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1. СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ НА ГОВЕДОВЪДСТВОТО

Говедовъдството е основен отрасъл на животновъдството. В света се 
отглеждат около 1.4 милиарда говеда, от които се произвежда 22.1 % от ме-
сото и 83.1 % от млякото на планетата. Животните от този вид са сравнител-
но равномерно разпространени по целия свят, като процентното съотноше-
ние на говедата по континенти съответства на процентното разпределение на 
земята за селскостопанско производство. В Азия се отглеждат около 431.6 млн. 
говеда, в Африка 275.4 млн., в Северна Америка –  153.3, в Европа – 125.2. 
По-голяма концентрация има единствено в Южна Америка, където относител-
ният дял на говедата е 2.1 пъти по-голям от дела на земята. Броят на го-
ведата на континента е 347.2 млн. Подобна е и ситуацията в ЕС, където се 
отглеждат 89.5 млн. говеда. Относително по-малък е броят на говедата в 
Океания – 38.6 млн.

През последните 50 години броят на говедата в света е нараснал поч-
ти с 50 %, а през последните 10 години – с 5 %. Увеличение има на всички 
континенти, с изключение на Европа. За 50 години броят на говедата в Южна 
Америка е нараснал 2.4 пъти, в Африка – 2.2 пъти, в Океания – с 60 %, в Азия – 
с 35 %, в Северна Америка – с 16 %. В последните 10 години се запазва тен-
денцията за увеличаване на броя на говедата в Южна Америка (с 16.3 %), 
Африка (с 20.5 %) и Океания (с 3.4 %), но на останалите континенти нама-
ляват.

В Европа през последните 50 години броят на говедата е намалял с 
35 %, като само за последните 10 години – с 15 %. Още по-драстичен е спадът 
на кравите за мляко – съответно с 52 % и 22 %. Същевременно общото про-
изводство на мляко се е запазило. Причината е в рязкото повишаване на сред-
ната млечност на кравите за разглеждания период –  от 2300 на 5200 kg от 
крава годишно. За последните 10 години средната млечност в Европа е 
нараствала с 1100 kg на крава. През 2009 г. на континента са произведени 208 
млн. t  краве мляко, което е 35.7 % от световното производство.

У нас към края на 2010 г. са се отглеждали 545 хил. говеда, в т.ч. 327 
хил. крави. Най-много говеда е имало през 1980 г. – 1.79 млн. Тази цифра ве-
роятно няма да бъде достигната в близко бъдеще, но броят на отглежданите 
понастоящем говеда е крайно недостатъчен. Показателно за това е производ-
ството и потреблението на говеждо месо. През 2010 г. у нас са произведени 
19.8 хил. t говеждо месо, като потреблението е почти два пъти по-високо – 
35.4 хил. t. Говеждото месо заема едва 9.2 % от общото производство, като в 
миналото тази цифра е достигала до 25 %.

През 2010 г. в България са произведени 1.12 млн. t краве мляко, което е 
88.0 % от общото производство на мляко у нас. През последните 50 години 
млеч-ността на кравите се е удвоила –  от 1540 на 3250 kg, но е далеч от 
средната за Европа. Причината е, че през последните над 20 години у нас 
селекция не се провежда, а ролята ѝ продължава да се подценява. Разчита се 
основно на внос на високопродуктивни животни, без да се създава база за по-
нататъшното им възпроизводство. Това е пагубна политика, за което 
свидетелстват и резулта-тите. През последното десетилетие, когато млечността 
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на кравите в Европа е нараснала с над 25 %, у нас тя е намаляла с 250 kg 
мляко от крава.

Говедата изконно традиционно обитават нашите земи. При разкопки 
на територията на страната са открити кости от плейстоценски тур (Bos 
trochoceros), който е живял през ледниковия период. В пластовете от мезо-
лита се срещат кости на постглациалния тур (Bos primigenius Boj.), а от нео-
лита –  и кости на одомашнено говедо. Предполага се, че турът е обитавал 
нашите земи до към ХII век. Балканите се смятат за един от центровете на 
доместикацията на говедата. Говедата, обитавали нашите земи в по-ново 
време, са от два краниологични типа – B. t. primigenius и B. t. brachyceros.

До освобождаването ни от турско робство на територията на страната 
са се отглеждали само местни примитивни говеда, като има спорадични слу-
чаи на внос от други страни. Отглежданите животни са от породите Местно 
сиво говедо (междинна форма на B. t. primigenius и B. t. brachyceros) и Родоп-
ско късорого говедо (спада към B. t. brachyceros). Говедата от двете породи 
са нископродуктивни.

 След Освобождението започва внос на чужди породи за задоволяване 
на растящите потребности от мляко и месо. През първите години се внасят ос-
новно говеда от Русия. През 1894 г. държавата прави опит да регулира породо-
образуването. Върховният съвет по говедовъдство при Министерството на тър-
говията и земеделието препоръчва да се използват “швейцарските говежди 
породи Швиц и Симентал”. Въпреки че са внесени значителен брой животни 
(главно бици), ефектът е бил незначителен поради лошите условия на хранене 
и отглеждане във фермите. Частни предприемачи продължават вноса и на 
други породи. Наред с Швиц, Мотафон и Симентал се внасят и 
Черношарено холандско говедо, немското Англерско говедо, Обирнтал и 
т.н. Освен кафя-во и сименталско говедо, държавата внася и унгарско сиво 
говедо. Започва масово безсистемно кръстосване на аборигенните с 
внесените породи.

Следващият опит за премахване на хаоса е през 1924 г., когато се про-
вежда първата конференция по животновъдство, на която се прави породно ра-
йониране в страната. За кръстосване с кафявото алпийско говедо се определя 
един сравнително широк район, за садовското червено говедо – много тесен ре-
гион (около Садово и Пловдив), а останала част на страната се определя за ра-
бота с искърското говедо. 

Това райониране не е било удачно, тъй като се прави опит в региони, 
познаващи вече по-добрите качества на кръстоските с вносните породи, да се 
върнат обратно старите примитивни породи. Прилагането на плана за райо-
ниране среща сериозен отпор особено в Северозападна България и Родо-
пите. 

През 1936 г. се свиква втора конференция по животновъдство, на ко-
ято се коригира районирането, т.е. допуска се използването на повече поро-
ди, разширява се ареалът на червеното говедо и се стеснява този на кафя-
вото. 

Постепенно чрез различни начини на кръстосване и използване на 
чистопородни стада от внесени породи се създават български породи. С пос-
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тановление № 631 от 12.06.1951 г. официално се признават породите Искър-
ско говедо, Софийско кафяво говедо, Кулско говедо, Червено садовско гове-
до и Родопско късорого говедо. 

След 1951 г. породообразувателният процес продължава. Едновременно 
с чистопородното развъждане продължава и кръстосването с породите 
подобри-телки както на новопрезнатите породи, така и на местното сиво 
говедо. Преб-рояване на животните в страната показва, че през 1961 г. е 
имало 1 149 530 говеда, в т.ч. 461 751 крави. От общия брой чистопородни са 
били 524 986, т.е. 45.67 % от говедата в страната: Местно сиво говедо – 21.6 
%, Софийско кафяво говедо –  9.0 %, Родопско късорого говедо –  4.6 %, 
Кулско говедо – 4.4 %, Искърско говедо – 3.3 %, Червено садовско говедо – 
2.5 %, Чистопо-родните животни от породите Симентал, Монтафон, Червено 
датско, Бур-олатвийско, Червено степно и Черношарено холандско говедо са 
били общо 3444 –  0.3 %. Кръстоски на Местно сиво и Искърско говедо с 
Монтафон и Софийско кафяво говедо са били 21.6 %, със Симентал и 
Кулско говедо – 14.9 %; с червени говеда – 10.1 %. В страната е имало и 7.7 
% други кръс-тоски.

От 1958 г. в породообразувателния процес у нас се включва породата 
Джерсей за подобряване на родопското късорого говедо, а от 1955 г. започва 
масов внос на черношарено говедо. На основата на създадените преходни 
породи се създават нови. 

През 1981 г. се признават породите Българско кафяво говедо, Бъл-
гарско сименталско говедо и Българско червено говедо, като наследници 
съответно на Софийското кафяво, Кулското говедо и Червеното садовско 
говедо. 

През 1989 г. е призната породата Българско родопско говедо, а през 
2002 г. – Българско черношарено говедо. 

Със създаването на културните породи броят на аборигенните драс-
тично намалява. От 70-те години на миналия век съдбата им е последвана и 
от новосъздадените породи поради масовото им поглъщане с черношареното 
говедо. 

До последното десетилетие на века Черношареното говедо вече е 
основна порода у нас, като относителният ѝ дял е над 70 %. Въпреки това 
съществено повишаване на средната млечност в страната не се наблюдава. 
Основната причина е, че през всичките години на опити за подобряване на 
говедовъдството, селекционната работа не се съпътства с усъвършенстване 
на условията на хранене и отглеждане на животните, а катастрофално изос-
тава. 

През последните над 20 години говедовъдството се базира на една-
единствена основа –  хаос (без връзка с науката, практиката, тенденциите и 
постиженията в света).
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2. БИОЛОГИЧНИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА НА ГОВЕДАТА

За управляване на количеството и качеството на произвежданата от 
животните продукция е необходимо да се познават признаците, които я опре-
делят, факторите, влияещи върху нейното формиране и степента на тяхното 
влияние. 

На практика разработването на една технология за производ-
ство на животинска продукция, в т.ч. и на говедовъдната, е разра-
ботването на механизмите за управление на факторите, влияещи 
върху продуктивността. 

В този аспект от първостепенно значение при разработването на тех-
нологията е да се познават биологичните и стопанските качества на живот-
ните и механизмите на формиране на продуктивността, за да се търсят ре-
шения за създаване на най-подходящи условия, при които продуктивният по-
тенциал максимално да се реализира.

От биологичните особености с най-голямо значение за продуктивността 
и ефективността на производството, освен самите продуктивни признаци, са 
кон-ституцията и кондицията на животните, тяхната адаптивна способност и 
жизнес-пособност, етапите на формиране на признаците през онтогенезата. Без 
да под-ценяваме значението на морфологичните, функционалните, 
етологичните и т.н. особености, ние ще се спрем по-подробно на тях като 
комплексни елементи, чието проявяване и развитие до голяма степен е 
управляемо.

2.1. ОНТОГЕНЕЗА НА ГОВЕДАТА

Признаците и свойствата на индивидите са генетично детерминирани 
(обусловени, определени). Развитието им, тяхната реализация във фенотипа, 
зависи от условията на средата през целия период на онтогенезата. 

Онтогенеза –  индивидуалното развитие на организма от образува-
нето на зиготата до смъртта на индивида. 

Според руските еволюционисти Яблоков и Юсуфов онтогенезата е 
един от основните феномени на живота на нашата планета. Това е процес на 
реализация на наследствената информация, заложена в зародишните клетки.

Значението на индивидуалното развитие за бъдещата продуктивност 
на индивида у нас силно се подценява. Основно внимание се отделя на хра-
ненето и отглеждането на продуктивните животните. Грижите за продуктив-
ното животно няма да дадат очакваните резултати, ако не са положени доста-
тъчно грижи за растежа и развитието на младите животни. 

Грижите за продуктивното животно са грижи за настоящето, 
а грижите за младите животни са грижи за бъдещето.

Зиготата, която се получава в резултат на оплождането на яйцеклет-
ката, съдържа целия набор от информация за бъдещото развитие на организ-
ма, но не съдържа нито един от белезите на бъдещия индивид. Тези белези 
се формират през онтогенезата и за развитието им са необходими условия 
през отделните етапи на индивидуалното развитие.

Онтогенезата е сложен биологичен процес, свързан с възпроизводст-
вото на животинските организми. В резултат на взаимодействието на гено-
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типа и средата през онтогенезата настъпват редица количествени и качест-
вени изменения на организма. 

Количествените изменения се наричат растеж, а качествените – раз-
витие. 

Растежът се дължи на увеличаване на броя на клетките, на техния 
размер, на увеличаване на количеството на междуклетъчните субстанции.

Развитието е свързано с различни качествени изменения: молеку-
лярни, целуларни (клетъчни) и т.н. То се характеризира с три процеса – ди-
ференциация, специализация, интеграция и субординация.

Диференциацията е изменение на формата на клетките, на техния 
биологичен състав и на функционалните им особености. 

Специализацията е свързана с образуване на тъкани и органи със 
специални функции. 

Интеграцията и субординацията са процеси, свързани със съгласу-
ваност и съподчиненост на диференцираните клетки, тъкани и органи в мно-
гоклетъчния многофункционален организъм.

През онтогенезата животното непрекъснато се приспособява към из-
менението на условията на средата –  адаптация. От способността на жи-
вотното да се адаптира, в значителна степен зависят неговото здраве, про-
дуктивност, продължителност на използване и т.н.

Онтогенезата на говедата протича в два основни периода –  ембри-
онален и постембрионален (следембрионален).

Ембрионален период. Периодът на развитие на индивида в утробата 
на майката. Той включва три подпериода: зародишен, предплоден и развитие 
на плода.

Зародишният период започва от момента на оплождане на яйцек-
летката от сперматозоида, преминава през образуване на зиготата и завър-
шва с имплантацията на зародиша в матката. При говедата този период про-
дължава 34 дни, а при биволите – 38 дни. Зародишният период се характе-
ризира с растеж и диференциация. През него започва органогенезата (обра-
зуването на органи), като се залагат черният дроб, бъбреците, сърцето, глав-
ният мозък, кръвоносната и нервната система. Ембрионът се храни от запас-
ните хранителни вещества в цитоплазмата на яйцеклетката и от секрета на 
маточния рог. При говедото през този период зародишът увеличава размера 
си близо 600 пъти. През зародишния период се формират признаците на вида.

