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Aбстакт: Сименталска раса говеда, кроз програме репродукције и селекције, 
производње квалитетне сточне хране, правилне исхране, неге и у будуће ће 
заузимати значајно место у нашем говедарству. Сви генотипови настали са 
типом сименталац комбинованих особина, стеоне јунице и краве уз примену 
вештачког осемењивања добијају различите степене претопљености у ову 
расу, млечни и товни генотип. 

У овом раду смо обухватили многе значајне параметре, почев од 
телесне масе, дневног прираста, исхода тељења, млечности и масноће у 
млеку, скраћење периода засушивања, раст подмлатка, исхрана телади и 
јунади и специфичне потребе у калцијуму, фосфору, магнезијуму и води. 

Електронски систем идентификације ових животиња допринеће 
побољшању производности и могућностима свакодневне контроле. Свака 
животиња на основу објективног мерења може да буде процењена. 
Перформансне вредности су једнаке адитивној генетици, интеракцији и 
спољној средини (P=A+I+S). 

Поред меса и млека, сименталска раса говеда даје и споредни производ, 
свеж и згорео стајњак са просечном годишњом количином од 9-12 т по 
једном грлу. Стајњак има одређени квалитет и примену у органској и 
одрживој пољопривреди. Сименталска раса у говедарству Србије је на првом 
месту.  

Кључне речи: говеда, сименталска раса, исхрана, млеко, месо. 

 

У држању сименталске расе говеда код нас, требало би сачинити 
посебне програме репродукције и селекције, и производње сточне квалитетне 

                                              
1 Проф. др Томислав Цветковић, мр Предраг Филиповић, виши предавач, мр Бојан 
Марковић, предавач, Виша Пољопривредно-прехрамбена школа, Прокупље 
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хране, правилне исхране грла, неге и начина држања. Ми сматрамо да ће сви 
генотипови настали са црвеним холштајном са типом сименталац за млеко и 
тип сименталац за тов, створити кроз две фазе: I фаза за млечни тип са једним 
генотипом за млеко и  II фаза са 4 генотипова и то: 

1. генотип за тов, 

2. генотип комбинованих својстава у производњи (50%), 

3. генотип са 75% гена сименталца и 25% гена црвеног холштајна, 

4. генотип са 25% гена сименталца и 75% гена црвеног холштајна (млечни 
тип). 

Од 1-4 генотипа ће се повећати млечност, а смањивати товност у 
оквиру ове расе. 

 

Раст женске телади до 120 дана старости (раса сименталска) 

Дан Телесна маса (кг) Дневни прираст (г) 

1 44,3                - 

15 50,0 380 

30 59,9 660 

45 67,9 533 

60 77,4 633 

75 86,3 593 

90 97,7 760 

105 110,3 840 

120 128,8 900 
 

Процењује се према расположивим подацима да има 699.932 
сименталских грла. На нуклеус запата биковске мајке 0,11%; матичне краве 
са закљученим лактацијама 6,89% са тенденцијом повећања; краве и стеоне 
јунице у вештачком осемењавању са годишњим учинком 37%, као и 56% 
плоткиња крава и стеоних јуница на чијем побољшању је рађено са расним 
биковима због оплемењивања. У брдско-планинском подручју Србије стеоне 
јунице су оплођене природним парењем са ¼ неодабраним мужјацима. Зато 
као резултат настаје различити степен претопљености у сименталску расу. За 
ова подручја, у оквиру матичног запата, треба организовати планско 
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одгајивање бикова (две до две ипо године старости) са нагласком повећања 
телади и јунади товног генотипа. 

Остварен је просечан дневни прираст од 662г, а за период од 120 дана 
по грлу је утрошено 250 кг пуног млека, 141,7 кг концентрата са 15,4% 
сирових сварљивих протеина, као и 173,2 кг сена од луцерке. 

