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Утицај замене сунцокретове сачме протектираном уреом на принос 

и састав млека 

 

Резиме: 

Поскупљења која прате данашњицу су значајан изазов у свим сегментима у 

пољопривредној производњи. То се нарочито односи на млечно говедарство. 

Произвођачи истражују начине да стабилизују своје приходе у односу на нестабилне 

цене горива, ђубрива и семена усева као и на нестабилно тржиште млека. Циљ овог 

огледа је да се испита употреба алтернативних извора протеина у исхрани млечних 

говеда. У огледу су бележени количина млека, особине млека, економски трошкови 

и евентуални здравствени поремећаји. Добијени резултати на крају огледа указују да 

исхрана говеда протектираном уреом у оброку уместо сунцокретове сачме није 

имала бенефите у производњи млека који би се могли доказати као нумерички или 

као статистички значајни. 

Кључне речи: протектирана уреа, исхрана, млечно говедарство. 

Еffect of replacing sunflower meal with protected urea on milk yield and 

components 

Summary: 

The price increases are significant challenge in all segments of agricultural production. 

This especially applies to dairy cattle. Producers are exploring ways to stabilize their 

incomes in the face of volatile fuel, fertilizer and crop seed prices as well as a volatile milk 

market. The aim of this experiment is to test alternative sources of protein in the diet of 

dairy cattle. In the trial, the amount of milk, milk components, economic costs and possible 

health disorders were recorded. The results obtained at the end of the experiment indicate 

that the feeding of cattle with coated urea in the diet instead of sunflower meal had no 

benefits in milk production that could be proven numerically or statistically significant. 

Key words: protected urea, nutrition, dairy cattle breeding. 
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1. УВОД 

 

Говедарство у Републици Србији је веома значајна грана сточарства због 

производње млека и млечних производа, меса и прерађевина, па и стајњака. Млеко је 

важан производ говедарске, у мањој мери овчарске и козарске производње, којим се 

обезбеђује свакодневни приход у овој грани сточарства. Количина, али и квалитет 

млека, зависе са једне стране од генетске предиспозиције, а са друге стране од 

исхране. 

Краве интензивно производе млеко након телења. Код високо млечних крава највећа 

производња млека се остварује на крају првог и почетком другог месеца лактације. 

За произвођача је основни циљ да се максимална производња у лактацији задржи 

што дуже. Из тог разлога захтеви у погледу исхране расту. Неопходно је обезбедити 

хранива која ће између осталих нутритивних особина обезбедити довољну 

протеинску вредност кроз кабасту или концентровану исхрану. У погледу 

економичности производње истражује се и употреба протеина чије порекло није 

само биљно и животињско.  Истраживање што економичније исхране је посебно 

битно у данашње време када су тржишне цене хранива изузетно високе, а посебно 

протеинских хранива. 

Преживари своје потребе за аминокиселинама подмирују из протеина, а 

аминокиселине су главне структурне јединице правих протеина. Разликују се 

есенцијалне и неесенцијалне аминокиселине. Есенцијалне аминокиселине се уносе 

искључиво преко хране, док неесенцијалне организам може сам синтетизовати.  

Захваљујући микроорганизмима преджелудаца преживари су у стању да за синтезу 

протеина користе непротеински азот, NPN (non protein nitrogen). Најчешће се 

користи уреа која припада скупу амида, из разлога јер је једноставна и практична 

при руковању, као и њена приступачна цена и висок удео азота (42-46%). 1950-их 

уреа је постала општеприхваћен састојак сточне хране након опсежних истраживања 

која су показала њену сигурност и корисност у многим врстама оброка. У нашој 

земљи систем исхране говеда са додатком протектиране урее није распрострањен. 
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2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

 

2.1. Утицај компоненте протеина у оброку за краве музаре 

 

Протеински суплементи представљају незаменљиву компоненту оброка хране за 

високоприносне млечне краве (Horký, 2014).  Са растућом ефикасношћу производње 

музних крава, која се у последње време бележи, исхрана постаје све захтевнија. 

Протеински концентрат може утицати на компоненте млека помоћу којих се може 

побољшати економичност фарме. McNamara (2003) наводи да повећањем удела 

концентрованог дела оброка кравама након телења, долази до повећања млечности, 

што је резултат повећаног нивоа протеина и енергије у оброку. Веома је важно да се 

краве постепено навикавају на повећање концентрованог дела оброка након телења, 

како би дошло до аклиматизације буражне микрофлоре (Dirksen и сар., 1985). 

Исхрана говеда која имају висок принос млека са храном где је протеинска вредност 

ниска изазива метаболичке поремећаје. У случају лошег квалитета кабасте хране као 

допуна треба да буде висок удео протеинских и енергетских компонената у исхрани 

млечних крава. Протеин у телу животиње делује као главни извор азота. Већина 

микроорганизама бурага може користити амонијак за свој раст као једини извор 

азота и самим тим могу стварати све аминокиселине потребне за синтезу протеина 

млека. За високо продуктивне краве, препоручује се позитиван биланс азота у 

бурагу.  

Краве у раној лактацији и високопродуктивне млечне краве често не конзумирају 

довољно хране, посебно кабасте хране. Да би задовољиле своје потребе хранљивих 

материја, нарочито енергије и протеина, потребно је правилно формулисати 

концентроване оброке. Оброк не би смео имати ни превише ни премало протеина. 

Оброци са високим садржајем протеина могу довести до прекомерне концентрације 

амонијака у бурагу који захтева додатну енергију за метаболизам и излучивање 

амонијака у облику урее (Paengkoum, 2007). Одређивање садржаја урее у млеку 

омогућава да се процени снадбевање крава протеинима и енергијом. Ако храна 

садржи вишак протеина, а истовремено није богата енергијом за микробе бурага, 
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формира се вишак амонијака. Већина ових азотних једињења се излучује урином. 

Повишена количина урее у млеку (преко 30mg/100ml) је показатељ овог проблема. 

Повећање протеина у исхрани повећава и садржај урее у млеку. Мање од 

15mg/100ml урее у млеку указује на недостатак протеина код крава. Ово ограничава 

активност микроорганизама бурага, а самим тим и продуктивност крава. Оптимални 

садржај урее је од 20mg до 30mg/100ml, (Яківчук, 2018).  