Предплодният период започва от имплантирането и завършва с 
формирането на ранние плод, който анатомично е напълно сходен с ново-
роденото. При говедото продължава до 60-ия ден, при биволите – до 65-ия. 
Характеризира се с диференциация и морфогенеза. Масата на ембриона при 
говедата се увеличава 40–45 пъти. През този период се формират специфич-
ните особености на типа и породата на индивида.

Развитието на плода е периодът от формирането на ранния плод 
до раждането. Характеризира се с качествени изменения и формиране на 
функциите на всички органи и системи. Най-значително плодът нараства през 
последните седмици. При говедата през последните 2 месеца средноднев-
ният прираст на плода е 300–400 g. През този период се формират особе-
ностите на индивида.
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През отделните периоди на ембрионалното развитие плодът расте 
неравномерно, т.е. периоди на по-интензивен се редуват с периоди на за-
бавен растеж (табл. 1).

Таблица 1. Растеж на говедото през ембрионалния период

Възраст, 

месеци

Маса, 
kg

% от 
масата

при 
раждане

Средно-
дневен

прираст, g

Възраст, 

месeци

Маса, 
kg

% от 
масата

при 
раждане

Средно-
дневен

прираст, g

1 0,002 0,005 0,06 6 6,5 15,0 137,0

2 0,025 0,06 0,7 7 10,0 25,0 115,0

3 0,25 0,55 7,5 8 16,5 41,0 209,8

4 0,9 2,30 25,0
9 40,0 100,0 763,4

5 2,6 6,50 53,0

През първата половина на ембрионалния период интензивно растат 
нервната и костната тъкан, а през втората – мускулите и вътрешните органи. 
При говедата и биволите при раждане масата на осевия скелет (скелета без 
костите на крайниците) е 1.5 пъти по-голям от от периферния (костите на 
крайниците). След раждане осевият скелет се увеличава 9 пъти, а перифер-
ният – 3 пъти.

Следембрионален период. Обхваща времето от раждането до смърт-
та на индивида. Той включва 6 подпериода: период на новороденото, млечен 
период, интензивен растеж и плодово съзряване, интензивно формиране на 
продуктивността, зрялост на организма, стареене.

Периодът на новороденото (коластрен период) е с продължи-
телност 7 дни, въпреки че коластрата се отделя по-кратко време. Периодът 
след раждането е най-критичният в онтогенезата. Рязкото изменение на усло-
вията при преминаването от утробен към извънутробен живот (начин на хра-
нене, дишане, движения, нервна дейност и т.н.) налага за новороденото да се 
полагат специални грижи.

Млечният (бозайният) период е периодът от раждането до отби-
ването на новороденото. Характеризира се с интензивен растеж, пълно раз-
витие на храносмилателната система и преминаване към автономно хранене, 
независещо от майката. За целта е изключително важно захранването на 
новороденото да започне още след първата седмица и то постепенно да се 
приучи към всички фуражи, които ще приема след отбиването. При говедата 
млечният период е 5–10 месеца, но на практика те се отбиват значително по-
рано. Телетата за угояване се отбиват на възраст 2 месеца, женските телета 
за разплод – на 3, мъжките телета за разплод – на 4, а телетата от специа-
лизираните месодайни породи –  на 6–8- до 10-месечна възраст. Млечният 
период при малачетата е с продължителност 4 месеца.

Интензивният растеж и половото съзряване е периодът от от-
биването до настъпването на половата зрялост. Характеризира се с интензи-
вен растеж, развитие на половата система и формиране на половия димор-
физъм. Периодът на настъпване на полова зрялост има важно технологично 
значение. Един-два месеца преди настъпването му мъжките телета трябва да 
бъдат отделени от женските, за да се избягнат нежелани заплождания. При 
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повечето породи говеда половата зрялост настъпва на 6–9-месечна възраст, 
което налага женските телета да бъдат отделяни от мъжките при навършване 
на 6 месеца.

Интензивното формиране на продуктивността обхваща пери-
ода от настъпването на половата зрялост до първото заплождане (стопанска 
зрялост). Характеризира се с постепенно намаляване на растежа. Животните 
достигат маса, при която включването им в разплод няма да окаже негативно 
влияние върху по-нататъшния им растеж и развитие. Говедата от ранозре-
лите породи – Джерсей, Абердин-Ангус, Херефорд и др., достигат стопанска 
зрялост на 15–16-месечна възраст; от среднозрелите –  Айршир, Черноша-
рено говедо, Българско родопско говедо, Българско кафяво говедо и др. – 
на 16-18-месечна възраст, а от къснозрелите – Симентал, Холщайн, Шароле 
и др. – на 18–22-месечна възраст. През последните години, чрез интензифи-
кация на условията на хранене и отглеждане се правят опити за намаляване 
на периода до заплождане на 14–15 месеца. Заплождането е твърде условна 
граница за края на периода на интензивно формиране на продуктивността. С 
него растежът и развитието не спират. Завършването на растежа при гове-
дата е на 4.5–5-годишна възраст, когато скелетът напълно вкостенява.

Зрялостта на организма е периодът от първото заплождане до 
оптималната възраст на използване на животните за разплод и получаване 
на продукция. Характеризира се със завършване на растежа и максимално 
функциониране на всички органи и системи. През периода на зрялост живот-
ните са най-активни, в добро здравословно състояние, най-добре оползотво-
ряват фуража за производството на продукция. Всичко това позволява да се 
получи максимална продукция с минимална себестойност. Стремежът трябва 
да е насочен към удължаване на продължителността на този период.

Стареенето се характеризира с постепенно намаляване на функци-
ите на отделните органи и системи, което води до намаляване на репродук-
тивната способност, продуктивността и жизнеспособността. При отделните 
породи и индивиди този период протича твърде специфично и не трябва да 
се поставя задължителна граница, след която индивидите да се бракуват по-
ради старост.

През отделните периоди растежът и развитието на телетата 
са неравномерни. При развитието на плода отначало се залагат меките тъ-
кани. Първоначално скелетът е съединителнотъканен, след това хрущялен и 
накрая постепенно вкостенява. При някои кости вторият стадий отсъства, а 
част от костите (ребрата, гръдната кост) не вкостеняват напълно. Вкостеня-
ването е неравномерно и тръгва от определени точки. При предния крайник 
първоначално започва да вкостенява лопатката, след това рамото, костите 
на подрамото и така последователно до костната основа на копитото.

При раждането по-голямата част от основните кости на скелета са вкос-
тенели. При женските телета вкостеняването е по-бързо отколкото при мъжките. 
Телетата се раждат с по-силно развит периферичен скелет, тъй като през 
ембрионалния период по-интензивно нарастват тръбестите кости. В тази връзка 
задните крайници, които са формирани само от тръбести кости, са по-дълги от 
предните, където една от костите (лопатката) е плоска. По тази причина 
телетата са с по-висока задна част –  надстроеност. В постембрионалния 
период осе-вият скелет расте по-интензивно от периферния, а плоските кости 
–  по-бързо от тръбестите. Тялото става по-дълбоко и по-широко, а 
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надстроеността из-чезва. Като правило при правилно скачена гръбна линия 
най-високата точка на тялото е холката. При недоразвитие в 
следембрионалния период, в периода на растежа (инфантилизъм), животните 
остават плитки, тесни и надстроени. Трябва да се има предвид, че при някои 
породи (обикновено планинските –  Симентал, Кафяво алпийско говедо, 
Българско родопско говедо, Родопско късорого говедо и др.) надстроеността 
е нормално явление и не трябва да се свързва с недоразвитие. Причините не 
са ясни, но се счита, че надстрое-ността осигурява преимущество при пасене 
на стръмни и пресечени терени.

Мускулите (подобно на костите) също растат неравномерно през от-
делните периоди на онтогенезата. В края на бременността по-бързо нараст-
ват мускулите на периферния скелет. Най-интензивно мускулатурата нараст-
ва в първите 6 месеца след раждането, следващите 6 намалява, а от 12 до 
18-месечна възраст отново нараства. Положително влияние върху растежа 
на мускулатурата оказват обилното хранене и движението.

През извънутробния период се увеличават размерите на сърцето, 
бъбреците, далака, черния дроб, матката; намалява относителният дял на 
белия дроб и интензивността на растежа. От органите на храносмилателния 
канал при раждане е развит само сирищникът. Предстомашията се развиват 
и започват да функционират пълноценно в края на 16-ата седмица.

Редица фактори оказват влияние върху нормалното протичане на 
онтогенезата. 

Основни генетични фактори, влияещи върху развитието, 
през ембрионалния период:

• Породата. Установено е, че дори при най-консервативните за вида 
признаци (например продължителността на бременността) между отделните 
породи могат да се наблюдават различия. При Черношарено говедо про-
дължителността на бременността е 277–281, при Българско кафяво говедо – 
288–291. При породата Шароле телетата се раждат с жива маса 40–50 kg, а 
при Родопско късорого говедо – 9–12 kg.

• Майката. Оказва влияние върху приплода не само чрез генетич-
ната информация, която (за разлика от тази на мъжките индивиди) се съдър-
жа както в ядрото, така и в структури, разположени в цитоплазмата, но и чрез 
способността да износват плода и да създават благоприятни условия за него-
вото развитие. Влиянието на майката може да се демонстрира чрез следния 
пример, приведен в литературата: телетата от породата Девонско говедо се 
раждат с маса 41 kg, а от породата Декстер – 21 kg. При кръстосване на 
девонски крави с бици от породата Декстер телетата се раждат с маса 32 kg, 
а при обратната кръстоска – декстерски крави с девонски бици – 23 kg.

• Бащата. Може да окаже влияние върху продължителността на ем-
брионалното развитие и размера на плода. През последните години при по- 
голяма част от породите се води селекция към дребноплодие, за да се на-
малят трудните раждания, които са характерни за вида. Значителни успехи в 
това отношение са постигнати при породата Шароле, при която трудните раж-
дания са намалени до 8–9 %. 

Други фактори, влияещи върху развитието, през ембрионал-
ния период:
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• Хранене на майката. Пълноценното хранене на майката е реша-
ващо за правилното и пълноценно развитие на приплода.

• Брой на приплодите. По-големият брой приплоди води до нама-
ляване на растежа им. Близненето при говедата не се толерира.

Протичането на извънутробния период зависи от породата, метода на 
развъждане (кръстоските растат по-интензивно), индивидуалните особенос-
ти, живата маса при раждане, пола, сезона на раждане, храненето, условията 
на отглеждане, движението и т.н.

Неблагоприятните фактори на средата оказват негативно влияние 
върху онтогенезата, което може да доведе до недоразвитие на индивида.

Недоразвитието през ембрионалния период се нарича ембрионализъм, 
през коластрения и млечния период – инфантилизъм, а по време на половото 
съзряване – неотения. По принцип е възможен компенсаторен растеж и недо-
развитието през един период може да се компенсира през следващия. Трябва 
да се знае, че колкото по-рано настъпи едно недоразвитие, толкова 
възможността за неговото компенсиране през следващите периоди е по-трудно. 
Негативните процеси на по-ранен стадии на развитие на плода са необратими.

2.2. КОНСТИТУЦИЯ, ЕКСТЕРИОР, КОНДИЦИЯ

2.2.1. Конституция
Конституция – общото телесно устройство на индивида, обуслове-

но от морфологичните и физиологичните особености на организма. 
Тя е генетично детерминирана (определена), но се формира в онтогене-

зата (индивидуалното развитие) под влияние на средата. Средата не може да из-
мени коренно конституцията, но може да я “деформира”, да отклони нейното раз-
витие в една или друга насока. Конституцията е от значение за продуктивното 
нап-равление и продуктивността на животните, за тяхната устойчивост, 
жизнеспособ-ност, способността им да реагират на изменението на факторите на 
средата и т.н.

Конституцията може да бъде определена и като съвкупност от външ-
ните – екстериорните (външен строеж и форма на тялото) и вътрешните – 
интериорните (анатомо-хистологични, физиологични, биохимични свойства) 
особености на организма.

Преценката на конституцията се извършва главно на основа-
та на екстериора.

За класификация на конституцията се използват различни методи и 
подходи. Най-удобна за приложение е класификацията на руския учен П. Н. 
Кулешов. Той разделя конституцията на четири типа – груба, нежна, плътна и 
рехава. Класификацията може да се възприеме по-лесно, ако се приеме, че гру-
бостта и нежността се определят основно от развитието на костите, а плът-
ността и рехавостта – от развитието на мускулатурата, мастната тъкан и ко-
жата. Такъв подход дава ясна представа за наложилите се в практиката “ком-
бинирани”  конституционални типове –  нежно-плътна, нежно-рехава, грубо-
плътна и грубо-рехава (фиг. 1).

Нежна конституция –  костите на скелета са тънки, тесни и удъл-
жени, но плътни и здрави, а черепът е лек, нежен. 

Груба конституция – костите са къси, дебели, широки, порьозни, а 
черепът е масивен и тежък. 
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Плътна конституция –  мускулатурата е по-силно или по-слабо 
развита, но твърда и суха, без излишни мазнини. Кожата е нежна, тънка, но 
плътна и еластична, а подкожната мазнина липсва или е тънък слой. 

Рехава конституция –  мускулатурата е обилна, със значителни 
мастни отслоявания между мускулите и вътре в тях, около съдовете, под ко-
жата, която е дебела, месеста.