Исход тељења код расе сименталац 

Категорија помоћи n % 
Без помоћи 13.331,00 35,0 
Мала помоћ 17.878,00 46,9 
Већа помоћ 5.631,00 14,8 
Интервенција са 
ветеринаром 1.128,00 3,0 

Операциони захват 139,00 0,3 
 

Краве које имају тешка тељења, с високом смртношћу телади остварују 
мању производњу млека због дужег опоравка. Тешка тељења једнако 
негативно утичу и на производњу меса. Познато је да је маса телета при 
рођењу високо наследна ( h2=9,0)2, што значи да бикове очеве који поседују 
гене за велику масу телади не треба користити за оплодњу јуница и крава 
лакшег типа.  

У развијеним земљама одабрани бикови за оплодњу класирају се у 
групе: 

▫ бикови за високу млечност кћери, 

▫ бикови за масноћу млека кћери, 

▫ бикови за висок садржај беланчевина у млеку кћери, 

▫ бикови који на кћери преносе својства лаког тељења, 

▫ бикови који се одликују добром плодношћу и дуговечношћу, 

▫ бикови који добро користе пашу и храну, 

▫ бикови за производњу меса. 

Редовна стеоност краве (сваке године једно теле) је знак добре 
плодности, а истовремено и резултат правилног држања и искоришћавања 
плоткиње. 

                                              
2 H. KARBI i sar, 1988.g. 
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Досадашња испитивања и практична искуства показала су да трајање 
засушеног периода крава од 2 месеца пред тељење неопходно из више 
разлога: 

▫ одмор и припрема млечне жлезде, 

▫ стварање телесних резерви непосредно по тељењу, 

▫ обезбеђивање нормалног пораста плода (телета) који у том периоду 
дневно порасте 700 до 900 г. 

Скраћивање периода засушивања на мање од 6 недеља доводи у 
наредној лактацији до смањења млечности за 15-25% (Зеремски, 1983.) У 
случају када засушени период траје 60 дана, онда се у зависности од особина 
очева, повећава производња млека кћери у следећој лактацији од 8,1 до 25,5% 
(према истраживању Wood-a, 1978.). 

Нормалан развој подмлатка говеда зависи од здравстеног стања, неге, 
типа, пола, индивидуалних својстава и исхране (Лазаревић,1990.). 

Замена за млеко за телад 22% протеина. 

Потпуна крмна смеша за телад 18% протеина, а не мање од 17% 
(Зеремски,1987.). 

За тов телади до 250 кг, 14% протеина. 

За тов јунади изнад 250 кг, 12% протеина. 

Допунска крмна смеша за исхрану телади до 250 кг са 32% протеина. 

Допунска крмна смеша за исхрану јунади до 250 кг са 30% протеина. 

Исхрана приплодних јуница и то узраста месеци: 

 

           месеци 
 

  врста хранива  
6-12 12-18 18-24 

сено луцерке  2-3 кг 1,5-2,5 кг 1,5-2,0 кг 
силажа кукуруза  10-12 кг 14-15 кг 19-20 кг 
суви реп. резанац  0,3 кг 0,5 кг  1,0 кг 
крмна смеша  1,5 кг 1-1,5 кг 0,5-1,0 кг 
 

Горња граница за допунске смеше 1,5 кг дневно по животињи. 
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Од 11 дана старости напајање телади је 3 литра замене за млеко (млеко 
у праху у води 1:8). 

Од 60-120 дана старости телади, концентрат до 2 кг, сено по вољи. 

Исхрана приплодних јуница у 2 месеца бременитости: 

▫ сено луцерке 3 кг 

▫ силажа кукуруза 20 кг 

▫ суви реп. резанац 1,2 кг 

▫ крмна смеша 4 кг. 

Препоруке за калцијум, фосфор и магнезијум у исхрани јунади за 
производњу меса раса домаћи сименталац од 200-700кг, при дневном 
прирасту 140г, неопходно је у хранивима унети и то: 

Жива маса јунади (кг) Калцијум 
(г) 

Фосфор 
(г) 

Магнезијум  
(г) 

200 40 20 2,9 
300 47 28 4,8 
400 56 36 7,0 
500 68 40 8,2 
600 66 39 9,5 
700 74 46 10,3 

 

Вода је фактор преношења хранива и материја у организму. Учествује у 
бројним биохемијским реакцијама.  

