекти 
граде без прозора. 

Оптимални интензизет вештачког 
осветљња износи 20 лукса, а најмање 10 
лукса. 

Уколико је веће осветљење може за 
последицу да има појаву канибализма. 

Сијалице- не треба да буду постављене на 
висини већиј од 2,5 м.  

Постоји више варјанти светлосних програма, 
али сви почињу са интензитетом осветљења 
од 3 W/m2, а завршавају са 0,5 W/m2 . 



ГРЕЈАЊЕ ОБЈЕКТА 

Грејање објекта за узгој пилића најчешће се 

врши на принципу двојног микроклимата, 

  у ужем простору помоћу вештачке квочке 

(нпр. за 200 пилића узраста до 35 дана треба 

обезбедити вештачку квочку површине од 1 м2 

, или 1 сијалица од 250 W, је довољна за 

загревање 60 до 100 пилића),  

у ширем простору путем централног 

загревања читавог простора. 



ПРОВЕТРАВАЊЕ 
 Проветравање у оваквим објектима представља 

веома значајну зоохигијенску меру. 

 Коефицијент вентилације - 8 до 10, лети 15 и 
више измена ваздуха у току 1 часа.  

 Релативна влажност треба да се креће од 60-80% 

 Брзина струјања ваздуха код једнодневних 
пилића не већа од 0,125м/с, -а код бројлера у 
завршној фази 0,3 м/с. 

  У објектима за производњу бројлера најбољи ефекат 
вентилације се постиже применом електричних 
вентилатора. 

  Доводни вентилациони канали се постављају 
на висини од 90-145 цм изнад пода, а одводни 
испод  стрехе.  
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ИСХРАНА ПИЛИЋА 
Исхрана пилића: 

  до узраста од 7 дана обавља се испод вештачке 

квочке употребом плитких судова, тако да је на 

сваких 100 пилића потребно обезбедити 0,6 м2.  

 За старије пилиће постављају се аутоматске висеће 

или дужинске хранилице.  

 Висеће хранилице се у почетку постављају на висини 

од 4-5 цм, а касније нешто више. 

 На цилиндричну (кружну) хранилицу капацитета 7 

кг рачуна се 45 младих или 30 одраслих пилића.  

 Ако се користе дужинске хранилице онда на 1 м 

дужине долази 30 пилића узраста до 5 недеља или 

20 старијих.  



НАПАЈАЊЕ ПИЛИЋА 
 За напајање пилића се користе тзв. ручне појилице у 

првим данима живота, а касније се користе: 

  аутоматске висеће појилице,  

 нипл-појилице  

 или валов појилице.  

 Сматра се да је на сваких 100 пилића довољна 1 
појилица, а код пилића старости 5 до 9 недеља на 1 м 
дужине валов појилица рачуна се 10 до 40 
пилића 



 

 Тов пилића у батеријском начину држања може 
бити једнофазни, двофазни и трофазни.  

 Једнофазни тов – то је тов са густом насељености 20 
пилића на 1 м2  површине пода, пилићи остају у 
батеријама све до клања. 

 Двофазни тов- у батеријама са грејачима, у првој фази 
до 4. недеље  насељава се 40 пилића по м2,, а од 5. 
недеље даље је друга фаза това са густином од 20 
пилића по м2. 

 Трофазни систем това   

 у првој фази 1. до 3. недеље, густина насада је 60 
пилића/ м2,  

 од 4. до 6. недеље - 30 пилића/м2,  

 трећа фаза од 7. недеље па даље до краја това држи 
се 20 пилића/ м2. 



 Објекти  за живину у којима се држе батерије морају 

одговарати захтевима: 

 солидно изграђени,  

 добро советљени, 

  добрих термоизолационих карактеристика   

 и добро вентилирани. 

 Бројлери се увек хране по вољи.  



ОСНОВНИ СВАКОДНЕВНИ ЗАДАТАК 

РАДНИКА 
 

  обилазак целог објекта, 
  контрола појилица и хранилица  
 и издвајање угинулих пилића.  
 Угинуле пилиће- у пластичну кесу, на хладно, за 

преглед.  
 Број угинулих пилића се свакодневно евидентира. 
 У контроли система уређаја за исхрану и напајање јако 

је битно пратити функционисање система, јер сваки 
недостатак хране и воде може имати последице. 

 Значајна је и превентивна вакцинација према 
програму који прописује и спроводи ветеринарска 
служба. 

  Обавезно је такође и редовно одржавање 
дезинфекционих баријера у функционалном 
стању. 



 По завршетку турнуса треба све пилиће испоручити 
што пре на клање.  

 Оптималан период између два узастопна турнуса неби 
требало да буде краћи од 10, а ни дужи од 20 дана. 

 Испорука пилића мора бити добро организована. 