Нежно-плътна конституция – желателна е при животните за про-
изводство на мляко. Тялото е удължено, изглежда ъгловато, дълбоко, но не 
много широко. Храносмилателната система е добре развита, обмяната на 
веществата е повишена, възбудимостта – висока. Животните имат добра жиз-
неспособност и плодовитост, с изключение на много високопродуктивните.

Фиг. 1. Класификация на конституцията при говедата

Нежно-рехава конституция –  характерна е за животните за месо. 
Те трябва да имат нежни и тънки кости, покрити с обилна, рехава муску-
латура. Поради силното развитие на мускулите животните изглеждат по-къси 
и по-приземни, но са достатъчно дълги, широки и дълбоки. Тялото е бъчво-
образно. Храносмилателната система е относително добре развита, живот-
ните са по-флегматични, бавни, с понижена обмяна на веществата и склон-
ност към затлъстяване при обилно хранене. Поради това са с по-ниска жиз-
неспособност и често влошени възпроизводителни качества.

Грубо-плътна конституция – типична е за животните за работа и 
голяма част от примитивните породи. Скелетът и черепът са силно развити, 
масивни, тежки. Мускулатурата е добре развита, но е суха и плътна, без маз-
нини, кожата е груба, тежка, но плътна и еластична. Предната част на тялото 
обикновено е по-силно развита от задната. Животните имат по-ниска продук-
тивност, но са с висока жизнеспособност и устойчивост към неблагоприятните 
фактори на средата.

Грубо-рехава конституция – не е желана при нито едно продуктив-
но направление и категория говеда. Мощната, тежка костна система има 
висок дял в трупа, което влошава месодайната продуктивност, а рехавата 
мускулатура предполага понижена работоспособност.

Към описаните от Кулешов четири типа М. Ф. Иванов добавя здрава 
конституция. Въпреки че по описание се приема за близка до плътната, по 
смисъла на своята същност тя не трябва да се разглежда самостоятелно. 
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Животните със здрава конституция трябва да се отделят в рамките на оста-
налите конституционални типове. Това са индивиди с добре развито, типично 
за породата хармонично телосложение; с пропорционални, правилно свърза-
ни части на тялото без пороци; силни, здрави крайници с правилна постановка; 
жив темперамент; устойчива продуктивност; висока плодовитост и жизненост; 
способност да реагират адекватно на изменението на условията на средата.

Като противоположност на здравата конституция могат да се възпри-
емат случаите на отслабване или преразвитост на конституцията в една 
или друга насока. Животните с преразвита нежно-плътна конституция (суха 
преразвитост) имат силна извивка между челната и носовата част на глава-
та, много тънки кости и кожа, тясно тяло с остри холка и гръб, “прехващане” 
зад лопатките, слабо развити вторични полови признаци. Такива животни 
имат ниска жизнеспособност и продуктивност.

2.2.2. Екстериор

Екстериор – външното телесно устройство на животните. 
Оценката на екстериора е задължителна за всички категории говеда, 

тъй като освен информацията, която дава за породната принадлежност, на-
соката на използване, продуктивността, възрастта, здравословното и физио-
логичното състояние, екстериорът е източник на информация за протичането 
на онтогенезата, за възможността за по-нататъшно използване на животното. 
Преценката по екстериор е основен начин за оценката на конституцията.

             2.2.2.1. Оценка на екстериора
За детайлна оценка на екстериора тялото на животните се раз-

деля на части. Основните части при говедата са представени на фиг. 2.

Фиг. 2. Части на тялото при говедата: 1 – глава; 2 – чело; 3 – лицева част; 
4 – носно огледало; 5 – тилен гребен; 6 – шия; 7 – холка; 8 – гръб; 9 – поясница; 
10 – кръстец; 11 – крупа; 12 – корен на опашката; 13 – задхълбочно възвишение; 
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14 – седалищно възвишение; 15 – тазобедрена става; 16 – предгръдник; 17 – гърди; 
18 – лопатка; 19 – лопатъчно-раменна става; 20 – рамо; 21 – лакът; 22 – подрамо; 
23 – карпална става; 24 – предна свирка; 25 – бабка; 26 – копито; 27– гръден кош; 

28 – хълбок; 29 – корем; 30 – млечно кладенче; 31 – млечна вена; 32 – виме; 
33 – цицка; 34 – бедро; 35 – коляно; 36 – подбедро; 37 – скакателна става; 

38 – задна свирка; 39 – бабка; 40 – копито; 41 – копитце; 42 – опашка

При оценката на екстериора се използват два подхода –  сетивна 
пре-ценка и екстериорни измерения.

Сетивната преценка (независимо от метода, който се използва) дори 
при бална (цифрова) оценка е повече или по-малко субективна, но е бърза и 
при опитност на експерта – достатъчно точна. 

Чрез измеренията се прави обективна преценка на екстериора, на 
растежа и развитието на животните през отделните етапи на индивидуалното 
развитие, на типичността на животните и принадлежността им към опреде-
лена порода, фамилна група и др. 

В каталозите за разплодни животни обикновено се посочват 3–4 изме-
рения (височина при холката, коса дължина на тялото, обхват на гърдите, об-
хват на свирката), но на всяко племенно животно при определяне на типич-
ността, при оценка на племенните стада и др. трябва да се правят пълни из-
мервания.

            Екстериорни измервания. За снемане на екстериорните измервания 
при говедата се използват три уреда: 

• щок на Лидтин –  за измерване на височините, косата дължина, 
дълбочините и по-големите широчини на тялото; 

• пергел на Вилкенс – за измерване на малки дължини;

• измерителна лента за измерване на основно на обхватите.
Основните телесни измерения при говедата и начинът на тяхното сне-

мане са представени в табл. 2.

Определяне на живата маса. Живата маса е важен показател за 
оцен-ката на телесното състояние, растежа на животните, месодайната 
продуктив-ност и т.н. 

При отделните категории животни се контролира периодично на раз-
лична възраст, определена в съответната развъдна програма. 

Най-точно масата се определя чрез претегляне на животните. 
При отсъствие на кантар масата на кравите може да се изчисли на 

основата на екстериорните измервания. 
Най-често се използва формулата на Трухановски

100

ОГ . Д . K
  маса Жива =  ,

където:  Д  е правата дължина на тялото, cm; 
ОГ – обхватът на гърдите, cm; 
  K – поправъчният коефициент:

• при породите за мляко е 2;

23



• при породите за месо и техните кръстоски – 2.5. 

В зависимост от охранеността на животните коефициентът се кори-
гира с 5–10 %.

Живата масса се измерва в kg.

Живата маса може да се определи и на основата на косата дължина и 
обхвата на гърдите, като се използва табл. 3.

Таблица 2. Основни телесни измерения при говедата

№ Измерение Точки на измерване Уред
1 2 3 4
           Измерения на главата

1 Дължина вертикално – от средата на тилния гребен до
началото на носното огледало

пергел

2 Най-голяма широчина между странично най-изпъкналите точки на 
очните орбити

пергел

3 Най-малка широчина между слепоочията пергел

4 Дължина на челото
от средата на тилния гребен до средата на 
мислената линия, съединяваща вътрешните 
ъгли на очите

пергел

5 Дължина на челото 
до най-широката му 
част

от средата на тилния гребен до средата на 
мислената линия, съединяваща странично 
най-изпъкналите точки на очните орбити

пергел

6 Широчина на челото 
между рогата

от основата на единия рог до основата на 
другия по дължината на тилния гребен

пергел

7 Дължина на лицето от средата на мислената линия, съединяваща 
вътрешните ъгли на очите, до носното 
огледало

пергел

8 Дължина на рогата
от основата до върха на рога –  при плътно 
прилепена лента върху повърхността на рога, 
явяваща се продължение на тилния гребен

лента

9 Обхват на рогата обиколката на левия рог при основата лента
       Височини на тялото

10 При холката от най-високата точка на холката до земята щок

11 При гърба от най-задната точка на бодлестия израстък 
на последния гръден прешлен до земята

щок

12 При поясницата
от пресечната точка на гръбната линия с мис-
лената права, съединяваща най-краниалните 
точки на задхълбочните възвишения, до 
земята

щок

13 При кръстеца от най-високата точка на кръстеца до земята щок

14
При корена на 
опашката

от най-високата точка, лежаща на гръбната 
линия непосредствено пред първия подвижен 
опашен прешлен, до земята

щок

15 При седалищните 
възвишения

от най-каудалната точка на седалищните 
възвишения до земята.

щок

16 При тазобедрените 
стави

от най-латерална точка на тазобедрената 
става до земята

щок

       Дължини на тялото
от най-краниалната точка на лопатъчно-ра-
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17 Коса дължина менната става до най-каудалната на 
седалищ-ното възвишение

щок

18 Права дължина
по гръбната линия – между мислените прави, 
прекарани вертикално през най-краниалната 
точка на лопатъчно-раменната става и най- 
каудалната на седалищното възвишение

лента

19 Дължина на шията
от основата на тилния гребен, хоризонтално 
до вертикалната линия, прекарана през най-
крани-алната точка на лопатъчно-раменната 
става

лента

20 Дължина на 
опашката 

разстоянието между най-предната точка на 
първия и най-задната на последния опашен 
прешлен

лента

                                                                                          Продължение на табл. 2
1 2 3 4
      Измерения на гърдите

21 Дължина
от най-краниалната точка на лопатъчно-ра-
менната става до каудално най-изпъкналата 
точка на последното ребро

лента

22 Широчина
между латерално най-изпъкналите точки на 
гръдния кош непосредствено зад задния ъгъл 
на лопатката

щок

23 Дълбочина между гръбната и гръдната линия непосред-
ствено зад задния ъгъл на лопатката

щок

24 Обхват обиколката на гръдния кош непосредствено 
зад задния ъгъл на лопатката

лента

       Измерения на поясницата

25 Дължина

от най-задната точка на бодлестия израстък 
на последния гръден прешлен до пресечната 
точка на гръбната линия с мислената права, 
съединяваща най-краниалните точки на зад-
хълбочните възвишения

пергел

26 Широчина между най-латералните точки на напречните 
израстъци на четвъртия поясен прешлен

пергел

       Измерения на крупата

27 Дължина от най-краниалната точка на задхълбочното 
възвишение до най-каудалната на 
седалищното

пергел

28 Широчина при зад-
хълб. възвишения

между най-латералните точки на задхълбоч-
ните възвишения

пергел 
щок

29 Широчина при 
тазобедрените стави

между най-латералните точки на тазобедре-
ните стави

пергел

30
Широчина при седа-
лищните възвишения

външна – между най-латералните; средна – 
между най-каудалните; вътрешна – между 
най-медиалните точки на седалищните 
възвишения

пергел

31 Наклон на крупата от корена на опашката до каудално най-из-
пъкналата точка на седалищното възвишение

пергел

       Измервания на крайниците

32 Височина при лопат.-
раменната става

от най-краниалната точка на лопатъчно-ра-
менната става до земята

щок

33 Височина при 
лакътната става.

от най-воларната точка на лакътната става 
до земята

щок

34 Височина при от най-воларната изпъкналост на карпалната щок
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карпалната става става до земята

35 Височина при 
коляното

от най-краниалната точка на коленната става 
до земята

щок

36 Височина при 
скакателната става

от най-плантарната точка на скакателната 
става до земята

щок

37 Обхват на свирката обиколката на най-тънката част на предна 
свирка

лента

38 Полуобхват на 
бутовете

между най-краниалните точка на коленете хо-
ризонтално през задната част на бутовете

лента

      Измервания на вимето

39 Виме

дължина; хоризонтален и вертикален обхват; 
предна, задна и странична дълбочина; разсто-
яние до земята; най-голяма широчина на пред-
ната и задната половина; разстояние между 
предните, задните, левите и десните цицки; 
диаметър на цицките

лента

Таблица 3. Определяне на живата маса на кравите

КД*
ОГ** 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195

125 164 — — — — — — — — — — — — — —
130 180 187 — — — — — — — — — — — — —
135 196 203 213 — — — — — — — — — — — —
140 216 223 231 241 — — — — — — — — — — —
145 232 240 250 259 268 — — — — — — — — — —
150 247 256 266 277 286 296 — — — — — — — — —
155 264 274 285 295 306 317 328 — — — — — — — —
160 282 290 301 313 324 334 347 356 — — — — — — —
165 — 310 323 334 347 358 370 381 394 — — — — — —
170 — — 342 355 368 380 393 404 417 431 — — — — —
175 — — — 374 390 403 417 429 443 457 470 — — — —
180 — — — — 414 428 443 452 471 486 500 515 — — —
185 — — — — — 449 464 478 494 508 524 540 552 — —
190 — — — — — — 492 506 522 538 555 572 585 602 —
195 — — — — — — — 531 549 566 582 600 615 633 648
200 — — — — — — — — 580 597 614 634 649 667 684
205 — — — — — — — — — 626 644 662 680 699 717
210 — — — — — — — — — — 678 699 716 736 754
215 — — — — — — — — — — — 734 751 773 792
220 — — — — — — — — — — — — 782 804 825
225 — — — — — — — — — — — — — 843 863
230 — — — — — — — — — — — — — — 905

Жива маса (kg)

*КД – коса дължина на тялото, cm; ОГ – обхват на гърдите, cm.

На основата на екстериорните измерения се изчисляват индекси на 
телосложението, които характеризират пропорциите на тялото и представ-
ляват съотношение между отделни телесни измерения, изразено в %. Най- 
често използваните индекси при говедата са представени в табл. 4.