Конзумирање воде зависи од природе оброка, од нивоа производње, од 
крупноће животиње. 

На повећање потрошње воде може да утиче већа количина кухињске 
соли у оброку, ниво бременитости и амбијентални услови, а температура 
изнад 250С убрзава потребе за водом, а за говеда је најбоље да имају воду за 
пиће стално на располагању. 

Краве у просеку попију у току једног дана 50-100л воде по грлу. Крава 
веће млечности може дневно да попије до 150л воде, укупно 2 пута на дан. За 
сваки килограм произведеног млека потребно је до 3л воде. Количина воде 
зависи од количине конзумиране суве материје у оброку, температуре воде, 
квалитета воде и количине воде у храни.  
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Електронски системи идентификације говеда 

Овај начин идентификације говеда у многоме доприноси побољшавању 
продуктивности производње, сигурности очитавања и чувања података о 
грлима, могућности свакодневне контроле животиња, праћења производње и 
оптималног дозирања хране, а могућа је и контрола здравља и 
репродукционих параметара. 

Електронска идентификација животиња подразумева: 

▫ ушне маркице са уграђеним микрочипом и електронским бројем, 

▫ микрочипови убачени под кожу животиња, 

▫ респондер уграђен у оковратник, 

▫ буражна капсула. 

Микрочип ради у дијапазону -150С до +500С, непокретан је, тежине 14г, 
садржи код од 4 цифре, а активира се помоћу сигнала посебне фреквенције. 

Разлози искључења крава сименталске расе из производње3: 

инфекције 0,2 
органи за дисање 5,9 
органи за варење 10,8 
обољење срца 3,8 
нервни систем 0,7 
полни органи 57,8 
сметње у метаболизму 13,3 
остала обољења 7,5 

(зависе од начина држања, исхране, неге, експлоатације хране). 

Разлози излучења крава сименталске расе: 

▫ економско клање, 

▫ принудно клање, 

▫ угинуће. 

У истраживању је укључено 8.696 грла. Према истраживањима 
Хартманн-а (1996.) просечан век искоришћавања краве у аустрији износи 6,6 
година, а ремонт 25,7%. 

У интензивној производњи млека 8000-9000 литара једна крава за 
период гајења треба да одгаји 5 телади. 

                                              
3 Schueing i Kalm, 1988. 
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Краве у десетом месецу лактације, које су бремените 8 месеци, 
производиће за око 20% мање млека него нестеона музна грла. 

Потребно је темељно измузавање у циљу постизања што веће просечне 
масноће збирног млека. 

Перзистенција или равномерност лучења млека током лактације код 
крава користи се у селекцијском раду.  

Одрасле краве производе око 25% млека више од првотелки и то већа 
маса повећава млечност за 5% , а развијеност вимена повећавању доприноси 
за 20%. 

Велике крупне животиње производе више млека од малих исте расе, а 
повећање телесне масе за 1% довешће до повећања млечности за 0,7%, у 
истим условима фактора спољне средине и истих наследних особина. 

Краве које производе млеко са већим садржајем масти имају мању 
млечност и обрнуто, а варијације се јављају од једне муже до друге, у односу 
на просечну масноћу одступање се креће 0,3%. Разлике су констатоване и 
између појединих половина и четврти вимена, без одређене правилности. 

Еструс доводи до превременог пада производње млека. 

Интензитет плодности (време између два порођаја) утиче на количину 
млека. 

Сервис период, утиче на укупну животну производњу млека, а ако је 
дужи долази до повећања млечности у тој лактацији. 

Болести – већина њих код крава ове расе генерално утичу на степен 
секреције и састава млека. 

Период засушивања код крава се препоручује од 45-60 дана.  

Трократна мужа повећава млеко дневно за 20%. 

Непотпуна мужа изазива 3%  губитка, а посебно што задњи млазеви 
имају више масти. 