Подаци о садржају аминокиселина не показују стварну количину аминокиселина 

доступних за метаболизам у животињском организму и за синтезу млека и мишића 

(Yildiz и Todorov, 2014). Важан фактор је разградивост аминокиселина у бурагу 

животиња и сварљивост неразградивих протеина у бурагу, RUP-a (rumen 

undegradable proteins) у танком цреву. Главни извор аминикиселина пoтребних 

преживарима је протеин који производи микробна популација у бурагу. Други извор 

су протеини у исхрани који избегавају микробну деградацију у бурагу (Todorov и 

сар. 2016). Сличнa истраживања имају и Filippova и сар. (2018) који дефинишу удео 

разградивог протеина у бурагу који је неопходан да би се оптимизовао азот који је 

доступан за микробну синтезу, а количина неразградивог протеина у бурагу значајна 

је за процену хране као извора аминокиселина које се користе у танком цреву. Однос 

разградивог и неразградивoг протеина у храни представља битан критеријум у 

процени квалитета протеина за преживаре, јер утиче на ефикасност његовог 

коришћења од стране животиња. Разградња протеина у румену је веома сложен 

процес који зависи од растворљивости азота, величине честице хране, многих 

микроба и ензима, проласка различитих протеинских фракција кроз бураг на који 

утиче однос кабастог и концентрованог дела оброка и њихов ниво уноса, као и други 

фактори. Микробни протеин не задовољава све потребе за протеинима код 

преживара са нормалним и посебно високим нивоом продуктивности. Многи 

експерименти су показали повећање приноса млека када се повећа снадбевање 

бурага неразградивим протеином.  

Све аминокиселине имају исту разградивост у бурагу и сварљивост у танком цреву, 

према просечним подацима из литературе. Међутим, у стварности, само део 

есенцијаних аминокиселина који је доступан за метаболизам у организму краве 

долази из RUP-а (Todorov и сар., 2016). Обично животиње добијају више од 

половине протеина из протеина које синтетишу микроби бурага. Постоје и други 
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фактори за равнотежу аминокиселина, као нпр. ефекат других хранива у оброку, 

извори и врсте угљених хидрата, концентрација енергије у исхрани, брзина проласка 

садржаја бурага итд. који могу да утичу на снадбевеност преживара 

аминокиселинама. 

Протеини и енергија су једни од кључних показатеља квалитета оброка у исхрани 

музних грла. Обезбеђење потреба у протеинима стимулишу конзумирање хране и 

ефикаснију употребу мобилисаних телесних ткива за производњу млека. Када 

конзумирана енергија одговара потребама, у том случају оброк који садржи од 16% 

до 17% сирових протеина ће подмирити потребе у протеинима код крава. Међутим, 

у току ране фазе лактације, концентрација од 18% до 20% сирових протеина може 

бити потребна за подмирење потреба у протеинима, када конзумирање енергије не 

обезбеђује све потребе крава. Broderick (2003) сматра да без обзира на ниво енергије, 

концентрација сировог протеина од 16,7% у оброку би била адекватна за производњу 

млека. Brun-Laufler и сар. (2010) су испитивали како различит однос протеин-

енергија у оброку крава, у средњој фази лактације, утиче на синтезу млека (ниво 

млечности) и хемијски састав млека. Резултати истраживања поменутих аутора 

показују да повећане концентрације енергије и протеина у оброку доводе до 

повећања приноса млека, млечног протеина, као и млечне масти. Међутим, 

вредности ових параметара су више зависиле од појединачних вредности протеина и 

енергије, него од заједничког односа протеин-енергија. Однос протеин-енергија у 

бурагу, као и у телу крава, има велики утицај на искористивост хранљивих материја 

и одређује која су хранива погодна за примену у оброцима млечних грла. 

У млечном говедарству постоје фактори који у значајној мери утичу на производњу, 

хемијски састав и квалитет млека, а то су: генетски потенцијал крава, као и 

менаџмент и исхрана крава (Walker и сар., 2004). Практична препорука је да се 

грлима чија је дневна производња млека преко 23 l млека/ дневно даје 1 kg сојине 

сачме, или еквивалентног протеинског хранива, на сваких 10 kg произведеног млека. 

Ако се као извор азота примењује уреа, најбоље је да се комбинује са кукурузном 

силажом или као део смеше житарица. У раној фази лактације, примена by-pass 

протеина показује све већу примену у пракси. Потребе крава у протеинима, које 

производе до 5 l млека/ 100 kg телесне масе, обично могу бити обезбеђене 

микробиолошком синтезом протеина у бурагу и са адекватним количинама by-pass 
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протеина у оброку. Краве које производе више од ове количине млека, испољавају 

знатне користи при конзумирању допунске количине by-pass протеина и/или 

аминокиселина протектираних од разградње у бурагу.  

 

2.2. Сунцокретова сачма као извор протеина у млечном говедарству 

 

Сачма од сунцокретовог семена је нуспроизвод индустије уља од семена сунцокрета 

(Paengkoum, 2007). То је екстраховани остатак семена сунцокрета, додатак протеина 

у исхрани крава у лактацији који повећава принос млека. Сачма семена сунцокрета 

је богат извор протеина. Сунцокретова сачма у процесу добијања се подрвгава 

топлотној обради како би се избегла разградња протеина у бурагу као једног од 

главних производа исхране домаћих животиња (Яківчук, 2018). Садржај 

аминокиселина у сунцокретовој сачми карактерише релативно висок садржај 

аминокиселина метионина и цистина које садрже сумпор, али низак садржај лизина. 

Сунцокретова сачма снадбева најмање 85% есенцијалних аминокиселина за синтезу 

млечних протеина. Kарактеристике сунцокретове сачме су (Yildiz и Тodorov, 2014): 

1. Варијабилни садржај протеина (23-39% од сирових протеина) 

2. Садржај влакана 11-29% сирових влакана или 12-22% ADF 

3. Висока разградивост протеина у бурагу (приближно 78 %) 

4. Висок садржај метионина у протеину 

5. Низак садржај лизина 

6. Релативно ниска и варирајућа енергетска вредност (4,3-5,9 MJ/kg NEL) 

7. Добар укус и високе границе за укључивање у оброке. 

 

 

Слика бр. 1. Сунцокретова сачма 
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2.3. Метаболизам азота код млечних говеда и ефекти протектиране урее код 

млечних говеда 

 

Метаболизам азота у бурагу може се поделити на два различита догађаја: 

деградацију протеина која обезбеђује изворе азота за бактерије и микробну синтезу 

протеина (Cherdthong и Wanapat, 2010). Бактерије румена могу у зависности од 

исхране употребити између 40-95% азота из амонијака, а остатак из пептида и 

аминокиселина (Sinclair и сар., 2012). Микробна синтеза протеина у бурагу 

обезбеђује већину протеина који се испоручују у танко црево преживара, што чини 

50-80% укупно апсорбованог протеина. Укупна количина микробног протеина који 

би стигао у танко црево зависи од достуности хранљивих материја и ефикасности 

коришћења хранљивих материја од стране бактерија у румену (Cherdthong и 

Wanapat, 2010). 

Захваљујући микроорганизмима преджелудаца преживари су у стању да за синтезу 

протеина користе непротеински азот, NPN. Најчешће се користи уреа која припада 

скупу амида, из разлога јер је једноставна и практична при руковању као и висок 

удео азота (42-46%). 1950-их уреа је постала општеприхваћен састојак сточне хране. 