Таблица 4. Основни индекси на телосложението при говедата

№ Индекс Формула

1 за големина на главата  дължина на главата/височина при холката*100
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2 за широкорелсов  голяма широчина на главата/дължина на 
главата*100

3 за дългокракост (височина     на     холката   –   дълбочина     на     гърдите  .100
височина при холката

4 за разтегнатост на тялото  коса дължина на тялото/височина при холката*100
5 за надстроеност на 

тялото
 височина при кръстеца/височина при холката*100

6 за масивност  обхват на гърдите/височина при холката*100
7 за развитие на костите  обхват на свирката/височина при холката*100
8 за замускуленост  полуобхват на бутовете/височина при холката*100
9 за сбитост  обхват на гърдите/ коса дължина на тялото*100

10 гръден  широчина на гърдите/дълбочина на гърдите*100
11 тазо-гръден    широчина     на     гърдите     .100

широчина на крупата при задхълбочните възвишения
12 за заостреност на 

крупата
   широчина     при     задхълбочните     възвишения     .100

широчина на крупата при седалищните възвишения

Сетивна преценка. Основен метод на сетивна преценка при говеда-
та е линейната класификация по тип. За пръв път е използвана в САЩ 
през 1975 г., през 1981 г. –  в Канада и Европа. 

Поради специфичните особености на насоката на използване и изиск-
ванията на селекционните програми в различните страни при отделните по-
роди се наблюдават известни различия както в броя на показателите, така и в 
значението им при оценката на екстериора.

2.2.2.2. Преценка на говедата от породите за мляко
Говедата от породите за мляко имат нежно-плътна конституция. 
Главата е нежна, лека, суха, пропорционална на тялото, с широка му-

цуна и отворени ноздри, живи очи. 
Шията е нежна и дълга, сравнително тясна и плитка. 
Тялото е дълго, сравнително дълбоко и умерено широко. За млечни-

те крави са характерни три триъгълника – погледнато отпред, отгоре и отст-
рани тялото се разширява от предната към задната част. Телесните форми 
са удължени, сухи, слабо замускулени. 

Гръбната линия е права, с ясно очертани прешлени, като е допустимо 
холката да е леко изпъкнала над гръбната линия. 

Холката и гърбът са дълги и сравнително тесни. 
Поясницата е къса и широка. 
Крупата е дълга, широка, умерено замускулена, с добре очертани раз-

далечени изпъкнали задхълбочни възвишения. 
Хълбоците са дълбоки и ясно очертани. 
Гръдният кош е дълъг, дълбок и умерено широк с широки и плоски ко-

со поставени ребра с големи междуребрени разстояния. 
Коремът е обемист. 
Крайниците са широко поставени, прави, с добре очертани стави и су-

хожилия. 
Копитата са къси, широки, закръглени, със здрав копитен рог. 
Вимето е обемисто, дълбоко и широко, ванообразно или чашеобраз-

но, с равно дъно, без прихващане, с широко и високо млечно огледало, ед-
накво развити четвъртини, мека и еластична консистенция. Цицките са цилин-
дрични, отвесни, равномерно поставени, по дължина и дебелина – подходящи 
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за машинно доене. Млечните вени са дебели, изпъкнали, силно извити, поня-
кога разклонени, а млечните кладенчета – широки. 

Кожата е еластична, тънка и плътна, лесно се отделя от тялото, с мно-
жество тънки гънки на шията. 

Космената покривка е къса, нежна и блестяща. 
Опашката е дълга и тънка.

Линейна оценка по тип на кравите от породите за мляко
У нас линейната класификация по тип на говедата от породите за мляко 

се извършва съобразно с “Инструкцията за водене на развъдно-подобрител-
ната работа в млечното говедовъдство” от 1993 г. 

Оценката се извършва по 16 линейно-описателни признака и по 4 об-
щи характеристики (показатели за класиране). 

При преценката се дава цифрова стойност на екстериорните призна-
ци. Всеки от тях се описва индивидуално в степени от 1 до 50.

ИКАР (ICAR, 2009) препоръчва при линейната оценка по тип на гове-
дата от породите за мляко да се използват принципите на Световната хол-
щайн-фризийска федерация. Методиката е сходна с използваната у нас, но 
оценката на признаците е не по 50-бална, а по 9-бална скала. Считаме, че то-
ва е значително по-практично.

По методиката на ИКАР се описват 23 признака. При оценката те се 
разделят на две групи.

1. Признаци, при които желаната форма или степен на развитие съот-
ветства на максималния бал (към 9) от описателната скала, а отрицателните 
варианти съответстват на ниските балове (към 1). Такива са: ръст на животното; 
широчина на гърдите; дълбочина на тялото; ъгловатост; широчина на крупата; 
постановка на задните крайници; развитие на скакателните стави; захващане на 
предната част на вимето; височина и широчина на захващане на задната част 
на вимето; бразда на вимето; движение на животните; развитие на костите.

2. Признаци, при които минималният и максималният бал на описател-
ната скала отразяват крайните варианти на нежелана форма на дадена част от 
тялото, а желаната форма се оценява с бал около 5. Такива са: наклон на 
крупа-та; ъгъл на скакателната става; ъгъл на копитото; дълбочина на вимето; 
поста-новка, дължина и дебелина на цицките; угоеност; развитие на 
мускулатурата.

Трябва да се отбележи, че това делене е условно и във всички 
случаи трябва да се определя за конкретната порода и популация в зависимост 
от насо-ката на отбора, степента на развитие на признака и т.н. При породата 
Холщайн селекцията се води към увеличаване на ръста на животните и е 
естествено приз-накът да се намира в първа група и максимален бал да 
получават най-ръсто-витите животни. При породата Българско родопско говедо 
това не важи. При нея е необходимо животните да са компактни и подвижни, с 
неголям ръст, пригодни да използват стръмните планински пасища. Тогава по 
признака ръст на живот-ните ще се води стабилизиращ отбор и максималният 
бал ще е 5. Подобно е положението и при други признаци. Част от посочените 
признаци може да не са актуални за дадена порода към настоящия момент и те 
могат да се елиминират, както и могат да бъдат включени и други признаци. В 
описаната по-долу схема на ИКАР не се обръща внимание на развитието на 
предния пояс – постановка на предните крайници, свързване на лопатката към 
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тялото и т.н., които според нас са много важни особено за родопското говедо. 
Не се прави и комплексна пре-ценка на свързването на гръбната линия и т.н. 

По подобен начин са обстоятелствата и в класификацията по тип на 
комбинираните породи. В последните каталози на породата Монбелиард, ос-
вен дълбочина на тялото например, са включени и признаците дълбочина на 
гърдите, а широчината се определя по метод, различен от описания от ИКАР. 
Крупата, освен по наклон, се преценява и по дължина, широчина при задхъл-
бочните възвишение и тазобедрените стави. При преценка на вимето, освен 
посочените по-долу признаци, се отчита развитието на предните четвъртини, 
като се измерва разстоянието от предната цицка до края на захващане на 
четвъртината към коремната стена напред. Освен дълбочина на вимето, се 
отчита и постановката на дъното му спрямо хоризонталната ос и т.н.

Описаната по-долу линейна класификация по тип на говедата от поро-
дите за мляко, съответства на приведената в методичните указания на ИКАР 
(без да е буквален превод), а параметрите са за породата Холщайн на Светов-
ната холщайнска асоциация. Считаме, че предложената схема успешно може 
да се използва като базисна за разработване на схеми за линейна оценка по 
тип на млечните говеда у нас.

Схеми за линейна оценка

1. Ръст на животното. Определя се височината на тялото при хол-
ката.
    

 
    Бал: 

• 1 – ниска крава; 

• 5 – средно висока; 

• 9 – висока.

     Референтна скала при Холщайн: 

• 1 – ниски – 130 cm; 

• 5 – средно високи – 140 cm; 

• 9 – високи – над 150 cm.

Тази бална оценка е подходяща при селекция по едрина на животните, 
като се изхожда от презумпцията, че при равни условия колкото е по-едро 
животното, толкова по-висока е неговата продуктивност. При стабилизиращ 
отбор по признака най-подходящ ще е средният ръст.

2. Широчина на гърдитe. Определя се широчината на гърдите, измер-
ена между предните крайници. Стремежът при всички категории говеда е към 
по-голяма широчина на гърдите. Обемистият широк и дълбок гръден кош, е 
свързан с по-добро развитие и по-добро функциониране на органите, 
разположени в него (сърцето и белият дроб). 
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Бал: 

• 1–3  –  тесни 
гърди;

• 4–6 –  средно 
широки

    гърди; 

• 7–9 – широки 
гърди.

При Холщайн референтната скала е от 13 до 29 cm. При 13 cm се 
поставя бал 1, а за всеки сантиметър над 13 се прибавят по 2 точки.

3. Дълбочина на тялото. Определя се от дълбочината на гърдите, 
измерена при последното ребро. Животните от породите за мляко (подобно 
на широчината) трябва да имат достатъчно дълбоки гърди и дълбоко тяло. 

Бал: 

•1–3 – плитко
   тяло; 
•  4–6 – средно
   дълбоко тяло; 

•  7–9 – дълбоко
тяло.

4. Ъгловатост. Оценяват се ъгълът на ребрата относно гръбната 
линия и разстоянието между ребрата. Поради слабото развитие на мускула-
турата животните от породите за мляко изглеждат ъгловати, с тънки и нежни 
форми. Ребрата са плоски, широки, косо поставени спрямо гръбната линия, а 
разстоянията между тях са широки. Широките ребра и междуребрени разсто-
яния и косата постановка на ребрата осигуряват по-голям обем на гръдния 
кош.

Бал: 
• 1 –  перпендикулярно поставени тънки закръглени ребра с тясно 

разстояние между тях; 
• 5 – междинна ъгловатост и широчина между ребрата; 
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• 9 – малък ъгъл между ребрата и гръбната линия, плоски реб-
ра с широки междуребрени разстояния.

5. Наклон на крупата. Определя се наклонът на мислената линия 
между задхълбочните и седалищните възвишения при поглед отстрани. Кру-
пата на кравите трябва да бъде умерено наклонена назад. Това осигурява 
естествено положение при излизане на телето при раждане.

Бал: 

• 1 –  крупа с 
обратен наклон; 

• 3 –  равна 
крупа; 

• 5 – умерено
   наклонена крупа; 

• 9 –  силно 
наклонена

   назад крупа.

Референтна скала за Холщайн: 

• 1 – обратен наклон + 4 cm от хоризонталната ос; 

• 2 +2 cm; 

• 3 – равна крупа – 0 cm; 

• 4 – леко наклонена крупа – 2 cm; 

• 5 – 4 cm; 

• 6 – 6 cm; 

• 7 – 8 cm; 

• 8 – 10 cm; 

• 9 – 12 cm и повече.
6. Широчина на крупата. Определя се чрез измерване на разстоя-

нието между каудално най-изпъкналите точки на седалищните възвишения. 
Широчината на крупата е свързана с проходимостта на родилния път. В тази 
връзка крупата трябва да бъде достатъчно широка.
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Бал: 

• 1 – тясна; 

• 5 – междинна; 

• 9 – широка крупа.

При Холщайн референтната скала е от 10 до 26 cm, като за всеки 
сантиметър над 10 се прибавят по 2 точки.

7. Постановка на задните крайници. При кравите от породите за 
мляко на задните крайници се обръща голямо внимание. Върху тях пада ос-
новната тежест както при стоене, така и при движение. Гледани отзад, крайни-
ците на кравите трябва да са прави. Х-образната постановка е свързана с 
неустойчивост на животното при стоене и движение, напрежение на функции-
те и дискомфорт.

Бал: 

• 1 – силно изразена Х-образност; 

• 5 – слаба Х-образност; 

• 9 – прави крайници.

8. Ъгъл на скакателната става. Оценява се изразеността на ъгъла 
на ставата. Той трябва да е добре до не силно изразен. Нежелателни са как-
то слоновата (силно отворен ъгъл), така и сърповидната (силно стеснен ъгъл) 
постановка на крайниците, които затрудняват движението на животните.
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Бал: 

1 – слабо изразен ъгъл

      (слонова постановка); 

5 – междинно изразен

      ъгъл (желателна

      постановка); 

9 – сърповидност.

Референтна скала: 

• 1–3 бала – 160º; 

• 4–6 бала – 147º; 

• 7–9 бала – 134º.

9. Развитие на скакателните стави. Оценява се развитието на 
костите и сухожилията на скакателните стави, наличието на инфилтрация и 
отоци.

Бал: 

• 1 – 
със значителна 
инфилтрация на

   течност; 

• 5 – 
междинно поло-
жение; 

• 9 – 
изчистена и
суха.

10. Ъгъл на копитото. Ъгъл на задната част на копитото от венеца 
до пода. Копитата трябва да са умерено наклонени. Нежелани са както меки-
те, така и стръмните бабки.

Бал: 
• 1 – много малък ъгъл (меки бабки);

• 5 – добре изразен ъгъл; 
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• 9 – изправен ъгъл (стръмни бабки)
Референтна скала: 

• 1 бал – 15º ; 

• 5 бала – 45º ; 

• 9 бала – 65º.
11. Захващане на предната част на вимето. При кравите от 

поро-дите за мляко вимето е жлезисто и обемисто. То трябва да е добре 
захванато за тялото, тъй като в интервалите между доенето в него се 
натрупва значи-телна количество мляко –  15–20 и повече килограми. 
Дължината от най-пред-ната точка на площта на захващане с коремната 
стена до най-високата отзад, под вулвата, трябва да превишава дължината 
на вимето, измерена хоризонт-ално между най-изпъкналите напред и назад 
точки. От свързването на виме-то с тялото зависи провисването му с 
напредване на възрастта. При оценя-ване на захващането на предната част 
на вимето се описват площта на зах-ващане и ъгълът, който сключва 
предната половина на вимето с коремната стена. Вимето трябва да бъде 
добре свързано, на широка основа и колкото е по-напред, толкова по-добре. 
Предните четвъртини на вимето трябва посте-пенно да преминават към 
коремната стена, като между тях и стената не тряб-ва да се образува “джоб”. 
Най-желана е ванообразната форма на вимето.