Побољшаном исхраном може се повећати млечност крава 30-80%, а 
ограничење и смањење протеина у оброку смањује производњу млека. 

Млечност се смањује при изузетно ниским температурама у стаји, а 
смета и висока температура, преко здравља а самим тим и на производњу 
млека. 

Одмах након тељења производња млека код крава брзо расте током 4-8 
недеља, кад достиже врхунац. Временски период од почетка лучења млека, 
до кога долази након доношења телета, до завршетка лучења јесте лактација. 
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Слика 1. Лактациона крива производње млека код краве  

расе домаћи сименталац 

 

 Говедарска производња у будућности биће индустријализована што 
покреће стандарде према тржишту и сасвим дефинише унутрашње односе, 
према квалитету и њене техничке основе као базе технологије. 

 Повећање ефикасности је у функцији технологије и квалитета, 
односно капацитета производње 

 Наука као елемент ефикасности ове производње веома компетентно, 
решаваће техничке основе принципа одрживе пољопривреде сименталске 
расе говеда у нашим производним подручјима у производњи млека и меса. 

 Спровођења нових технологија, иновација, истраживања, тимског 
рада, спајање испитивања са индустријским начином биотехнологије, 
осавремениће ову производњу. 

 Производња млека остаће на нивоу националног карактера, а 
производња меса јунади је таква чије тржиште неће бити затворено у 
границама наше земље и ту имамо извозну шансу на принципу односа 
тржишне економије. 

 Објекти за говеда треба да се граде према савременим достигнућима. 
Објекти за говеда треба да задовоље и то: 

недеља лактације 

просечна производња млека 

произ. млека 
кг/дан 
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▫ физичке потребе ових животиња, 
▫ здравље животиња, 
▫ максималну хуманизацију радних операција и очекујући 

максималну производњу, 
▫ системе гајења. 

Објекти морају бити економични, функционални, у складу са 
климатским условима подручја, да испуњавају опште санитарно-еколошке 
услове. Температура оптимална у њима је 12-200С (за телад 150 до 200С). 

Сименталска раса говеда је крупна и раностасна, висине око 135-138см, 
боје од отворено жуте до црвене, шарене са белом главом и ногама. 

Слузокоже без пигмента, масе 650-800кг, са млечношћу преко 4500л, 
млечне масти од 3,7-4,2%  у млеку, са дужином бременитости 280 дана и 
припустом после тељења 60 дана. 

Тежина телета при тељењу износи око 8% од тежине краве. Ова раса се 
одликује добром кланичном тежином, најбројнија је код нас. 

Млечни тип ове расе краве за производњу млека одликује се: животиња 
је здрава, добро развијена, живахна, задњи део трупа боље развијен у дубину 
и ширину, глава типично женска, уска са великим очима и кратким финим 
роговима, врат танак, дугачак са фино набораном кожом, труп дугачак са 
ребрима унатраг повијеним и јако размакнутим, реп танак и дугачак, ноге 
средње танке и суве, кожа танка еластична са кратком сјајном длаком. Виме 
пространо, еластично, са правилно развијеним четвртима, са танком 
еластичном кожом која образује многе боре, обрасла ретким финим длакама, 
а млечне жиле дугачке, дебеле и јако вијугаве. Млечне јаме велике. На 
млечност утиче више фактора: 

▫ исхрана,  
▫ масажа и сисање, 
▫ крупноћа краве, 
▫ старост грла, 
▫ период засушења и 
▫ температура. 

На масноћу млека код ове расе утиче и то: 

▫ стадијум муже, 
▫ интервал између муже,  
▫ храна и ниво исхране, 
▫ количина млека,  
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▫ стадијум лактације, 
▫ температура, 
▫ еструс.  

Масноћа млека се углавном наслеђује интермедијарно, а наслеђивање 
телесне грађе је полимерно (везано за више фактора), безрожност је 
доминантна и црни пигмент за боју, а шаре се наслеђују непотпуно 
рецесивно, сем беле главе. 