Утрошак урее повећава се од 1965. до 1970., у паду је до 1972., а затим достигла 

врхунац 1973., па je нагло смањење уследило све до 1975. Брзи врхунац употребе 

1973. године поклопио се са веома високим ценама протеинског оброка (Kertz, 2010).  

Употреба NPN-а као замене протеина је такође атрактивна у исхрани млечних говеда 

због ниске цене у поређењу са правом протеинском храном (Golombeski и сар., 

2006). Један килограм чисте урее даје толико азота као 2.92 kg протеина. Уреа може 

да замени 25-30% укупних потреба протеина у оброку преживара уз услов да се 

обезбеди довољно лако доступних угљених хидрата као извор енергије и да се 

онемогући пребрза разградња урее. Према Froslie (1977), код млечних крава, азот из 

урее може да замени највише 16% укупног азота у оброку. 

Као што је већ објашњено, говеда могу успешно искориштавати непротеински азот, 

који замењује скупља класична беланчевинаста хранива, но у оброцима сa NPN 

једињењима мора бити заступљена и довољна количина угљенохидратних 
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(енергетских) хранива, како би се NPN једињења у облику урее након разградње 

могла употребити за синтезу телесних беланчевина (Rako, 2019), што се поклапа са 

тврдњама Јовановић-a и сар. (2001). 

Доступност урее или неких других NPN спојева може се побољшати њеним 

протектирањем. Обложену уреу која се спорије хидролизује на амонијак него 

незаштићена уреа потенцијално ефикасније користе микроорганизми бурага (Galo и 

сар., 2003). Када уреа уђе у бураг, хидролизује се под дејством ензима уреазе у 

амонијак. Амонијак тада користе бактерије за синтезу аминокиселина. Яківчук 

(2018) наводи да је отпуштање NH-3 у румену спорије за производ урее са спорим 

ослобађањем него за необложену уреу. Циљеви производа урее са спорим 

ослобађањем су смањене стопе отпуштања N у румену, истовремено осигуравајући 

да сав N буде потпуно доспупан унутар бурага. Ако је стопа ослобађања смањена у 

превеликој  мери  тада уреа може потенцијано проћи кроз бураг. Као последица тога 

снадбевање краве протеинима који се могу метаболизовати може бити смањено. 

Постоје мешавине једињења са спорим ослобађањем NPN у исхрани преживара и то: 

изобутилиден диуреа, ацетилуреа, биурет, стареа, уреа обложена ланеним уљем и 

уреа третирана формалдехидом (Galo и сар., 2003).  Ова једињења немају предност 

као уреа јер значајан део NPN у њима може напустити бураг без претварања у 

амонијак, смањујући његову инкорпорацију у протеине микроба. Одређени 

производи као што је биурет захтевају променљив период адаптације у румену, што 

може ограничити њихову употребу (Sinclair и сар., 2012).  

Истраживачи су додавали уреу са спорим ослобађањем у исхрану преживара 

храњених високим нивоима брзо ферментaбилних угљених хидрата који могу 

побољшати способност микробне синтезе протеина, чиме се побољшава његова 

ефикасност претварања у млеко (Cherdthong и Wanapat, 2010). Ако стопе производње 

амонијака у бурагу и варењу угљених хидрата нису синхронизоване, концентрација 

амонијака у бурагу ће варирати.   

Међутим, непожељно је да се уреа укључи у исхрану високопроизводних музних 

крава због потенцијалних негативних ефеката високих нивоа амонијака и/или урее у 

плазми на плодност, или чак и смрт због токсичности амонијака, ако је непрописно 

помешан са остатком оброка или укључен на превеликом нивоу (Sinclair и сар., 
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2012). Повећан ниво урее у млеку изнад 19 mg на 100 ml смањује проценат 

гравидитета до 20 %. Према другој студији, повећан ниво урее у млеку изнад 30 mg 

на 100 ml није имао негативан утицај на репродуктивну способност крава (Horký, 

2014). Ово је довело до развоја неколико метода које имају за циљ смањење стопе 

ослобађања азота у бурагу. Од ефикасности технике заштите зависи колико ће се 

уреа чврсто везивати односно у ком степену ће бити доступна за хидролизу у бурагу. 

У току мешања или транспорта хране такође треба обратити пажњу, јер може доћи 

до оштећења полимерне превлаке (Galo и сар., 2003). 

Табела 1. Према подацима Яківчук- а, (2018) промене концентације урее доводе до: 

Садржај 

протеина у 

млеку (%) 

Садржај урее у 

млеку, mg/ 100ml 

Узроци одступања 

од стандарда 

исхране 

Знаци одступања од норми храњења животиња 

Низак <3,10 Испод 15 Недостатак 

енергије и сирових 

протеина 

Интоксикација јетре (повећан билирубин у крви), 

субклиничка ацетонемија, оштећени 

репродуктивни капацитет, одложена овулација, 

цисте јајника, смањена продуктивност млека 

Низак <3,10 20-30 Мањак енергије Интоксикација јетре 

Низак <3,10 Више од 35 Недостатак 

енергије и вишак 

протеина 

Тешка интоксикација јетре, неправилни полни 

циклуси, катарално гнојно запаљење гениталног 

подручја, цисте јајника 

Просечан 

3,30-3,60 

Испод 15 Недостатак 

сирових протеина 

Дисфункција јајника, смањен принос млека 

Просечан 

3,30-3,60 

15-25 Храњење је 

нормално 

 

Просечан 

3,30-3,60 

Више од 30 Вишак сирових 

протеина 

Интоксикација јетре, цисте јајника 

. 

Уреа се у облику амонијака ослобађа након физиолошких процеса у бурагу где 

микроорганизми користе амонијак како би синтетизовали сопствене микробијалне 

протеине (Shaikat и сар., 2012). Механизам дејства урее у исхрани преживара је 

хидролиза урее помоћу уреазе бурага у амонијак плус угљен-диоксид, ферментација 
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угљених хидрата до испарљивих масних киселина, аминација кето киселина да би се 

добиле аминокиселине, инкорпорација аминокиселина у микробни протеин и варење 

микробних ћелија у танком цреву са накнадном апсорпцијом насталих 

аминокиселина (Cherdthong и Wanapat, 2010). 

Структура и функција јетре сведочи о важности уклањања потенцијално токсичног 

NH-3 из крви преживара као и других сисара. Ензими орнитинског циклуса и ензими 

који катализују реакције трансаминације су структурно оријентисани у 

митохондријама и цитосолу перипортала и перивенуса јетре са циљем формирања 

урее из NH-3 апсорбованог из црева и да се уклони у суштини сав NH-3 из крви 

портала јетре. Перипорталне ћелије уклањају NH-3 из порталне крви и користе своју 

ензимску машинерију за синтезу урее.  