Бал: 
• 1 – слабо захващане (кръгло виме); 

• 5 – сравнително добро захващане (чашовидно виме);

• 9 – много добро захващане (ванообразно виме).

12. Височина на захващане на задната част на вимето. Пред-
ставлява разстоянието между долния край на вулвата и жлезистата тъкан на 
вимето, съотносително височината на животното. Подобно на предната поло-
вина и задната трябва да бъде добре захваната към тялото. Колкото по-висо-
ко е захванато вимето, толкова е по-висок потенциалът за развитие на задни-
те четвъртини.
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Бал: 

• 1 – много ниско; 

• 5 – междинно; 

• 9 – 
високо
         захващане.

Референтна стойност: при разстояние 29 cm от основата на вул-
вата до захващането на вимето се дават 4 бала; за всеки 2 cm по-малко 
се прибавя по 1 бал, а за всеки 2 cm повече се изважда по 1.

13. Широчина на захващане на задната част на вимето. Задните 
четвъртини на вимето трябва да бъдат добре свързани с тялото. Показател 
за това е (освен високото) и широкото захващане. Желателна е максимална 
широчина на захващане.

Бал: 
• 1 – тясно захващане; 

•5 – междинно; 

•9 – широко
         захващане.

14. Бразда на вимето. Характеризира се с дълбочината на браздата 
на вимето. Задните четвъртини на вимето трябва добре да са очертани, но не 
раздвоени, а цицките трябва да са отвесно поставени. По тази причина най-
желана е средно изразената бразда на вимето.

Бал: 

• 1–3 – изпъкнало дъно без бразда; 

• 4–6 – средно изразена бразда; 
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• 7–9 – дълбока и висока бразда.

Референтна скала: 

• 1 т. – изпъкнало надолу виме +1 cm от хоризонталната ос, 
              без бразда; 

• 2 т. – + 0.5 cm; 

• 3 т. – равно дъно; 

• 4 т. – леко разграничаване – бразда 1 cm; 
• 5 т. – бразда – 2 cm; 

• 6 т. – бразда – 3 cm; 

• 7 т. – бразда – 4 cm; 

• 8 т. – бразда – 5 cm; 

• 9 т. – бразда – 6 cm.

15. Дълбочина на вимето. Представлява разположение на дъното 
на вимето спрямо скакателната става. Плиткото и провисналото виме при 
дойните крави са нежелателни. Най-желано е дъното на вимето да е хоризон-
тално поставено и да бъде малко над нивото на скакателните стави.

Бал: 

• 1 – под скакателната става; 

• 2 – на нивото на ставата; 

• 5 – междинно положение; 

• 9 – плитко виме.

Референтна скала: 2 точки се дават при разположение на дъното 
на вимето на нивото на скакателната става; за всеки 3 cm отклонение 
към земята – –1 бал; към тялото – +1 бал.

16. Дължина на цицките. Цицките трябва да са умерено дълги, 
подходящи за машинно доене.
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Бал: 

• 1 – къси; 

• 5 – междинни; 

• 9 – дълги.

Референтна скала – от 1 до 9 cm – по 1 бал на всеки сантиметър.

17. Дебелина на цицките. Цицките трябва да са умерено дебели, 
подходящи за машинно доене.

Бал: 
• 1 – тънки цицки; 

• 5 – междинни; 

• 9 – дебели цицки.

18. Постановка на предните цицки, спрямо централната ос 
на животното. Предните цицки трябва да са поставени вертикално, в 
средата на четвъртините. При оглед на животното отзад те почти не се 
виждат или са леко встрани. Както раздалечаването, така и сближаването е 
нежелано.
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Бал:

• 1 – встрани, извън четвъртината;

• 5 – в средата на четвъртината; 

• 9 – централно сближени.
.
19. Постановка на задните цицки. Задните цицки трябва да са 

поставени както предните – вертикално, в средата на четвъртините.

Бал: 

• 1–3 – встрани, извън четвъртината; 

• 4–6 – в средата на четвъртината; 

• 7 – докосване на върховете; 

• 9 – кръстосани.

20. Движение на животните. Оценява се отклонението на крайника 
от централната ос на тялото и дължината на стъпката. Животните трябва да 
се движат “равно”, с дълга, уверена крачка, без отклонение на крайниците от 
централната ос.
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Бал: 

• 1–3 – силна абдукция (отклонение от централната ос) къса крачка; 

• 4–6 – слаба абдукция, средна крачка; 

• 7–9 – отсъствие на отклонение, дълга крачка.

21. Угоеност. Определя се наличието на мазнини по крупата и около 
корена на опашката. Угоеността е свързана с поддържане на определено 
тлесно състояние през различните физиологични периоди. С изключение на 
последния месец преди отелването, когато трябва да са в гойна кондиция, през 
останалите периоди кравите от породите за мляко трябва да са в разплодна 
кондиция.

Бал: 

• 1 – много слаба (гладна кондиция); 

• 5 – средна угоеност (развъдна кондиция); 

• 9 – силно угоена (гойна кондиция)

22. Развитие на мускулатурата. Преценката на развитието на мус-
кулатурата се оценява на основата на развитието ѝ по слабините и бедрата. 
Кравите от породите за мляко трябва да имат суха умерено развита муску-
латура.
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Бал: 
1 – бедна; 
5 – умерено развита; 
9 – силно развита.

23. Развитие на костите. Развитието на костите на скелета се оце-
нява по дебелината на най-тънката част на свирката. Кравите от породите за 
мляко трябва да имат тънки и здрави кости.

Бал: 

• 1 – широки, дебели и тежки кости; 

• 5 – междинно положени; 

• 9 – нежни и тънки кости.

Стремежът при линейното описание е да се определи с точност до 
еди-ница проявената форма на всяка част от тялото, без да се прави сравнение 
меж-ду отделните животни или с определен стандарт. Оценката на кравите се 
извър-шва на I и III лактация, в периода от 30-ия до 150-ия ден на лактацията.

2.2.2.3. Преценка на говедата от породите за месо
Говедата за месо имат нежно-рехава конституция. Тялото им трябва 

да е дълго, дълбоко и широко, а погледнато отпред, отгоре и отстрани – да 
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бъде с правоъгълна форма. Телесните форми са удължени, закръглени, силно 
замускулени. Главата е тежка. Шията е широка и дълбока, силно замускуле-
на. Гръбната линия е права, като е допустимо мнимо раздвояване в резултат 
на силно натрупване на мускулатура от двете страни на гръбначния стълб. 
Всички части на гръбната линия трябва да са дълги, широки и силно замуску-
лени. Холката е ниска. Крупата е дълга и умерено широка. Гръдният кош е 
дълбок, широк, бъчвообразен. Коремът е обемист, но прибран. Крайниците са 
сравнително прави, с добре замускулени бутове, плешки и раменна част. Ви-
мето е малко, примитивно. Кожата е дебела, рехава, с подкожна тлъстина. Кос-
мите са тънки, в сравнение с тези на млечните породи – по-дълги.

Схеми за линейна оценка по тип на говедата 
от породите за месо
За оценка на говедата от специализираните месодайни породи ICAR 

(2011) предлага да се използват 8 признака (фиг. 3.):
А. Широчина на гърдите.
Б. Широчина на крупата при задхълбочните възвишения.
В. Широчина на крупата при тазобедрените стави.
Г.  Дължина на крупата – от задхълбочното до седалищното
     възвишение.
Д.  Дълбочина на бута.
Е.  Закръгленост (развитие) на бутовете.
Ж. Широчина на бута.

 З. Растояние между бутовете.

Фиг. 3. Точки на измерване на говедата от породите за месо
Тази преценка може да се прави само за характеристика на месо-

дайната продуктивност, но не и за оценка на животното като цяло. 
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Фирмата ABC използва следните признаци за оценка на кравите от 
породите за месо:

1. Височина –  оценява се типът на телосложението на основата на 
височината при холката.

2. Капацитет на тялото – оценява се дълбочината и широчината 
на гръдния кош (гръдната кост).

3. Дължина на тялото –  от началото на холката до седалищните 
възвишения.

4. Замускуленост –  оценява се широчината на бутовете и развити-
ето на мускулатурата на бутовете и плешките.

5. Постановка на задните крайници – оценява се ъгълът на скака-
телната става.

6. Бабки – оценяват се дължината, здравината и ъгълът на бабките.
7. Нежност – оценява се ъгловатостта и нежността на тялото, като се 

избягва загрубяването и отклонението към структура, характерна за мъжките 
животни.

8. Захващане на вимето – оценява се дължината и широчината на 
захващане на предните четвъртини, както и височината и широчината на зах-
ващане на задните четвъртини.

9. Дълбочина на вимето – оценява се разстоянието от основата на 
предните четвъртини до дъното на вимето.

10. Цицки – оценяват се дължината и дебелината на цицките.

Ирландската говедовъдна федерация (ICBF, 2011) предлага за оценка 
на говедата от породите Шароле, Лимузин и Симентал да се използват 12 
признака: 

1. Широчина на холката. 
2. Широчина на гърдите. 
3. Дължина на гърба.
4. Развитие на кръстеца (филето). 
5. Развитие за задната четвъртина на бута.
6. Широчина на бутовете, измерена каудално по средата на бута.
7. Дължина на крупата.
8. Шерочина на бутовете, измерена при тазобедрените стави.
9. Постановка на предните крайници.
10. Постановка на задните крайници. 
11. Ъгъл на скакателната става.
12. Движение на животното.
Система за линейна оценка на говедата от породите за месо у нас не 

е разработвана поради липса на асоциации за месодайни говеда. При под-
готовка на развъдните програми може да се използват приведените по-горе 
примери, за да се разработи конкретна схема, подходяща за оценка на жи-
вотните у нас.

2.2.2.4. Преценка на говедата от местните автохтонни 
породи

При говедата от местните автохтонни породи признаците за оценка на 
екстериора се разделят на три групи: 

1. Отличителни белези на породата. 
2. Признаци, обезпечаващи типичността и преживяемостта на породата. 
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3. Екстериорни измерения. 
Екстериорните измервания са основен метод за оценка на екстериора.
За оценка на екстериорните особености, които не подлежат на измер-

ване, се използва сетивна преценка (словесно описание). 
На словесно описание подлежат всички отличителни белези на по-

родата, които не могат да бъдат измерени. 
Най-важните отличителни белези, които са задължителна част от опи-

санието: 
• краниологичен тип и особености на частите на главата; 
• особености на телосложението; 

• цвят на космената покривка, рогата, копитата и мукозите; 
• големина и форма на рогата; 
• формата, големината и други особености на вимето и цицките и др.
Оценката на отличителните белези на породата е в три степени:

• типично;

• допустимо; 

• нетипично. 

На детайлна преценка на екстериора се подлагат животни с оценка 
“нетипично” на не повече от 10 % от отличителните белези.

На словесно описание подлежат и всички признаци, обезпечаващи 
типичността и преживяемостта на породата. 

Най-важните от тях, които са задължителна част от оценката:
• конституция; 

• пропорционалност, изразителност и порочност на тялото и отдел-
ните му части; 

• замускуленост и “здравина” на тялото; 
• постановка и развитие на крайниците; 
• здравина на копитния рог и др. 

            За оценка на признаците от тази група се използва 5-бална скала, като 
бал 1 получават най-типично и най-добре развитите признаци, а бал 5 – най- 
нетипичните, или порочните. Типичността се определя на основата на описа-
нията в стандарта за съответната порода.

При оценка на екстериорните измерения и на индексите на телосло-
жението на всеки показател се поставя бал, който се определя на основата 
на разликата на конкретната стойност при измерваното животно от стандарта 
за породата. 

Баловете се определят, както следва: 

• 1 –  при съвпадане на стойността на измерване със стандартната 
или при отклонение от нея до ± 0.499 σ; 

• 2 – при отклонение от ± 0.5 до 0.999 σ; 

• 3 – при отклонение от ± 1.0 до 1.499 σ; 

• 4 – при отклонение от ± 1.5 до 1.999 σ; 
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• 5 – при отклонение от ± 2.0 до 2.499 σ;

• 0 – при отклонение над ± 2.5 σ.

Сумарен бал за екстериор и конституция не се изчислява. 
За разплод се оставят животни, отговарящи на следните изисквания:

• без оценки “нетипично” и не повече от 20 % оценки “допустимо” по 
отличителните белези на породата; 

• оценка –  не по-малко от 4 бала по екстериорните измервания, ин-
дексите на телосложението и признаците, обезпечаващи типичността и пре-
живяемостта на породата. 

Ако това е невъзможно, се допускат изключения, приети от колектива 
за работа с породата и отразени в развъдната ѝ програма.

2.2.2.5. Изисквания при оценката на екстериора
За правилна преценка на екстериора на говедата е необходимо: 
1. Преценката да се извършва в ранните сутрешни или късните следо-

бедни часове. 
2. Мястото за преценка да е добре осветено, животните да са фикси-

рани на равна и твърда площадка с възможност за оглед от всички страни. 
3. Да е налична възможност животните да се огледат от разстояние от 

3 до 5 m от всички страни за преценка на общия вид, пропорционалността на 
телосложението, капацитета на тялото и т.н. 

4. Животните да се огледат в движение, при което по-точно се отчитат 
евентуални дефекти в крайниците, раменния пояс, походка и др. 