  Најмање 12 часова пре испоруке пилићима се 
обуставља исхрана,  

 затим се пилићи хватају при пригушеном светлу, 

 стављају у кавезе,  

 који су претходно обавезно опрани и дезинфиковани. 

  У кавез се пажљиво ставља 12 до 17 јединки. 

  Потребно је - транспорт обавити у што краћем 
року, јер дуг и неудобан транспорт изазива велики 
кало, чак и веће угинуће пилића.  



ХИГИЈЕНА СМЕШТАЈА НОСИЉА 

 Кокоши се могу гајити у сврху производње  

конзумних јаја и за репродукцију. 

 Начини држања живине су слични у оба 

правца производње. 

 При узгоју кокошију за производњу јаја 

смештај се решава подним или кавезним 

системом држања., 

  Код елитних репродуктивних јата 

примењује држање са дубоком простирком  



КОКЕ НОСИЉЕ 

 Најстарији систем гајења кокоши носиља је 
подни систем са дубоком простирком.  

 Под се гради од бетона, добро изолован, на кога се 
поставља простирка. 

 Објекти за подни начин граде се: 

  ширине 12 - 14 м,  

 висине 2,0 - 2,2 м до стрехе, а на 1  м2 ставља се 
5 - 7 кокошију.  

 Оптимална темпертура у објекту треба да 
износи 12 – 20 0C,  

 оптимална релативна влажност треба да се 
креће од 60 – 75%.  



КОКЕ НОСИЉЕ 
 Добра вентилација је јако важна, а то се постиже 

уградњом електричних вентилатора.  

 Хранилице и појилице су лоциране на простирци, 

 гнезда се налазе са једне или обе стране објекта. 

  Значајан део опреме-представљају гнезда.  

 Могу се постављати индивидуалана или заједничка 
гнезда. 

  На једно индивидуално гнездо рачуна се 4 – 5 
кока, односно 75 кокоши на 1 м2 заједничког 
гнезда. 

  Гнезда се најчешће праве од дрвета, лима и 
пластике следећих димензија (30 cm  x 35 cm x 25 
cm).  

 



СВЕТЛОСТ 

Светлост има пресудан утицај на носивост 
живине. 

  Ритам светла и таме стоји у непосредној 
вези са излучивањем лутеинизарајућег 
хормона хипофизе за покретање овулације. 

Светлост делује и на излучивање 
фоликуларног хормона хипофизе и на број 
зрелих фоликула. 

Планско управљање светлом путем 
различитих светлосних програма, уз 
одговарајући интензитет осветљења, 
представља важно средство којим се може 
утицати на носивост. 



РЕЖИМ ОСВЕТЉЕЊА 
 Током периода раста младе кокоши не би требало 

излагати повећаним количинама светлости пре 21 
недеље старости, уколико се жели добра 
производња јаја.  

 Кокоши се обично на почетку гаје на 
светлосном дану од 8 до 10 часова и 
интензитету осветљења 1W/m2. 

 Дужина трајања дана након усељавања почиње да 
се повећава 20 – 30 минута недељно, све док се не 
постигне 14-15- часовно осветљење, што се 
постиже у 26. недељи старости кокошију и 15-
часовном дану се задржава до краја 
експлоатације.  

 Постоје и друге препоруке за режим осветљења.  
 Најбитније је да у току производног циклуса никада 

се не дозволити смањење трајања дана, односно 
интензитета светлости (обезбеђење агрегата у 
случају нестанака електричне струје).  

 Услед престанка осветљења настаје митарење 
и пад носивости.  



БАТЕРИЈСКИ НАЧИН ДРЖАЊА НОСИЉА  

 подразумева гајење кока носиља у кавезима, 

индивидуално или по више њих у једном 

кавезу,  

 а кавези се постављају у 2 или 3 /или више 

редова у живинарнику.   



 Овај начин гајења и држања примењује се углавном за 
производњу конзумних јаја. 

 Предности: 

 већа производња,  

 максималну густину насељености 
кокошију/м2површине, 

 аутоматизација усхране, напајања, 

  сакупљања јаја и чишћења измета,  

 мања учесталост појављивања заразних и 
паразитских болести и канибализма, 

  лакше издвајање оболелих јединки, 

  добијање чистијих јаја, 

  повољнији услови за рад и др. 

  Недостаци овог начина гајења сматра се велико 
инвестиционо улагање у опрему живинарника, али 
и ограничење кретања и других активност кока, што се 
сматра угрожавањем добробити живине. 



КАВЕЗИ 

За батеријско држање користе се кавези: 

  ширине 35-37 цм,  

дубине 45 цм  

и висине 45 цм.  

Испод кавеза је аутоматска трака за 

сакупљање јаја.  