 

Генетска популација говеда 

Свака животиња ове расе може да буде процењена на основу 
објективног мерења: 

▫ посматрање, 

▫ перформанс, 

▫ фенотип. 

Просечан дневни прираст, количина млека, брзина муже, величина 
тела, телесна маса у живом, а све ове квантитативне особине могу да буду 
сврстане у мали број одељених категорија. Генетички принципи нису 
различити, а гени преносе особине на исти начин. 

Могуће је побољшати генетску вредност индивидуа следеће генерације 
коришћењем адитивних механизама и других ефеката пренетих преко оца, 
преко мајке, интеракције, средина. Операција се може поновити у великом 
броју случајева. Комбинација се враћа у време репродукције у моменту 
гаметогенезе, у преласку 2n  у n хромозоме. 

Перформансе јесу вредности, адитивне генетске, интеракцијске и 
спољне средине. (P=A+I+S). 

У оквиру расе неки типови говеда се разликују као популације за неке 
производне особине, (варијетети, типови, линије) и те промене у будуће ће 
бити све веће. Посебно укрштање као генератор хетерозиса , може се 
дефинисати као фенотипска супериорност јединки, без обзира да ли се ради 
са расама варијететима и линијама. 

70-75% потенцијалног генетског напретка код високомлечног типа 
говеда сименталске расе може да се оствари преко преношења особина бика. 
У условима примене вештачког осемењивања највећа пажња се придаје 
приплодној вредности бика-оца који је значајан за даљи селекцијски рад. 
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За бржи развој говедарства неопходно је обезбедити тржиште, а 
интензивирану производњу прилагођавати према земљишно климатским 
условима засновану на најновијим светским и нашим сазнањима науке. 

Бик у одгајивачком погледу вреди колико пола запата говеда. Треба 
спроводити најстрожу селекцију. У савременом селекцијском одгајивачком 
програму треба изабрати најбоље бикове за очеве, најбоље мајке. 

Селекција бикова: 

▫ перформанс тест, 
▫ биолошки тест, 
▫ особине товности, 
▫ особине млечмости, 
▫ телесна грађа и тип, 
▫ здравље и отпорност. 
Интензитет раста, тежина говеда, сименталске расе у % према 

Николићу и Симовићу 1977. по годинама за пол: 

 I год. II год. III год. IV год. V год. 
♀ 45 28 14 11 2 
♂ 31 35 19 12 3 

 

Транспорт говеда 

Обавља се разним специјализованим возилима, копном, водом и 
ваздухом. Најчешће се обавља друмским саобраћајем, специјалним 
камионима са утоварном рампом, може се обављати железничким вагоном 
или специјалним бродом за транспорт говеда, или авионски. 

Високо квалитетна и бременита грла могу се транспортовати авионом, 
треба очекивати да ће до краја овог века да се масовније користи. специјална 
возила могу се користити у унутрашњем и међународном транспорту. 
Транспорт треба да буде безбедан, а може бити ближи и у више етапа са 
претоварима, што га чини и скупим. По завршеном превозу сва опрема се 
дезинфикује. 
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Органско ђубриво (стајско ђубриво) 

Говеђи стајњак (састав стајског ђубрива)4 

Састав свежег говеђег стајњака 

Органска 
супстанца (%) N (%) P2O5 (%) K2O (%) CaO (%) MgO 

(%) H2O (%) 

20,3 0,4 0,16 0,50 0,45 0,10 77,3 
 

Зрео говеђи стајњак 

Органска 
супстанца (%) N (%) P2O5 (%) K2O (%) CaO (%) MgO 

(%) H2O (%) 

18,0 0,5 0,21 0,65 0,5 0,18 75,0 
 

Потребна количина простирке за говече: 

▫ Годишња просечна количина по грлу је 1270кг. 

▫ Годишња количина по грлу је 1095-1460кг. 

 

Хемијски састав простирке пшеничне5 сламе у %: 

H2O (%) N  (%) P2O5 (%) K2O (%) CaO (%) 
14,00 0,50 0,20 0,90 0,28 
 

Говеђи стајњак у земљиште биљке искоришћавају за три године 
интензитетом у I години 40%, у II години 25% и III години 35%. 