5. Да е налична възможност отделни части на тялото (кожа, вимето и 
др.) да се палпират за по-точна оценка, както и за точно определяне на 
точките на измерване. 

6. Да се работи с изправни уреди. Щокът да се поставя вертикално при 
измерване на височините, а раменете му да се винаги паралелни. 

7. Да се внимава със скалите и мястото на отчитане. При пергелите 
има различни модификации на показалеца. 

8. Измерванията се правят с точност ±0.01 m, а обхватът на свирката – 
до ±0.005 m. 

9. Преди всяко измерване се следи животното да е застанало в ес-
тествена поза. 

10. Дълбочината, широчината, обхватът и дължината на гърдите, полу-
обхватът на бутовете и косата дължина на тялото се измерват трикратно и 
полученият резултат се осреднява.

При измерването трябва да се спазват правилата за безопасност 
при работа с животните: 

1. Измерването трябва да се извършва извън оборите, на широка пло-
щадка, за да има място за свободни движения на участващите в измерва-
нето. 

2. Подхождането към животните с уреди трябва да е изключително 
внимателно, за да не се предизвикат отбранителни реакции. 

3. Уредите трябва да се държат здраво, а частите им да са добре 
фиксирани. 

4. Не се застава с гръб към главата и към задните крайници. 
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5. При измерване на главата тя трябва допълнително да се фиксира.
6. Внимателно трябва да се подхожда към измерване на главата, на 

обхвата на свирката, на обхвата на гърдите и полуобхвата на бутовете, при 
поставяне на рамото върху гръдната кост и върху лопатъчно-раменната ста-
ва, тъй като при тези измервания животните са много чувствителни.

2.2.3. Кондиция
Животните винаги трябва да се поддържат в най-подходящата за съ-

ответната категория кондиция. 
Кондиция –  временно телесно състояние на индивида, зависещо от 

неговата охраненост и използване. 
През последните години на кондицията се обръща особено внимание, 

тъй като тя е съществен елемент от разработването на стратегията за хра-
нене на говедата.

Основна кондиция за повечето категории е разплодната (развъдна-
та). Тя се характеризира с умерена охраненост. Животните имат достатъчно 
хранителни резерви, но не са угоени. 

За края на угоителния период е характерна угоената кондиция.
Бременните животни трябва да са в кондиция малко над разплодната, 

но под угоената. Те трябва да имат определени “резерви”, тъй като след раж-
дане от организма чрез млякото обикновено се изнасят повече хранителни 
вещества, отколкото индивидите могат да приемат с фуража. 

Има изложбена и работна кондиция. 
Не трябва да се допуска животните да изпадат в гладна кондиция.
За бална оценка на кондицията, или т.н. телесно състояние, са 

предложени различни системи. У нас при крави от млечните и комбинираните 
породи се прилага методика, предложена от Тодоров и Митев (1993). Тя е 
сходна с предложената от Източния шотландски колеж по земеделие (East of 
Scotland College of Agriculture) през 1973 г. 

Таблица 5. Оценка на телесното състояние при крави от породите за мляко
и комбинирано използване (по Тодоров и Митев, 1993)

Б
ал Класи-

фикация

Преценяване части
Напречни 
израстъци 

на поясните 
прешлени

Ребра
Задхълбочни 
и седалищни 
възвишения

Вдлъбнатина 
около 

опашката

Общ 
изглед

1
Много 
слаби

Остри, ясно 
разграничими

Ясно 
забеле-
жими

Изпъкнали, 
остри

Голяма, 
усещат се 
костите

Много 
слаби,
но здрави

2 Слаби Забележими, 
разграничими

Едва 
забеле-
жими

Изпъкнали, 
леко покритие 
на костта

Голяма, усе-
щат се кос-
тите почти 
непокрити с 
мека тъкан

Слаби с 
изпъкнали 
костни 
израстъци

3 Средно 
охранени

Разграничими 
при силно 
притискане

Разгра-
ничими 
при 
пипане

Слабо изпък-
нали, заобле-
ни, костта  –
покрита с 
мека тъкан

Малка, 
покрита с 
мазнини

Загладени 
с приятна 
външност

4 Добре 
охранени

Не се 
напипват 
отделни 
израстъци

Не се 
напип-
ват 
отделни 
ребра

Изравнени, 
костта се на-
пипва трудно

Запълнена 
с мазнини

Охранени 
със 
заоблени 
форми
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5 Затлъс-
тели 

Напипва се 
заоблен ръб

Не се 
напип-
ват 
отделни 
ребра

Забелязват се 
трудно, костта 
не се напипва

Опашката е 
потънала в 
мазнини

Затлъстели, 
с явно 
натрупана 
мазнина 
и трудна 
походка

Оценката на телесното състояние (ОТС) е по петобална скала (от 1 
до 5), основана на количеството на отложените мазнини в тялото. Възможно 
е и поставяне на оценка 0, но, както пишат авторите, това са крави “изтощени 
до крайност и са почти пред умиране”. Оценка 0 няма практическа стойност.

Оценката на телесното състояние се прави в три пункта.
При по-слабите крави (бал от 1 до 3) оценката се прави главно на 

основата на натрупване на мазнини по поясницата, а на по-затлъстелите (бал 
от 4 до 5) – по отлагане на мазнини върху седалищните кости и около корена 
на опашката.

Оценката се извършва чрез оглед и опипване или само чрез оглед. 
Изискванията за оценка на животните по ОТС са представени в табл. 5, а 
изгледът при оценка на отделните части е онагледен на фиг. 4.

Фиг. 4. Изглед на отделните части на екстериора при поставяне на съответния 
бал по ОТС: А – поясни прешлени, мускулно око и натрупване на мазнина; 

Б – изглед на кръстеца, развитие на мускулатурата; извивка между 
задхълбочните възвишение и гръбначния стълб; В – крупа – запълненост, форма 

на линията между задхълбочното и седалищното възвишение; 
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Г (гледано отзад) и Д (гледано отстрани) – запълване на празнината между корена 
на опашката и седалищните възвишения

Възможно е детайлизиране на преценката с поставяне на междинни 
балове по 0.5 и дори по 0.25 точки.

Система за оценка на телесното състояние при месодайните породи у 
нас не е разработена. Използва се предложената по-горе за млечните породи. 

ICAR (Международен комитет за регистрация на животните) препо-
ръчва да се използва 9-бална скала, предложена от Nicholson и Butterworth 
(1985) за зебуто.

2.3. АДАПТИВНА СПОСОБНОСТ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ

 2.3.1. Адаптивна способност

Способността на индивида да се приспособява (адаптира∗) към ус-
ловията на средата е основно свойство на живите същества. То е свързано с 
възможността им да оцеляват и да се развиват в пространството и времето. 
Еволюцията на организмите е невъзможна без постоянното им приспосо-
бяване към условията на абиотичната и биотичната среда (Дубинин, 1986). 
При филогенезата (историческото развитие на видовете, породите) в геноти-
па на индивидите се съхраняват онези гени, които детерминират признаци и 
свойства, максимално способстващи приспособяването, а неблагоприятните 
и даже индиферентните признаци постепенно се елиминират.

Въпросите, свързани с приспособимостта, са сред основните на жи-
вотновъдството, както и на говедовъдството в това число. Това е така, тъй 
като увлеченията в посока на увеличаване на продуктивността през послед-
ните десетилетия доведоха до рязко намаляване на приспособителните въз-
можности на индивидите. 

Понастоящем основният проблем в млечното говедовъдство 
не е проблемът за повишаване на продуктивния потенциал на по-
родите, а невъзможността за пълно проявяване на генетичните им 
заложби поради намалената адаптивна способност. 

Причината е, че високият генетичен потенциал за продуктивност може 
да се реализира в много тесен кръг от средови условия. Намалената приспо-
собимост (освен с невъзможност за реализиране на продуктивния потенциал) 
се свързва и с други негативни явления като намаляване на жизнеспособ-
ността, устойчивостта към заболявания, плодовитостта и т.н. Тези проблеми 
намаляват икономическата ефективност на производството, поради което 
през последните години селекцията се пренасочва от повишаване на про-
дуктивността към повишаване на функционалните признаци (адаптивна спо-
собност, жизнеспособност, екстериор и конституция, плодовитост и т.н.)

Биологичните адаптации най-общо могат да бъдат разделени на ин-
дивидуални (познаваеми в онтогенетичен) и видови (познаваеми във фило-
генетичен аспект) (Николов, 1996). Индивидуалната адаптация е процес, на-
сочен към запазване на вътрешно равновесие (хомеостаза) на организма 
чрез изграждане на адаптивни модификации (приспособителни структури, 

 В специализираната литература термините "адаптация" и "приспособимост" 
(като процеси), "адаптация" и "приспособление" (като структури), "адаптивна способ-
ност или адаптивност" и "приспособимост" (като свойство), "адаптация" и "приспосо-
беност" (в смисъл на адаптираност) се използват като синоними.
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свойства, механизми) в отговор на изменението на условията на средата. 
Поради постоянната флуктуация на средата индивидуалната адаптация е 
процес, който съпътства и е неотделима част от цялата онтогенеза. Според 
академик Шмалхаузен (1983) “Индивидуалната приспособимост има огромно 
значение за живота на растенията и животните. Тя им позволява да изменят 
своята организация, своите функции и накрая своето поведение в зависимост 
от изменението на средата”. 

Подобно на индивидуалната адаптация, насочена към поддържане на 
хомеостазата на организма, видовата адаптация е насочена към запазване 
на равновесието в популацията.
             Lerner (1958) издига концепцията за генетичния хомеостазис, според 
която в популацията съществува стремеж към поддържане на генетично рав-
новесие – такова съотношение на гените, което максимално благоприятства 
жизнеспособността на нейните представители при определени условия на 
средата.

Изграждането на адаптивна способност на вида, породата, популаци-
ята е бавен (Falconer, 1981) и сложен процес. Той е свързан с разпространя-
ването и фиксирането на генетични структури и механизми, обезпечаващи 
бър-зо и адекватно преустройство на биохимичните, физиологичните, 
поведенчес-ките и др. реакции, в резултат на което се поддържа относително 
постоянство на “вътрешната среда” при изменения на условията на външната. 

Следователно е изключително важно подобряването на жела-
ните признаци на една порода да става чрез селекция вътре в самата 
нея. Към кръстосване с други породи трябва да се прибягва изклю-
чително рядко, защото заедно с евентуалния подобрителен ефект 
по отношение на продуктивността неминуемо ще бъдат разбити 
градените десетилетия приспособителни механизми на породата 
към конкретните условия на средата и желаният подобрителен 
ефект няма да бъде постигнат.

Адаптивната способност на индивида и популацията трябва да бъдат 
разграничавани от тяхната адаптивна пластичност. Ако адаптивната способ-
ност на индивида е способността за поддържане на хомеостазата чрез изграж-
дане на адаптивни модификации, то адаптивната пластичност показва диапа-
зона, в който това е възможно да става с най-малко адаптационна енергия.

Адаптивната способност на индивида не е обикновен признак. Тя се 
определя от голямата част от признаците и свойствата на организма. Според 
Фолконер (1985) приспособимостта е краен резултат от всички физиологични 
и онтогенетични процеси. В тази връзка адаптивната способност не може да 
бъде нито “привнесена”, нито “присадена”, нито “възстановена”. Тя се из-
гражда бавно в популацията на границата на изкуствения и естествения от-
бор. Основни компоненти (критерии) на приспособимостта са жизнеспособ-
ността и плодовитостта.

2.3.2. Жизнеспособност

Жизнеспособността е по-важен критерий за приспособимостта в срав-
нение с плодовитостта, защото не са редки случаите, когато при влошаване 
на условията на средата някои видове започват бързо да се размножават. 
Това е свързано с необходимостта от съхраняване на вида. 
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Продължителността на живот е генетично детерминирана, но се ли-
митира от условията на средата. Тя е тясно свързана с продължителността 
на растежа, развитието, с достигането на полова зрялост. Като правило по- 
едрите видове живеят по-дълго. При говедата зрялостта на организма се дос-
тига на 4–5-годишна възраст, а при някои породи и на 5–7 години. Говедата 
са сред видовете с продължителен живот и стопанско използване. Оптимал-
ната продължителност на живот е 20–25 години (рекордът е 36 години), а на 
използване – 12–15 години.

За голяма част от породите, особено за високопродуктивните млечни 
породи, тези цифри вече са само история. Прекомерното натоварване на ор-
ганизма при високопродуктивните животни доведе до рязко съкращаване на 
периода на използване. В редица страни, основно при породата Холщайн, 
където интензивността на селекция по продуктивност е най-висока, кравите 
се използват средно по 1.5–2 лактации, а продължителността на живота им е 
3.5–4 години. Причината е, че за синтез на 1 l мляко през млечните жлези на 
една крава преминават 500 l кръв. В същото време средната млечност на 
голяма част от стадата надхвърли 15 000 l, като при цели породи и популации 
е 9000–10 000 l годишно. Това означава, че средната дневна млечност е око-
ло 30–35 l, а млечността на пика на лактацията –  40–50 l. В такъв случай 
ежедневно през вимето трябва да преминават по 20–25 t кръв. Трудно можем 
да си представим напрежението на кръвоносната система, а и не само на нея.

Напрежението на функциите, свързано с високата продуктивност, води 
до бързо “износване”  на животните, до повишаване на заболеваемостта и до 
нарастване на безплодието. Така възниква противоречие между нарастващия 
при селекцията продуктивен потенциал и възможността за неговата 
реализация. Намаляването на жизнеспособността и нивото на реализация на 
селекционните признаци води до съкращаването на периода на използване на 
животните. Диви-те родственици на говедата от семейство Кухороги живеят 
средно 35–40 години.

