
 

Институт за сточарство 

Београд - Земун 

 

 

 

 

 

ДОПУНА ГЛАВНОГ ОДГАЈИВАЧКОГ 

ПРОГРАМА ЗА АУТОХТОНE РАСE 

ОВАЦА  

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, 2020 

 

 



 

Допуна главног одгајивачког програма за аутохтонe расe оваца  

 

Увод 

Oчување анималних генетичких ресурса је глобални императив у биолошком, економском 

и моралном смислу: биолошки, јер представља кључни услов за опстанак живота на нашој 

планети; економски, јер људска популација користи огроман број животињских врста за 

храну; у светлу климатских промена и  појаве нових болести, комерцијалне расе неће моћи 

у потпуности испунити очекивања захтевних потрошача, поготову у погледу 

традиционалних производа што даје шансу аутохтоним расама. 

 

Влашка виторога овца 

 

Историја настанка: Влашко виторога праменка се од давнина гаји у Републици Србији, 

на подручју Војводине, и прилагођена је традиционалним производним системима. 

Позната је под различитим именима: стогош, рацкуља и степска овца. 

Екстеријер и производне особине: Влашка виторога је ситна овца, снажне конституције, 

коју карактерише изузетна  отпорност и издржљивост. 

Глава је средње величине, узана, покривена белом длаком, као и ноге. Врат је средње 

дужине, али доста узан и слабо мускулозан. 

Труп је средње дужине и по правилу нешто дужи од висине гребена. Ширине су  

недовољно изражене. Грудни кош је средње дуг, дубок, али узан.Ширина леђа и сапи је 

слабо изражена.Ноге су снажне са јаким костима, које су повезане чврстим зглобним 

везама. 

Влашко виторога овца је комбинованих производних особина. Касностасна је, у приплод 

улази са 18 месеци, а пораст завршава са 3-4 године. Одликује се карактеристичним 

спирално увијеним, усправним роговима,. И овце и овнови су рогати. Обраслост вуном је 

слаба. Вуна је беле, жуте или кестењасте боје, док су глава и ноге испод лажних колена и 

скочних зглобова обрасле длаком беле или црне боје. 

Телесна маса одрасле овце у просеку износи око 45- 50 кг, а овнова око 55 кг. Висина 

гребена оваца у просеку износи 60 цм, а овнова 70цм.  

Млечност влашко витороге овце је 80-110 кг у лактацији, која траје 100-150 дана.Плодност 

је 110-120 %. 



Руно је отвореног типа, састоји се од дугачких бичастих праменова и дугих, грубих 

влакана, тако да вуна често допире до земље. Вијугавост није изражена. Дужина 

праменова је 25 цм, а дијаметар влакана 38,20-41,13 микрона. Принос вуне је око 2 кг. 

Подручје гајења: Гаји се на подручју општина Бела Црква, Ковин (Делиблатска пешчара)  

Вршац, Осечина  

 

Табела 10. Пожељне екстеријерне мере и  производна  својства приплодних грла влашко 

витороге праменке 

 

Будући да је ова популација по степену угрожености, критично угрожена, потребно је да 

сачувамо наше локално адаптиране  расе оваца, пре свега оне које су угрожене у свом 

биолошком опстанку, а које представљају јединствено генетско наслеђе стварано 

хиљадама година уназад и као такво представља важан елемент за регионални агро-

биодиверзитет, традицију и културну баштину Републике Србије.   

Особина Овце Овнови 

Висина гребена,цм 

Телесна маса,кг 

60-65 

50-55 

65-75 

55-60 

Плодност,% 110-120 

Производња млека,кг 80-110 

Телесна маса јагњади у 

узрасту од 3-4 месеца,кг 

20-25 

Финоћа вуне,  µ  38 

Количина вуне,кг 1-2 2-3 