 

Недостаци коришћења урее за преживаре: 

Употреба урее, посебно за млечна говеда, има укаљану историју због злоупотребе са 

тровањем нитратима. Да би се избегло тровање, количина урее укључена у смеши 

концентрата за говеда не сме прелазити 3 %, а обично додатак од 1 до 1,5 % показаће 

се адекватним. У укупном оброку, количина урее не сме прелазити 1 % тврди Baletić 

(2021). Количина урее која може бити употребљена је ограничена због брзе 

хидролизе азота у изворима NPN до амонијака у бурагу (Cherdthong и Wanapat, 

2010.). Уколико се у оброк додаје претерана количина NPN-а, концентрација урее у 

крвној плазми и млеку ће се неминовно повећати (Cressman и сар., 1980). Самим тим 

се смањује стопа искоришћења амонијака од стране бурага, што доводи до 

акумулације и избацивања амонијака из бурага. Нето резултат је да се потенцијално 

велики део азота из NPN извора не искористи од стране бактерија бурага, па  

потенцијално велики део азота из NPN извора се излучује урином и може допринети 

загађењу животне средине. Тема ефикасности употребе протеина од стране 

преживара привукла је пажњу еколога и владиних регулатора у многим деловима 

света (Cherdthong и Wanapat, 2010). Праксе храњења животиња које смањују 

количину уреје у урину имају потенцијал да смање емисије NH-3 у животну средину, 

јер се уреа у урину брзо претвара до NH-3 у контакту са фецесом услед деловања 

фекалних и осталих уреаза. Актуелна истраживања млекарства у Калифорнији и 

другим деловима САД и Европе фокусирана су на смањење количине протеина у 

исхрани и излучивања преко урина, док се максимизира производња млека и 
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његових компоненти. У САД 2015. године, пољопривреда је чинила 7,6% укупне 

емисије гасова стаклене баште, сточарство мање од 3% од укупног броја, где 1,37% 

потиче од млечних говеда (Schusterman, 2015). Повећање забринутости јавности 

било је фокусирано на системе гајења преживара као главни извор загађења, што је 

подстакло истраживања која су имала за циљ смањење излучивања азота. Губици 

хранљивих материја могу утицати на квалитет подземних и површинских вода. 

Поред тога, емисија NH-3 и азот-оксида могу утицати на квалитет ваздуха, и самим 

тим дају значајан допринос глобалном загревању. Дакле, гајење преживара треба да 

подржава очување природе, а оптерећење животне средине треба да буде ниско 

(Cherdthong и Wanapat, 2010). 

 

 

2.4. Процена утицаја састава оброка на приход у односу на цену хране и приход 

млека 

 

Млечно говедарство се суочава са многим еколошким проблемима, као што је 

ефекат стаклене баште, коришћење земљишта и потрошња сировина јестивих 

људима, као и повећана потражња за млеком од растуће светске популације (Grossi и 

сар., 2021). Храна за животиње је генерално највећи трошак за производњу млека. 

Приход над трошковима хране, IOFC (income over fееd coast) је најповољнија мера 

израчунавања профита по крави. Приход за произвиђаче млека се тешко може 

предвидети, јер се тржишта млека и сточне хране стално мењају, а то се погоршава 

са сталном променљивим ценама горива, ђубрива и семена усева (Buza и сар., 2014.). 

Према томе, произвођачи би требало да прате профитне марже, а не приход од млека 

или трошкове сточне хране како би предвидели профитабилност. Производња млека 

се често прати, јер је већа произвидња млека једнака већем приходу од млека. 

Међутим, само праћење бруто прихода од млека по крави не даје добру процену, 

тока новца или профитабилности посебно када су трошкови хране високи.  

Приход над трошковима хране за животиње може се користити за праћење профита 

укључивањем бруто прихода од млека и трошкова хране за животиње. Коришћење 
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IOFC узима у обзир нестабилност на тржишту млека и сточне хране, дајући 

произвoђачу бољу метрику за процену профитне марже. 

Приход над трошковима хране је мера онога што остаје од прихода од млека након 

одузимања трошкова хране за краве у лактацији. Приходи изнад трошкова хране 

могу се користити и за процену исхране и управљања пашњацима. У стадима на 

испаши IOFC се може користити као мера о томе колико се добро спроводе 

стратегије исхране. 

Управљање ризиком марже профита делимично се може обавити праћењем IOFC. 

Праћење IOFC месечно може утврдити да ли су трошкови хране у складу са 

тренутном производњом млека или су стратегије управљања оброком и храном 

тренутно успешне.  

Оптимална формулација оброка је кључна за повећање приноса млека и IOFC иако 

постоје многи фактори као што су генетика, репродуктивна ефикасност и праксе 

управљања које утичу на принос млека, а самим тим и на IOFC. 
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3. ЗАДАТАК И ЦИЉ РАДА 

 

О употреби протектиране урее у исхрани говеда постоје опречна мишљења, па је 

потребно прикупити што више података о утицају овог начина исхране на 

производне резултате, здравље говеда и економичност производње, што представља 

задатак овог рада. 

Циљ рада је да се утврди утицај исхране говеда протектираном уреом на принос 

млека и састав млека, здравствено стање и трошкове исхране. Истовремено, 

сагледаће се могућност увођења овог система у програм исхране говеда. 
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4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА 

 

4.1. Извођење огледа 

 

Оглед исхране говеда протектираном уреом је изведен у условима комерцијалне 

производње на приватном пољопривредном газдинству, током периода од четрдесет 

пет дана, са периодом од седам дана прилагођавања исхрани. 

Оглед за потребе мастер рада постављен је на фарми породичног газдинства 

Василић Милисава из Тршића, у периоду од 03.03.2022. до 21.04.2022. године. 

Говеда која су учествовала у огледу су сименталске и холштајн фризијске расе чија 

је старост износила од 3 до 10 година, a узгојена су на фарми самог пољопривредног 

газдинаства или купљена са оближњих фарми. Десет крава више пута тељених на 

почетку огледа подељене су у две групе, распоређене са што приближнијим 

производним карактеристикама.  

Краве су храњене исхраном састављеном од углавном луцеркиног сена плус једним 

од следеће две мешавине концентрата: 

- Контролна група, по једном грлу дневно у оброку: 

 5 kg кукуруза,  

 1 kg сунцокретова сачма,  

 50 gr со,  

 30 gr натријум бикарбонат 
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- Огледна група, по једном грлу дневно у оброку : 

 5,9 kg кукуруз,  

 0,1 kg уреа,  

 50 gr со,  

 30 gr натријум бикарбонат. 