Категорично считаме, че този подход при селекцията и експлоатация-
та на говедата е крайно направилен. Той не е обоснован нито от икономи-
ческа, нито от екологична, нито от биологична гледна точка.

Получаването на екстремно висока продуктивност е свързано с на-
растване на относителния дял на концентрираните и намаляване на коли-
чеството на обемистите фуражи. По този начин се губи една от основните 
ценности на говедата като преживни животни – възможността за използване 
на целулозата. Този най-широко разпространен органичен източник на енер-
гия на планетата, е недостъпен за човека, но може да е основен енергиен 
източник за говедата. Вместо да използваме тази възможност и да полу-
чаваме енергията на целулозата в достъпна форма чрез млякото и месото, 
както е било през вековете, ние направихме говедата конкуренти на човека в 
използването на растителните суровини. Това е достатъчно показателно, без 
дори да се спираме и да анализираме допълнителните разходи, свързани с 
използването на скъпоструващи фуражни добавки за високопродуктивните 
жимотни, с капиталовложенията за отглеждането им, с лечението, препара-
тите за стимулиране на плодовитостта и т.н.

Дори да е по-изгоден в определени случаи, този начин на практику-
ване на говедовъдството е неизгоден като цяло, особено за страна като на-
шата. Едрите кравеферми с високопродуктивни животни са разположени в 
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равнините, а върху ценна обработваема земя се правят пасища и се отглеж-
дат обемисти фуражни култури. В същото време планините и полупланин-
ските региони с обилни тревостои пустеят. Не се използва този дар на при-
родата, не се използва безплатният фураж. Къде е икономическата изгода на 
интензивното производство и интензивната експлоатация на говедата?

Считаме, че този подход също е на път да отиде в историята. Осно-
вание за това твърдение ни дават последните проучвания относно положи-
телното значение на продължителността на използване за икономическата 
ефективност на говедовъдното производство. 

Тези проучвания вече намират място и в селекционните програми. В 
общия селекционен индекс на Немската холщайнска асоциация относител-
ният дял на продължителността на използване е на второ място (20 %), т.е. 
след продуктивността (45 %). Към тези 20 % трябва да се прибавят и процен-
тите на други признаци, свързани с продължителността на използване – кон-
ституция (15 %), здравина на крайниците и вимето (15 %) и плодовитост (5 %). 

При кафявото говедо в Швейцария млечната продуктивност се конт-
ролира от 1952 г. През 1981 г са въведени репродуктивните признаци, през 
1992 г. – линейната оценка по екстериор, а през 2000 г. – продължителността 
на продуктивното използване на животните. В икономическия индекс на би-
ците млечността заема 10 %, а продължителността на използване – 15 %. За 
фермите с органично производство процентите са съответно 8 и 20.

2.4. РЕПРОДУКЦИЯ НА ГОВЕДАТА

Размножаването е основно свойство на живата материя, свързано със 
съхраняването и развитието на вида във времето и пространството. Нормал-
ната репродукция влияе пряко върху производството на месо и мляко и кос-
вено върху продължителността на използване, ефективността от селекцията 
и т.н. Първото условие за нормалното функциониране на една говедовъдна 
ферма е правилната организация на възпроизводството.

Размножителната способност е видов белег и се определя от въз-
растта на настъпване на половата зрялост и стопанската възраст, от поло-
вата цикличност и продължителността на половия цикъл и на бременността, 
от броя на родените приплоди. Говедата и биволите се отнасят към къс-
нозрелите едноплодни видове с целогодишна полова цикличност.

Основен показател за отчитане на размножителната способност е 
плодовитостта. 

Плодовитост – стопанска категория, която показва размножителна-
та способност на индивида или на група индивиди за определен период.

При говедата се отчита пожизнената плодовитост, или се определя 
годишната плодовитост на стадото. 

Годишната плодовитост на стадото се изчислява като про-
центно съотношение на броя на родените през годината телета към 
сумата на кравите, налични на първи януари, и отелените през го-
дината юници. 

Плодовитостта зависи от размножителната способност, но се опре-
деля и от редица стопански и зоотехнически условия. При отделните породи 
плодовитостта е 75–90 %. Методите на криоконсервация (дълбоко замразя-
ване) на сперма, яйцеклетки и ембриони позволява размножителната спо-
собност на ценните индивиди да се увеличи многократно.
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2.4.1. Полова система
Възпроизводителната способност на животните е свързана с разви-

тието и правилното функциониране на половата система. Тя има две основни 
функции – репродуктивна и ендокринна. 

Репродуктивната функция при женските животни се състои в об-
разуване и отделяне на яйцеклетки, а след оплождането им – в износване на 
плода, а при мъжките –  с образуване и отделяне на сперматозоиди и въз-
можността за въвеждането им в половия апарат на женското животно.

Секреторната функция на половата система е свързана с отделя-
нето на хормони, оказващи пряко и косвено влияние върху размножителната 
способност.

При женските животни половата система се състои от яйчници, яйце-
проводи, матка, влагалище и външни полови органи (вулва и клитор) (фиг. 5). 

Фиг. 5.  Полова система на кравата

Яйчниците на кравата имат елипсовидна форма. Разположени са в 
коремната кухина и в зависимост от стадия на половия цикъл са с дължина от 
2 до 5 cm и широчина – 1–2 cm. 

Яйчниците имат две основни функции: 

• производство на женски полови гамети (яйцеклетки);

• производство на два основни хормона, свързани с репродукцията –
естроген и прогестерон.

Яйцепроводите започват с фуниевидно розширение, което обхваща 
яйч-ника. При овулация (отделяне на зрялата яйцеклетка от яйчника) 
яйцеклетката пада във фуниевидното разширение и се спуска по яйцепровода. 
Яйцепро-водите са с дължина 25–30 cm. В тях протича оплождането, а през 
следващите 3–4 дни оплодената яйцеклетка се спуска към рога на матката. Ако 
яйцеклетката е оплодена, започва имплантация, ако не е –  се резорбира и 
започва нов цикъл.

В матката могат да бъдат разграничени три части – рога (до яйцепро-
водите), тяло и шийка. При кравите тялото на матката е късо (3–6 cm) и слабо 
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развито. Добре са развити маточните рога (16–28 cm). Ембрионът се им-
плантира в маточния рог, където протича бременността. Шийката на матката 
е къса (7–12 cm) и плътна. Отвътре е покрита със слизеста обвивка, която 
има малки надлъжни и едри напречни гънки, върховете на които се насочени 
към влагалището. Това трябва да се има предвид, тъй като затруднява въ-
веждането на катетъра при изкуствено осеменяване. Свиването и разпуска-
нето на мускулатурата на шийката на матката способстват за придвижване на 
спермата от влагалището към матката. По време на бременността шийката е 
“запечатана” с гъст секрет, който не позволява проникването на микроорга-
низми от влагалището.

Влагалището е органът, в който попада спермата при естествено пок-
риване на кравата. Дължината му е 20–26 cm. Спермата се излива в дъното 
на влагалището, близо до шийката на матката. Навън влагалището завършва 
с външния полов орган – вулвата.

При мъжките животни половата система включва семенниците, 
надсеменниците, семепроводите, копулативния орган (пениса) и допълнител-
ните полови жлези (мехурчести, простата, купферови) (фиг. 6). 

Фиг. 6. Полова система на бика

Семенниците на бика имат яйцевидна форма. Дължината им е 12–15 
cm, широчината – 6–7 cm, а масата – около 0.300 kg. В семенниците протича 
спермогенезата (образуване на мъжките полови клетки –  сперматозоидите), 
както и синтезът на мъжкия полов хормон –  тестостерон. За нормалното 
протичане на спермогенезата се изисква температура, която да е по-ниска от 
телесната с 3–4о С. Поради това е необходимо семенниците, които се зала-
гат и образуват в коремната кухина, да се спуснат в скротума.
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Задържането на тестисите в коремната кухина или в ингвиналните 
канали, се нарича крипторхизъм (абдоминален, ингвинален). При криптор-
хизъм сперматогенезата е нарушена, а при двустранен крипторхизъм живот-
ното е безплодно. Трябва да се има предвид, че крипторхидите са със запа-
зени полови рефлекси и нормално развитие на вторичните полови белези, 
тъй като крипторхизмът не влияе върху ендокринната функция на тестисите. 
Биците са способни да заскачат женските животни и да извършват полов акт, 
но заплождане не настъпва. От технологична гледна точка това е твърде 
негативно, тъй като безплодието на бика може да бъде установено едва при 
многократни повторки на кравите след 2–3 месеца. 

Бици за естествено покриване се изпозват основно в месодайното го-
ведовъдство, където заплождането е сезонно – в рамките на 2–3 месеца, т.е. 
кравите ще останат безплодни през годината.

След образуването им в семенниците сперматозоидите постъпват в 
надсеменниците. Надсеменниците се състоят от три части –  глава, тяло и 
опашка. Те имат четири функции: 

• транспорт на развиващите се сперматозоиди от тестиса към семепро-
вода;

• концентрация на сперматозоидите чрез резорбция на излишната 
спермална течност;

• съзряване на сперматозоидите;

• съхраняване на жизнеспособността на сперматозоидите в опаш-
ката на надсеменника.

При еякулация (отделяне на сперма при половия акт) спермата се 
извежда от надсеменника до уретрата чрез семепровода. Той излиза от 
опашката на надсеменника и като част от семенната връв преминава през 
ингвиналния канал. Двата спермопровода се обединяват в една тръба – урет-
ра, която преминава през тялото на пениса. Уретрата извежда както сперма-
тозоидите от репродуктивния тракт, така и урината от пикочния тракт.

По време на еякулацията сперматозоидите се смесват със секрета на 
допълнителните полови жлези, който образува плазмата (течния компонент) 
на еякулата. Допълнителните полови жлези започват да функционират след 
настъпването на половата зрялост. Мехурчестите жлези изливат секрета си в 
уретрата близо до мястото на вливане на семепроводите. Секретът им съ-
държа фруктоза, липоиди, глобулини и лимонена киселина. Спрерматозои-
дите използват въглехидратите като основен източник на енергия. Простат-
ната жлеза продуцира секрет, съдържащ спермин, който придава характер-
ната миризма на еякулата, лимонена киселина, липоиди, белтъчини и хек-
сози. След като се смесят със секрета на тази жлеза, сперматозоидите зна-
чително повишават подвижността си. За разлика от другите видове, при би-
ците простатата е малка и синтезира малко секрет. Купферовите (булбо-
уретралните) жлези са малки, разположени от двете страни на уретрата и 
изливат секрета си в тазовия ѝ участък. Секретът е с високо съдържание на 
муцин.

При еякулацията най-напред се отделя секретът на купферовите жле-
зи. Той “промива”  уретрата от остатъци на урината и я подготвя за премии-
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наването на сперматозоидите. След това се отделят сперматозоидите и не-
посредствено след тях секретът на простатата, който изважда сперматозои-
дите от анабиоза и разрежда спермата. Секретът на мехурчестите жлези се 
отделя последен. Секретът на допълнителните полови жлези многократно 
разрежда отделените от надсеменника сперматозоиди. С това се улеснява 
проникването им в женския полов апарат и се подпомага придвижването им 
към яйцепровода и яйцеклетката. Сперматозоидите формират само 5 % от 
обема на еякулата.

Пенисът е орган за съвкупление. В невъзбудено състояние се намира 
в кожно образувание – препуциум. При нормално развит бик половият член е 
с дължина 1.0–1.5 m.

2.4.2. Овогенеза и спермогенеза

Образуването на яйцеклетките (овогенезата) започва още през емб-
рионалния период. Пролиферацията (нарастването на броя) на незрелите 
яйцеклетки се извършва чрез митотично делене. Образуват се т.нар. фоли-
кули, които на този етап на овогенезата се наричат първични. В центъра на 
всеки фоликул се намира обикновено по една яйцеклетка (ооцит от първи 
порядък), обкръжена с един ред фоликулни клетки. Във всеки яйчник на 
кравата се намират до 140 хиляди фоликула. Не са известни факторите, кои-
то контролират първоначалния растеж на фоликулите. Гонадотропни хормо-
ни не са необходими, защото при хипофизектомирани животни (с отстранена 
хипофиза) се развиват първични фоликули.

След първоначалното образуване, за да продължат първичните фо-
ликули да се развиват, е необходимо яйчниковите структури (гранулоза и 
защитна обвивка) да развият рецептори за фоликулостимулиращия (FSH) и 
лутеинизиращия (LH) хормон. Постепенно първичният фоликул нараства и се 
огражда с няколко слоя фоликулни клетки, образуващи прозрачна обвивка 
оолема (zona pellucida). Във фоликулите се появява течност, която започва 
да разделя гранулозната структура. Такива фоликули се наричат вторични. 
Вторичният фоликул продължава да расте. Фоликуларната течност (продукт 
на гранулозата) изпълва все повече разширяващата се кухина в гранулозата. 
Незрялата яйцеклетка остава заобиколена от слой гранулозни клетки, наре-
чени cumulus oophorus. Такива фоликули се наричат третични, граафови 
фоликули (наречени на холандския учен Рение де Грааф). 

Граафовият фоликул се състои от съединителнотъканна обвивка 
(thace folliculi), зърнист слой от фоликулни клетки (stratum granulosum) и 
многослоен епител, който обгръща яйцеклетката – лъчист венец (corona 
radiata). Граафовият фоликул има големи размери (13–15 mm) и се напипва 
при ректално изследване.