Кавези се обично насељавају са 2-3 кокошке 

по кавезу у старости од 4,5 до 5 месеци,  
 тежине 1450 -1550 г,   

и остају годину дана када се завршава експлоатација  



Пре насељавања кока носиља у производне 
објекте, оне морају бити вакцинисане према 
одговарајућем програму превентивне заштите 
коју препоручује произвођач хибрида и надлежна 
ветеринарска служба.  

Превентивна заштита у периоду ношења 
подразумева: 

  правилну исхрану,  

одржавање максималне хигијене у објекту, 

  редовно напајање квалитетном и 
бактериолошки исправном водом.  



Оптимална температура у живинарнику је 
18-22 0C, док у летњем периоду температура 
досеже чак до 33 0C, што се одражава на пад 
носивости и појави слабе /меке љуске 
јаја. 

Оптимална влажност за коке носиље је 65-
75%.  

Ниска влажност доводи такође до нервозе 
јата, дехидрираности носиља и пада 
носививости.  



ДА БИ СЕ СПРЕЧИЛА ПОЈАВА БОЛЕСТИ 

НА ФАРМИ СЕ ПРЕПОРУЧУЈЕ 
 
 одржавати дезинфекционе баријере у 

функционалном стању (контрола pH, редовна замена 
дезинфицијенса)  

 радници обављају послове у заштитним мантилима и 
гуменим чизмама, 

 у објекте по правилу улазе само запослени 
радник и стручно особље увек у чистој и 
дезинфикованој одећи и обући, 

 на најмању могућу меру свести посету страних 
лица (незапосленог особља), уз строго 
пресвлачење у дезинфиковану опрему (чизме и 
мантиле), 

 редовно обављати уништавање глодара и других 
инсеката који могу преносиоци заразних болести 
(салмонела, кампилобактерије, и др),  



 Кокоши носиље конзумних јаја углавном се 

гаје 54 недеље, односно од 18. до 72. недеље 

старости.  

 У току производног циклуса производне 

носиље снесу 280-300 јаја, уз потрошњу око 40 

кг концентроване хране.  



 По завршетку периода ношења, најдаље у року 
1-3 дана све излучене кокоши се кољу, 

 врши се детаљно чишћење и санитарно прање 
објекта.  

 Након тога се врши темељна 
дезинфекција, затварање и одмор објекта 
у трајању 10-20 дана. 

 Пре усељења објекат се још једном дезинфикује 
и проветри , након чега се врши усељавање 
новог јата, 18-недељних кока за нови 
производни циклус. 



СЛОБОДНИ СИСТЕМ ГАЈЕЊА КОКОШИ 

НОСИЉА 

 у примени у гајењу кока носиља до 1950. године у готово свим 
земљама света,  

 након чега је уведен систем гајења у живинарницима,  

 прво на дубокој простирци и 10-15 година касније и у батеријском 
систему производње под контролисаним условима. 

   

 Слободан систем гајења живине подразумева приступ отвореном 
простору (двориште). 

  Густина насељености регулисана је законским прописима 
и у Европској унији износи 1000 кокоши/хектару 
површине, што значи 10 м2/јединки.  

 Код ове густине насељености настају проблеми загађења 
површина изметом, због изостанка чишћења и редовног 
уклањања измета.  

 Строга је препорука Савета о добробити 
фармских животиња у Великој Британији да 
максимална густина насељености износи 375 
јединки/хектару (26,7 м2  по јединки). 



ХИГИЈЕНА ИНКУБАТОРСКИХ СТАНИЦА 

 

 Инкубаторке станице су објекти у којима се врши производња 
једнодневних пилића који се даље укључују у друге фазе производног 
процеса. 

 Да би добро функционисала инкубаторска станица мора да 
садржи следећа одељења:  

 одељње за пријем, складиштење и припрему јаја за 
инкубирање,  

 одељење за смештај инкубатора, 

 одељење за лежење пилића, 

 одељење за смештај једнодневних пилића,  

 одељење за прање и дезинфекцију амбалаже, 

 магацин за амбалажу, 

 гасну комору, 

 собу за раднике и снитарни чвор. 



ПРОЦЕНАТ ЛЕЖЕЊА ПИЛИЋА 

 Проценат лежења пилића у великој мери зависи од 
начина како се поступа са јајима која се користе за 
насад.  

 За инкубирање се користе чиста, нормално развијена 
јаја, тежине 57-63 г, чврсте љуске.  

 Насадна јаја се морају дезинфиковати одмах по 
сакупљању (кватернерна амонијумова једињења и 
формалин – фумигацијом) и морају се прописно 
складиштити. 

 Температура просторије у којој се јаја чувају 
треба да износи 7 – 18 0C, а релативна влажност од 
75 -90%. 

 Пре стављања јаја у инкубатор и после завршетка 
лежења пилића, инкубатор треба темељно очистити, 
опрати и дезинфиковати одговарајућим 
дезинфицијенсима  
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