 

Кабаста храна спремљена у сено је адекватно ускладиштена на терену. Посечена је 

са више поља са сличним ботаничким саставом користећи средњу ротациону 

косилицу. Сено се сушило 72 сата. Осушена сточна храна је затим сaкупљена као 

сено помоћу балирке за четвртасте бале. Сено је затим ускладиштено у сењаке на 

газдинству (слика бр. 2). 

 

Слика бр. 2. Сено луцерке 
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Бале сена коришћене у огледу узорковане су пре храњења и анализиране у 

лабораторији. 

Смеша концентрованог дела оброка мешана је помоћу електричне хоризонталне 

мешалице (слика бр. 3). Свака мешавина концентрата је чувана у покривеним 

пластичним бурадима. Животиње су имале сталан приступ води током трајања 

експеримента. Подлога у боксoвима је била од пшеничне сламе. 

 

                                      Слика бр. 3. Електрична хоризонтална мешалица 

Краве су мужене два пута дневно, ујутро и увече, а принос млека је забележен при 

свакој мужи током узорковања за анализу. Анализа млека се радила три узастопна 

пута у размаку од три недеље. Узорци који су сакупљени од вечерње и јутарње муже 

хлађени су на 4°C док се не отпреме на анализу.  

 

 
                                         Слика бр. 4. Мужа крава 
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Подаци о хемијском саставу млека узоркованих крава су добијени уз помоћ 

Лабораторије за испитивање квалитета млека, Департман за сточарство, док су узорци 

оброка анализирани у Лабораторији за контролу квалитета хране за животиње и 

анималних производа, Департман за сточарство.  

 

4.2. Анализа оброка 

 

Узети узорци луцеркиног сена су упаковани и транспортовани на анализу у 

Лабораторију за контролу квалитета хране за животиње и анималних производа. 

Параметри који су испитивани у сену и концентрованом делу оброка су сирови протеин 

и непротеински азот. 

Метода одређивања сирових протеина се састоји у разлагању органске материје 

сумпорном киселином у присуству катализатора. Разложеном узорку додају се алкалије 

у вишку, а ослобођени амонијак се дестилише и титрира. Добијени садржај азота 

прерачуна се са фактором 6,25 на садржај сирових протеина. Одмери се 0,5 до 1 gr 

узорка са тачношћу 0,001 gr. Одмерени узорак се квантитативно пренесе у кјелдал-

тиквицу и дода 10 gr катализатора. После тога се дода 25 ml концентроване сумпорне 

киселине и врши разлагање узорка разарањем на температури од 420°C. У разложени 

узорак дода се 250 ml воде како би се сулфати потпуно растворили, промућка се и 

остави да се охлади. Након тога се врши дестилација, а дестилат се хвата у 25 ml борне 

киселине са смешом индикатора. Након тога се врши титрација раствором 0,2 ml 

хлороводоничне киселине.  

 

 

 

Методе одређивања непротеинског азота су урађене у Лабораторији за испитивање 

квалитета млека, Департман за сточарство. Ова метода се ради на следећи начин: 

Одмери се око 2 gr узорка у ерленмајер од 100 ml где се дода 50 ml дестиловане 

воде. Следи мешање од 10 минута на магнетној мешалици и остави се да се слегне у 

току 30 минута. Након тога се дода 20% трихлорсирћетне киселине и поново меша у 

току 10 минута. Овако припремљен узорак се остави на температури од 3-8°C у току 

ноћи. Након одлежавања течна фаза се филтрира кроз брзу филтер хартију где се  
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органске материје разлажу сумпорном киселином у присуству катализатора. 

Разложеном узорку додају се алкалије у вишку, а ослобођени амонијак се дестилише 

и титрира. Добијени садржај азота прерачуна се са фактором 6,25 на садржај сирових 

протеина. Одмери се од 0,5 до 1 gr узорка са тачношћу 0,001 gr. Одмерени узорак се 

квантитативно пренесе у кјелдал-тиквицу и дода 10 gr катализатора. После тога се 

дода 25 ml концентроване сумпорне киселине и врши разлагање узорка разарањем на 

температури од 420°C. У разложени узорак дода се 250 ml воде како би се сулфати 

потпуно растворили, промућка се и остави да се охлади. Након тога се врши 

дестилација, а дестилат се хвата у 25 ml борне киселине са смешом индикатора. 

Након тога се врши титрација раствором 0,2 ml хлороводоничне киселине. 

 

4.3. Анализа млека 

 

 

Анализе млека су урађене у Лабораторији за испитивање квалитета млека, 

Департман за сточарство. Анализе млека су вршене на FOSS-овим апаратима за 

анализу млека.  

Хемијски састав млека анализиран је на апарату MilkoScan FT применом 

инфрацрвене спектрофотометрије, Фуријевом трансформацијом. Одређиван је 

садржај: масти, протеина, лактозе, суве материје, суве материје без масти, урее, бета 

хидрокси бутирата, ацетона, казеина, засићених масних киселина, незасићених 

масних киселина, мононезасићених масних киселина, полинезасићених масних 

киселина и соматских ћелија. Пре анализе, узорци су загревани у воденом купатилу, 

на температури од 40±2°C. Апарат пре узорковања хомогенизује узорак и узима око 

5 ml млека.   
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5. РЕЗУЛТАТИ РАДА И ДИСКУСИЈА 

 

Сврха истраживања је била установити утицај хемијског састава оброка, нарочито у 

погледу врсте протеина, у нашем истраживању протектиране урее, на количину и 

састав млека крава у лактацији. Састав концентрованог дела оброка представљен је у 

табелама брoj 2 и 3:  

 

 

Табела 2. Састав концентратне смеше контролне групе (%) 

Састав % 

Кукуруз зрно - прекрупа 82,24 

Сунцокретова сачма 16,45 

Со 0,82 

Натријум бикарбонат 0,49 

УКУПНО: 100 

                        

Табела 3. Састав концентратне смеше огледне групе (%) 

Састав % 

Кукуруз зрно - прекрупа 97,05 

Протектирана уреа 1,64 

Со 0,82 

Натријум бикарбонат 0,49 

УКУПНО: 100 

 

Узорци оброка су анализирани у Лабораторији за контролу квалитета хране за животиње 

и анималних производа, Департман за сточарство. Према резултатима испитивања 

хемијски састав оброка контролне групе у погледу сирових протеина износио је 11,37% 

са непротеинским азотом од 0,59%, док је код огледне групе састав сирових протеина 
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износио 13,54% са непротеинским азотом од 1,41%. Садржај сирових протеина у сену 

луцерке износио је 14,88%. 

 

 

5.1. Принос млека на почетку огледа 

 

На почетку огледа имали смо приближно уједначене групе говеда, где је разлика у 

просечној количини млека између огледне и контролне групе износила 0,4 l. 

Испитивање статистичке значајности ове разлике проверили смо Т тестом (табела 

број 4). 