Говече годишње произведе од 9000 до 12000кг стајског ђубрива. 

Количина стајског ђубрива (говеђи стајњак) који ћемо применити у 
органској пољопривреди по 1ха креће се око 30000-40000кг, сваке четврте 
године. Ова количина говеђег стајњака по 1ха има за ефекат повећање 
приноса на пољопривредним гајеним биљкама, а на пример код кромпира за 
6700кг/ха и сматра се као средња доза ђубрења (М.Пантовић, М.Глинтић, 
1968.). 

За стоку која се целог дана држи у стаји количина стајског ђубрива 
може се израчунати множењем укупне тежине стоке са 27 (код говеда); али се 
мора умањити кад стока није у стаји. 

                                              
4 Може бити различит у зависности од порекла и услова производње и неговања 
5 Ова слама добро храни микроорганизме у стајњаку 
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Множењем овако израчунате количине свежег органског стајског 
говеђег ђубрива са 1/3 добија се количина згорелог ђубрива. 

Просечна тежина 1м3 стајског ђубрива износи: 

Свеже 600-700кг 
Полузрело 700-800кг 
Згорело 800-900кг 

 

Израчунавање количине стајског ђубрива у ђубришту врши се 
множењем запремине у кубним метрима са тежином 1м3 говеђег ђубрива. 

У стајском ђубриву на 1кг суве материје има милиграма (mg) у просеку 
микроелемената и то: 

Бор (B) 20,2 
Манган (Ma) 201,1 
Бакар (Cu) 15,6 
Цинк (Zn) 96,2 

 

Опрема за говедарску фарму за производњу млека и меса, опрема за 
смештај, за исхрану, за напајање, за изђубравање, комплетне линије, 
модернизација постојећих линија у изграђеним комплетним објектима за 
говедарство је важан услов за успех. Пре него се одлучимо за говедарску 
фарму приступамо изради одговарајућих пројеката за поједине категорије 
говеда. Бирамо жељено решење и избегавамо могуће грашке у коначном 
опредељењу у изградњи фарме за говеда. 

У пројекту се уграђују савремена технолошка решења, обезбеђује се 
функционалност објекта, рационалност градње и ефикасна производња. 

Такође се настоји да се на одговарајући начин обезбеди заштита 
животне средине од загађења, било директног преко лагеровања стајњака или 
адекватном вентилацијом и елиминацијом непријатних гасова, неугодних 
мириса и течних и чврстих продуката које говеда производе. 

 

Закључак 

Сименталска раса говеда у функцији одрживе пољопривреде са 
генотиповима за млеко и месо у свим производним условима у Стбији 
резултираће повећањем популације говеда у будућности.  
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Сименталска раса говеда биће обележена електронским системом 
идентификације. Једна плоткиња у интензивној производњи млека треба да 
одгаји и пет телади за период експлоатације. Ова производња у будућности 
биће индустријализована и покренуће стандарде према тржишту и јасно ће 
дефинисати унутрашње односе према квалитету и бази технологије. 

Циљ исхране крава у почетној фази лактације је што брже повећање 
конзумирања хране, како би се хранидбени дефицит свео на што мању меру. 
Не препоручује се давање анјонских соли кравама у лактацији. Алкални 
оброци у исхрани крава испољавају тенденцију појаве млечне грознице, док 
кисели оброци имају супротан ефекат. Чиста вода доброг квалитета је од 
највеће важности у исхрани крава музара, а утврђено је и да двократно 
напајање крава доводи до пораста дневне млечности од 3 до 4% и код ове расе. 

Велике крупне животиње производе више млека од малих исте расе, а 
повећање телесне масе за 1% довешће до повећања млечности за 0,7%, у 
истим условима фактора спољне средине и истих наследних особина. 

У нашим призводним условима у говедарској производњи сименталска 
раса говеда и даље ће заузимати водеће место, због производње и меса и 
млека. 
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