Табела 4. Поређење количине млека на почетку огледа, просек ± стандардна 

девијација (l) 

 

Количина млека 

Огледна група 17,6 ± 3 

Контролна група 18,0 ± 5 

п вредност (т тест) 0,84 

           

 

Т тест почетних количина млека показује да није било статистички значајних 

разлика у количини млека између говеда контролне и огледне групе.  
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5.1.1. Огледна група 

На почетку огледа, дана 03.03.2022. године забележени су следећи подаци   

приказани у табели број 5: број ушне маркице, број месеци лактације од тељења, 

старост и раса  говеда.  

Табела 5. Почетак огледа - огледна група 

Редни број 

краве  у 

групи 

Број ушне 

маркице 

Месец 

лактације 

Старост (год) Раса 

1 0661 6. 10 СИ 

2 0476 5. 10,5 СИ 

3 1731 5. 3,5 ХФ 

4 8912 3. 8 СИ 

5 1734 4. 3,5 ХФ 

Просек - - 7,1 - 

 

5.1.2. Контролна група 

На почетку огледа, дана 03.03.2022. године забележени су следећи подаци   

приказани у табели број 6:  

Табела 6. Почетак огледа - контролна група 

Редни број 

краве у 

групи 

Број ушне 

маркице 

Месец 

лактације 

Старост (год) Раса 

1 6162 8. 9 СИ 

2 0717 3. 6 СИ 

3 1732 5. 3,5 ХФ 

4 7323 4. 7 СИ 

5 1259 3. 8 СИ 

Просек - - 6,7 - 
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5.2. Принос и састав млека током огледа 

 

У табели 7 је приказ података производних резултата приноса млека оствареног 

током огледног периода огледне групе, а производни резултати приноса млека 

оствареног код контролне групе приказани у табели број 8.  

Табела 7.  Измерене вредности млечност - огледна група 

Краве у 

огледној 

групи 

почетна 

количина 

млека (l) 

дневна 

количина 

млека (l) 

дневна 

количина 

млека (l) 

03.03.2022 31.03.2022 21.04.2022 

0661 18 17 15 

0476 20 20 20 

1731 15 15 14 

8912 15 18 19 

1734 20 18 16 

УКУПНО 88 88 84 

Просек 17,6 17,6 16,8 

 

Табела 8.  Измерене вредности млечност - контролна група 

Краве у 

контролној 

групи 

почетна 

количина 

млека (l) 

дневна 

количина 

млека (l) 

дневна 

количина 

млека (l) 

 03.03.2022 31.03.2022 21.04.2022 

6162 15 15 14 

0717 23 22 22 

1732 17 18 19 

7323 15 15 15 

1259 20 18 16 

УКУПНО 90 88 86 

Просек 18 17,6 17,2 

 

У табелама брoj 9, 10, 11 и 12 су приказани састојци млека, колона I представља 

контролни узорак на почетку огледа, колоне II и III предстаљају измерене вредности 

током огледа: 
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Табела 9.  Измерене вредности састојака млека 

Табела 10.  Измерене вредности састојака млека 

ID Протеин (%) Уреа (mg/dl) Маст (%) Лактоза (%) 

КОНТОЛНА I II III I II III I II III I II III 

6162 3,42 3,10 3,15 11,20 44,10 28,40 3,74 7,17 8,94 4,80 4,48 4,14 

717 3,14 2,57 2,73 13,20 41,50 20,50 3,15 10,03 9,13 4,72 4,42 4,06 

1732 3,81 3,27 3,31 11,50 29,90 26,00 3,81 5,23 11,25 4,24 4,18 3,48 

7323 3,47 3,27 3,43 17,10 28,50 20,50 3,5 3,62 5,4 4,69 4,41 3,88 

1259 3,57 3,34 3,65 6,80 31,90 19,80 4,25 8,73 10,42 5,30 4,86 3,72 

ЕКПЕРИМЕНТАЛНА                         

661 3,46 2,89 3,30 11,90 31,20 21,40 3,28 7,24 6,4 4,74 4,48 4,07 

476 2,81 2,75 2,82 12,40 33,20 21,80 3,03 4,73 6,82 4,75 4,37 4,08 

1731 4,16 2,80 3,35 20,20 21,10 20,70 4,79 7,65 5,89 4,77 4,78 4,24 

8912 3,24 2,86 3,01 5,80 27,30 26,30 4,11 7,52 12,62 4,42 4,42 3,98 

1734 3,56 3,03 3,12 13,20 31,80 22,90 4,23 9,24 7,24 4,86 4,38 4,16 

             
контролна 3,48 3,11 3,25 11,96 35,18 23,04 3,69 6,96 9,03 4,75 4,47 3,86 

екпериментална 3,45 2,87 3,20 12,70 28,92 22,62 3,89 7,28 7,79 4,71 4,49 4,11 

т тест 0,89 0,14 0,76 0,80 0,14 0,84 0,61 0,82 0,46 0,83 0,91 0,08 

              

ИД 
Незасићене масне 

киселине (%) 

Мононезасићене 

масне киселине (%) 

Полинезасићене масне 

киселине (%) 

Засићене масне 

киселине (%) 

КОНТРОЛН

А 
I II III I II III I II III I II III 

6162 0,941 1,486 2,286; 1,117 1,782 1,997 0,225 0,3 0,312 2,632 5,255 6,337 

717 0,771 2,54 2,687 0,968 2,465 2,221 0,225 0,327 0,306 2,102 7,243 6,221 

1732 0,994 1,077 2,81 1,083 1,38 2,3 0,228 0,316 0,354 2,614 3,639 8,22 

7323 0,975 0,886 1,514 1,105 1,161 1,519 0,257 0,253 0,302 2,284 2,363 3,507 

1259 1,496 2,888 3,289 1,482 2,788 2,769 0,325 0,417 0,405 2,540 5,705 6,94 

ЕКСПЕРИМ

ЕНТАЛНА                         

661 0,954 1,678 1,805 1,172 1,807 1,69 0,256 0,338 0,31 2,098 5,150 4,238 

476 0,846 1,075 2 0,925 1,378 1,764 0,231 0,348 0,313 1,988 3,145 4,492 

1731 1,332 1,846 1,648 1,41 1,892 1,589 0,269 0,32 0,325 3,168 5,426 3,831 

8912 1,06 1,413 3,29 1,214 1,632 2,536 0,249 0,273 0,37 2,773 5,595 9,095 

1734 1,049 2,026 2,021 1,305 2,236 1,981 0,269 0,282 0,328 2,899 6,784 4,81 

             
контролна 1,04 1,78 2,58 1,15 1,92 2,16 0,25 0,32 0,34 2,43 4,84 6,25 

експериментал

на 1,05 1,61 2,15 1,21 1,79 1,91 0,25 0,31 0,33 2,59 5,22 5,29 

т тест 0,93 0,71 0,40 0,66 0,72 0,37 0,89 0,74 0,78 0,57 0,72 0,46 
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Табела 11.  Измерене вредности састојака млека 

ИД 
Бета-хидроксил-

бутират (mmol/l) 
Ацетон (mmol/l) Казеин (%) 

Соматске ћелије 

(*1000/ml) 

КОНТРОЛНА I II III I II III I II III I II III 

6162 0,04 0,04 0,07 0,78 0,00 0,15 2,69 2,36 2,31 110 516 342 

717 0,07 0,10 0,14 0,72 0,00 0,24 2,42 1,94 1,96 155 278 332 

1732 0,05 0,04 0,23 0,85 0,00 0,37 2,93 2,45 2,58 2116 3517 3704 

7323 0,06 0,09 0,14 0,73 0,00 0,02 2,72 2,48 2,53 67 537 947 

1259 0,10 0,09 0,23 0,60 0,00 0,38 2,86 2,67 2,80 179 1295 618 

ЕКСПЕРИМЕНТ

АЛНА                         

661 0,06 0,08 0,14 0,72 0,00 0,08 2,73 2,22 2,46 228 153 206 

476 0,08 0,08 0,21 0,75 0,00 0,19 2,16 2,01 2,06 77 272 675 

1731 0,06 0,07 0,12 0,68 0,00 0,04 3,25 2,16 2,46 145 133 2005 

8912 0,06 0,07 0,08 0,89 0,00 0,48 2,47 2,13 2,20 1217 263 248 

1734 0,01 0,07 0,06 0,69 0,00 0,05 2,81 2,31 2,30 156 848 621 

             
контролна 0,06 0,07 0,16 0,74 0,00 0,23 2,72 2,38 2,44 525,40 1228,6 1188,6 

експериментална 0,05 0,07 0,12 0,75 0,00 0,17 2,68 2,17 2,30 364,60 333,80 751,00 

т тест 0,54 0,89 0,35 0,86 
 

0,57 0,85 0,14 0,41 0,73 0,18 0,56 

 

Табела 12.  Приказ података говеда огледне и контролне групе: 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД 
Сува материја без 

масти (%) 
Сува материја  (%) 

КОНТРОЛНА I II III I II III 

6162 8,95 8,34 8,48 12,69 15,51 17,43 

717 8,67 7,88 7,97 11,82 17,92 17,12 

1732 8,83 8,14 8,06 12,64 17,37 19,19 

7323 8,93 8,32 8,46 12,43 11,94 13,78 

1259 9,49 8,82 8,48 13,74 17,55 18,91 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА             

661 8,95 8,04 8,62 12,23 15,29 14,87 

476 8,31 7,78 8,15 11,33 12,51 14,78 

1731 9,65 8,3 8,78 14,43 15,95 14,59 

8912 8,44 8,13 8,20 12,55 15,65 20,94 

1734 9,17 8,37 8,40 13,40 17,61 15,71 

       
контролна 8,97 8,30 8,29 12,66 16,06 16,88 

експериментална 8,90 8,12 8,43 12,79 15,40 16,18 

т тест 0,81 0,37 0,42 0,84 0,65 0,69 
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Yildiz и сар. (2015) су уочили да садржај протеина у млеку крава које су добијале 

сунцокретову сачму као извор протеина у оброку је био мањи у поређењу са другим 

испитиваним изворима протеина. Ово се може повезати са недовољно 

избалансираним есенцијалним аминокиселинама у оброку са сунцокретовом сачмом, 

посебно са ограничењем лизина. Слично је било и у нашем експерименту. 

 

Графикон 1. Проценат протеина у млеку у периоду трајања огледа 

 

 

Графикон 2.  Садржај урее у млеку  у периоду трајања огледа. 
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Графикон 3.  Проценат лактозе у млеку  у периоду трајања огледа. 

 

Производња млека која се кретала од 14 до 20 литара на дан није показала значајне 

разлике у контролној групи крава музара. Садржај протеина био је практично на 

истом нивоу у огледној и контролној групи музних крава као и пре покретања 

огледног посматрања. Вредност протеина у огледној групи кретала се од 2,75% до 

3,35%. Садржај лактозе није показао значајне промене у експерименталној групи 

животиња и кретао се од 3,98% до 4,78%. Уреа се повећала у огледној групи крава за 

227,72%  у поређењу са контролним узорком на почетку огледа. Концентрације урее 

су се кретале од 20,7 mg до 33,20 mg/dl.  

Измерене вредности млечности и појединих састојака млека, приказани су 

графиконима: 
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Графикон 4. Остварени принос млека  у периоду трајања огледа 

 

Полимером обложена уреа са спорим ослобађањем се хидролизује до амонијака 

спорије од обичне урее за сточну храну и могло би бити да je ефикасније користе 

микроорганизми бурага, побољшавајући производне перформансе животиња 

(Calomeni и сар., 2015). Дана  31.03.2022. године (друго мерење) принос млека једне 

и друге групе није се разликовао. Садржај масти, лактозе, суве материје, бета 

хидриксил-бутирата, затим засићених, незасићених, мононезасићених и 

полинезасићених масних киселина се није битно разликовао. Садржај протеина, 

урее, суве материје без масти, казеина и соматских ћелија је био већи код контролне 

грпе, али се није статистички значајно разликовао. Дана 21.04.2022. године (треће 

мерење) принос млека се такође није битно разликовао. Садржај протеина, урее, суве 

материје, ацетона, полинезасићених масних киселина и соматских ћелија су били 

приближни између група, док су резултати садржаја масти, лактозе, суве материје 

без масти, бета хидриксил-бутирата, казеина, затим засићених, незасићених, 

мононезасићених масних киселина били већи код контролне групе, али се нису 

статистички значајно разликовали.  

Истраживачи (Sinclair и сар., 2012) су пријавили повећање приноса млека, млечне 

масти и протеина код млечних крава у раној лактацији које дају 36 l/дан. Насупрот 

томе, исти третмани исхране понуђен кравама средње лактације са приносом од 28 
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l/дан резултирало је да нема значајног ефекта. Слично пријављује и Baletić, (2021) 

где каже да иако постоји могућност да се додавање протектираних аминокиселина 

практичним оброцима у будућности покаже корисним за повећање производње 

млека или максималне стопе прираста код говеда, резултати истраживања нису 

показали вредност додатака. У нашем експерименту у групи говеда храњених са 

уреом се смањила млечност, али се исто смањила у групи говеда храњених са 

сунцокретовом сачмом. 

Смањење приноса млека код појединих крава у нашем експерименту може се 

објаснити нижом производњом испарљивих масних киселина, углавном због 

смањене производње пропионата (који је углавном глуконеогени прекурсор код 

преживара) када су краве храњене уреом. Према ауторима смањење приноса млека и 

млечних протеина заједно са нижим капацитетом ферментације, може бити 

приписано и недовољним количинама метаболичних протеина који достижу 

дуоденум када је уреа заменила прави протеин. Недовољно метаболичког протеина 

указује на то да коришћење урее, без обзира на извор, би смањио руминални проток 

неамонијачног азота, есенцијалних аминокиселина и укупних аминокиселина, што 

доводи до ниже синтезе  микробног протеина. 

Улога коришћења NPN-а у исхрани млечних  крава би била снадбевање бактерија у 

румену амонијаком као извором азота за синтезу аминокиселина. Међутим, високо 

издвајање амонијака може да превазиђе капацитет коришћења буражних 

микроорганизама. Употреба урее са спорим ослобађањем, теоретски би побољшала 

образац ослобађања и коришћења амонијака што доводи до смањења у нивоима 

руминалног амонијака, повећање микробне синтезе протеина, смањење излучивања 

азота у урин и самим тим повећање ефикасности употребе азота, што доводи до веће 

млечности и побољшања састава млека. Ипак у свим процењеним параметрима није 

било разлике између крава које су храњене споро отпуштајућом уреом и крава 

храњених сунцокретовом сачмом. У нашем експерименту исхраном говеда са уреом 

се смањивао садржај протеина, лактозе, ацетона, казеина и суве материје без масти у 

току огледа, а исто се десило и са исхраном говеда са сунцокретовом сачмом. 

Садржај урее, масти, суве материје, бета хидриксил-бутирата, соматских ћелија, 

затим засићених, незасићених, мононезасићених и полинезасићених масних 

киселина се повећао код обе групе говеда. 
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Током испитивања нису уочени здравстени проблеми код експерименталних 

животиња. Краве од обе групе у експерименту су приближно исто имале акт 

преживања у току дана. Није било значајних разлика у конзистенцији измета крава 

које су добијале оброке са различитим извором протеина. 

       

5.3. Економски трошкови 

У табелама број 13. и 14. приказани су обрачунати трошкови инпута, на основу којих 

су добијени укупни и просечни дневни трошкови по крави. 

Табела 13. Економски трошкови огледне групе 

ОГЛЕДНА ГРУПА               

5 ГОВЕДА          У 

ПЕРИОДУ ОД 49 

ДАНА                    

ОБРОК 

ПО ГРЛУ 

ДНЕВНО 

ЦЕНЕ ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (kg) 

ТРОШКОВИ 

УКУПНО 

ПО 

ГОВЕЧЕТУ 

УКУПНО 

ПО 

ГОВЕЧЕТУ 

ДНЕВНИ 

ТРОШКОВИ 

ПРОСЕЧНО 

Кукуруз 5,9 kg 35 РСД 50.592,5 РСД 10.118,5 РСД 206,5 РСД 

Протектирана уреа 100 gr 300 РСД 7350 РСД 1470 РСД 30 РСД 

Сода  30 gr 160 РСД 1.176 РСД 235,2 РСД 4,8 РСД 

Со  50 gr 40 РСД 490 РСД 98 РСД 2 РСД 

Сено луцерке 10 kg 35 РСД 85.750 РСД 17.150 РСД 350 РСД 

  ТОТАЛ 145.358,5 РСД 29.071,7 РСД 593,3 РСД 

 

Табела 14. Економски трошкови контролне групе 

КОНТРОЛНА ГРУПА        

5 ГОВЕДА         У 

ПЕРИОДУ ОД 49 

ДАНА                   

ОБРОК 

ПО ГРЛУ 

ДНЕВНО 

ЦЕНЕ ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (kg) 

ТРОШКОВИ 

УКУПНО 

ПО 

ГОВЕЧЕТУ 

УКУПНО 

ПО 

ГОВЕЧЕТУ 

ДНЕВНИ 

ТРОШКОВИ 

ПРОСЕЧНО 

Кукуруз  5 kg 35 РСД 42.875РСД 8.575 РСД 175 РСД 

Сунц. сачма 1 kg 49 РСД 12.005 РСД 2.401 РСД 49 РСД 

Сода 30 gr 160 РСД 1.176 РСД 235,2 РСД 4,8 РСД 

Со 50 gr 40 РСД 490 РСД 98 РСД 2 РСД 

Сено луцерке 10 kg 35 РСД 85.750 РСД 17.150 РСД 350 РСД 

  ТОТАЛ 142.296 РСД 28.459,2 РСД 580,8 РСД 
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Економске трошкове смо свели на просечне дневне трошкове по говечету за обе 

групе, и упоредили: 

- трошак за концентровани део оброка код огледне групе износи 243,3 РСД 

просечно по говечету дневно, док за контролну групу износи 230,8 РСД што 

је за 12,5 РСД више у односу на контролну групу 

- за сено луцерке просечан дневни трошак по говечету се не разликује и износи 

350 РСД код обе групе 

 

На фарми су произведени сено од луцерке и кукуруз, а купљене су остале 

компоненте оброка.
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6. ЗАКЉУЧАК 

 

На основу добијених резултата могу се извести следећи закључци: 

- Просечан принос млека на другом мерењу огледне групе је износио 17,6 

литара, а на крају огледа 16,8 литара, док је код контролне групе на другом 

мерењу износио 17,6 литара, а на крају огледа 17,2 литара. Разлика није била 

статистички значајна. 

- Анализом млека уочавамо приближне резултате у обе групе следећих 

састојака: протеина, урее, суве материје, ацетона, полинезасићених масних 

киселина и соматских ћелија, док су резултати садржаја масти, лактозе, суве 

материје без масти, бета хидриксил-бутирата, казеина, затим засићених, 

незасићених, мононезасићених масних киселина били већи код контролне 

групе, али статистички нема значајне разлике. 

- Просечан дневни трошак по говечету у огледној групи износио је 593,3 РСД, 

док је у контролној групи 580,8 РСД, па у погледу трошкова нема очекиваног 

бенефита при исхрани крава протектираном уреом у односу на исхрану 

сунцокретовом сачмом. 

Посматрајући ово истраживање можемо закључити да протектирана уреа може да 

замени сунцокретову сачму. Оваквом изменом начина исхране се није остварила 

уштеда, али су резултали приноса и састава млека остали исти. Не примећују се 

никаве предности са суплементацијом полимером обложене урее са спорим 

ослобађањем. Из истраживања наших и других аутора није довољно јасно да ли 

замена сунцокретове сачме протектираном уреом утиче на бољу ефикасност 

производње код млечних крава, те ову чињеницу треба проверити у накнадним 

студијама. Третман није имао утицај на здравље животиња. Ови налази су у складу 

са главним резултатима пронађеним у литератури у вези са храњењем млечних 

говеда одговарајућом количном протектиране урее. 
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