По време на развитието си зрелият фоликул става все по-чувстви-
телен към FSH. Късно в яйчниково-фоликуларната фаза LH рецептори се 
развиват върху гранулозата, което позволява на преовулационния поток от 
LH да породи овулация. През късната фоликулогенеза FSH и естрогените 
стимулират образуването на LH рецептори, докато FSH рецепторите започ-
ват да намаляват. Нарастващата инкреция на естроген от третичния фоли-
кул довежда до инкреция на преовулационен поток от гонадотропини. Така в 
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последните стадии на развитие фоликулът прогресивно попада под контрола 
на LH, докато се развие до степен за овулация.

След съзряването стената на граафовия фоликул изтънява. Под на-
тиска на фоликулната течност стената се разкъсва и яйцеклетката заедно с 
течността се отделя в яйцепровода (овулация). Първоначално празнината 
на фоликула се запълва с кръв, а след това с лутеинни клетки. Постепенно в 
тази маса прораства съединителна тъкан и се образува така нареченото 
жълто тяло. Това става за около 5 дни след овулацията. 

Жълтото тяло е временна жлеза с вътрешна секреция, отделяща 
хормона прогестерон. Прогестеронът е свързан с подготовката на лигавицата 
на матката за имплантация и способства за образуването на плацентата, из-
носването на бременността и развитието на жлезистата тъкан на вимето. 

При оплождане жълтото тяло функционира до края на бременността и 
след това до 16-ия ден след раждането инволюира. Ако след овулацията не е 
настъпило оплождане на яйцеклетката, жълтото тяло функционира до 12–15-ия 
ден и след това се разгражда.

Сперматозоидите на мъжките животни (подобно на яйцеклетките) съ-
що претърпяват значителни промени, преди да станат годни за заплождане.
 Сперматогенезата (процес на образуване, растеж и развитие на 
мъжки полови клетки) започва в семенните каналчета на семенниците. Канал-
четата са с диаметър 0.1–0.2 mm и образуват масата на паренхимата на се-
менника. От вътрешната страна те са покрити с два вида клетки: гермина-
тивни (сперматагонии) и трофични (сертолиеви). Най-периферно в семенни-
ка са разположени малки кръгли клетки – сперматогонии. От тях чрез делене 
се получават сперматоцити от I и II ред. Последните се делят и се образуват 
сперматиди с хаплоиден набор хромозоми. Сперматидите не се делят, а в ре-
зултат на контакта им със сертолиевите клетки се трансформират в сперма-
тозоиди. Сперматозоидите са с оформени главичка с ядро, шийка и опашка. 
Органелите на сертолиевите клетки участват в образуването на акрозоми от 
апарата на Голджи, кондензиране и удължаване на ядрото и образуване на 
опашката на сперматозоида. Цитоплазмените израстъци на сертолиевите 
клетки са насочени радиално към лумена на семенниковото каналче, като об-
хващат развиващите се мъжки полови клетки. Между сертолиевите клетки са 
разположени различните генерации семенникови клетки.

Сперматогенезата е продължителен процес. При биците продължава 
около 60 дни. Готовите сперматозоиди се откъсват от сертолиевите клетки и 
навлизат в надсеменника. На този етап сперматозоидите не са активни и ня-
мат оплодителна способност. Активацията се извършва в процеса на зреене 
в надсеменника. След адсорбирането на тестикуларна течност в началото на 
надсеменника концентрацията на сперматозоидите се увеличава, но те оста-
ват в анабиотично състояние. Причината е в неблагоприятната киселинност 
на средата (pH 6.0–7.0). Активно движение на мъжките полови клетки е въз-
можно при алкална реакция на средата (pH 7.5). В надсемнника (главно в кау-
далния участък) се натрупват милиарди мъжки полови клетки. Той е депо за 
тях. Затова дори след няколко последователни еякулации в еякулата се на-
мират достатъчен брой сперматозоиди.

В опашката на надсеменника сперматозоидите доузряват – придоби-
ват отрицателен електрически заряд, външна липопротеинна обвивка (защи-
тен колоид), изменят се антигенните им свойства. Това ги предпазва от аглу-
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тинация и от киселите продукти в женските полови пътища. Тяхната устойчи-
вост, жизненост и оплодителна способност значително се повишават. В над-
семенниците сперматозоидите се запазват 90 дни, след което неякулираните 
биват фагоцитирани.

Сперматогенезата се стимулира от хормона тестостерон, чиято ин-
креция зависи от гонадотропните хормони. Затова при хипофункция на аде-
нохипофизата спермопродукцията е намалена, а понякога еякулатът не съ-
държа никакви сперматозоиди.

2.4.3. Полова зрялост и стопанска възраст
Полова зрялост –  периодът, през който животните започват да от-

делят годни за оплождане яйцеклетки или годни за заплождане спермато-
зоиди. 

Половата зрялост се характеризира с пълно развитие на половите ор-
гани, съзряване на половите клетки и отделяне на полови хормони. Успоред-
но с това се появяват и окончателно се развиват вторичните полови белези, 
формира се полово поведение.

При половото съзряване мъжките и женските животни започват да 
проявяват различия в поведението си. Тестостеронът развива мъжкия полов 
нагон (либидо). Либидото е постоянно при мъжките животни, докато при жен-
ските се манифестира само по време на еструса. Тогава кравите активно 
търсят мъжките индивиди и допускат да бъдат покрити.

При говедата половата зрялост настъпва сравнително рано – на 6–9- 
месечна възраст. Тя значително изпреварва физическото развитие, позво-
ляващо нормално износване на бременността и пълноценно използване за 
разплод на мъжките животни. Типичното за първия еструс при юниците е, че 
той може да е ановулаторен (без отделяне на яйцеклетка). По тези причини 
при настъпване на полова зрялост животните не се включват в разплод.

Животните се заплождат, когато достигнат стопанска възраст (раз-
въдна възраст). Тя се определя основно от телесното развитие. Юничките от 
породите за мляко и комбинираните породи се включват в разплод, когато 
достигнат 65–70 % от живата маса на завършилите растежа си крави от 
същата порода. При юничките от породите за месо процентът е по-нисък – 
55–65 %. Достигането на тази маса не бива да бъде самоцел. При високо 
рав-нище на хранене е възможно животните бързо да достигнат желаното 
тегло, но то няма да е за сметка на нормалното израстване (увеличаването 
на кост-ната и мускулната тъкан), а за сметка на отлагането на мазнини. В 
тази връз-ка се определя възрастта, на която животните трябва да достигнат 
стопанска зрялост и храненето се извършва така, че желаната маса да се 
достигне в оп-тималния период. При кравите от основните породи, 
отглеждани у нас, сто-панската възраст е на 15–18-месечна възраст. В 
САЩ се практикува по-ранно заплождане на юниците –  на възраст 12–15 
месеца.

При ранно заплождане и бременност често се наблюдават редица не-
гативни процеси – задържане на общото развитие на юниците, получаване на 
недоразвити и в бъдеще нископродуктивни приплоди. Такава практика може 
да доведе до нарушени репродуктивни функции в следващите години, а 
често и до затруднения при отелването.

2.4.4. Полов цикъл
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След настъпване на половата зрялост при женските животни се проя-
вява полова цикличност. 

Полов цикъл – сложен нервно-хормонален процес, който се характе-
ризира с периодично повтаряне на комплекс от морфологични и физиологич-
ни изменения в организма на женските животни от началото на едно раз-
гонване (еструс) до началото на следващото. 

При полиестралните животни, каквито са говедата и биво-
лите, половият цикъл се повтаря през цялата година. При кравите 
повторението е с периодичност 20–21 (18–24) дни. 

Еструсът е свързан с динамиката на две структури в яйчника, които 
през отделните фази претърпяват развитие и регресия – фоликулите и жъл-
тото тяло.

Половият цикъл протича в 4 фази:
1. Проеструс –  подготвителна фаза. Продължава няколко дни и се 

характеризира с нарастване на граафовия фоликул в яйчника, секретиране 
на естрогенни хормони, набъбване на половите органи, усилена секреция на 
жлезите, разположени в стените на яйцепроводите и матката.

2. Еструс – най-активната фаза на половия цикъл. 
Характеризира се с четири основни процеси:

• Секреция. В началото на еструса се наблюдава силна хиперемия 
(повишено кръвонапълване), увеличаване на жлезите на лигавицата на 
яйцепро-водите и матката и силна ексудация (отделяне на секрет). Шийката 
на мат-ката се отваря и през нея секретът се излива във влагалището, а от 
там през вулвата навън.

• Обща възбуда. Проявява се в безпокойство, повишена двигателна 
активност, отказ от храна, заскачане на други животни, нервност. Телесната 
температурата се повишава, млечността намалява, променя се качеството на 
млякото. При опити за заскачане от други животни разгоненото животно не 
позволява да бъде заскочено. С увеличаване на концентрацията на естро-
гените в кръвта настъпва следващата фаза – полово влечение.

• Полово влечение. Представлява положителна сексуална реакция на 
женското към мъжкото животно. Разгоненото животно е по-спокойно, търси 
контакт с мъжките животни, заема специфични пози, по-често уринира и т.н. 
Най-важният елемент на поведението му през този период е, че позволява да 
бъде заскочено.

• Овулация. Отделяне на зрялата полова клетка.

При кравите еструсът продължава 24 (6–36) h, половото вле-
чение – 12–24 h, а овулацията настъпва 10–12 h след края на еструса.

3. Метеструс – характеризира се със затихване на еструса. Ексуда-
цията намалява, шийката на матката се затваря. Ако яйцеклетката е оплоде-
на, започва подготовката на бременността.

4. Диеструс –  последната фаза на половия цикъл. Това е най-про-
дължителната фаза на половия цикъл. Ако яйцеклетката не е оплодена, за-
почва регресия на жълтото тяло и зреене на нов фоликул, водещ до нов ес-
трус. 
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2.4.5. Заплождане на животните

За заплождане на животните се прилага естествено покриване и 
изкуствено осеменяване.

Основното предимство на естественото покриване е, че мъжките жи-
вотни най-точно определят подходящия момент за покриване, което при из-
куственото осеменяване е значителен проблем.

В говедовъдството естествено покриване се допуска само при мест-
ните автохтонни породи и при специализираните породи за месо. Това е така, 
тъй като при първите не се води прогресивен отбор и определена панмиксия 
е желателна за запазване на генетичното разнообразие на признаците, как-
вато е основната цел на развъждането. При месодайнати говеда основните 
селекционни признаци са с високо генетично разнообразие и биците се изби-
рат на основата на преценката по фенотип, без да е необходима преценка по 
потомство.

Използването на бици за естествено покриване в млечното говедо-
въдтво е равносилно на примитивно говедовъдство без каквито и да е очак-
вания за подобряване. Това е така, тъй като основните селекционни признаци 
при породите за мляко са с нисък херитабилитет. По признака млечност h2 е 
0.25–0.30, което означава, че само един от 3–4 бика ще бъде подобрител на 
млечността, т.е шансът да се попадне на бик подобрител е 25–30 %. Като се 
има предвид бавният репродуктивен процес, поради който ще бъде устано-
вено, че лошият бик е такъв едва след 3.5–4 години, се налага един извод – в 
млечното говедовъдство естествено покриване не се прилага.

При естествено покриване се използват няколко подхода:
• Пускане от ръка (ръчна случка). Женските животни се отглеждат 

отделно от мъжките и при откриване разгонено животно се отвежда при 
мъжкото за покриване. Недостатък на метода е трудността при откриването 
на разгонените животни. При пускане от ръка за един бик се планират го-
дишно 60–100 крави.

• Свободно покриване. Разплодниците са постоянно в стадото. Не-
достатък е, че не може точно да се отчита заплождането, т.е. кога е настъпи-
ло и от кой разплодник е. Същевременно е възможно изтощаване на мъжките 
животни. За избягване на този недостатък в по-големите стада, в които се 
използват по няколко разплодника, за определен период (една седмица) все-
ки от тях се отделя от стадото за почивка, след което се извършва ротация. 
При свободното покриване част от животните могат да останат непокрити, а 
други да бъдат заскачани многократно, тъй като мъжките животни проявяват 
избирателност по отношение на женските. При свободното покриване на един 
бик се предвиждат по 35–50 крави годишно.

• Групово заплождане. Разплодникът се отглежда отделно от крави-
те и се пуска в стадото по един път сутрин и вечер. Този начин позволява да 
се открият своевременно разгонените животни, да се следи точно и да се ре-
гулира заплождането.

За правилното извършване на покриването е необходимо да се знае, 
че при говедата половият акт протича кратко –  5–10 секунди. Добре е след 
първата скачка да се допусне бикът да направи и втора, което се извършва 
обикновено след 5–10 min.

Изкуствено осеменяване –  инструментално въвеждане на сперма-
та в половите органи на женското животно. 
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Методът е приложен за пръв път при кучета през 1780–1782 г. от Спа-
ланцани и Роси, но е развит за приложение в практиката 100 години по-късно 
(1899 г.) от руския учен Иля Иванович Иванов. В България се прилага от 1934 г. 
Отчитайки предимствата на изкуственото осеменяване, през 1938 г. е 
създадена “Служба за изкуствено осеменяване и борба срещу развъдните 
болести”. До 1989 г. в системата на изкуственото осеменяване са обхванати 
почти 100 % от кравите и голяма част от овцете у нас. След този период 
прилагането му рязко намалява, но през последните години се наблюдава нов 
ръст.

Значението на изкуственото осеменяване е в няколко насоки:
1. Увеличаване на размножителната способност на мъжките 

животни. При естествено покриване бикът се използва 2–3 пъти седмично, 
като може да покрие дневно 1–2 крави. Годишно от един бик се заплождат 
80–100 крави и могат да се получат най-много 100–105 телета. При изкуст-
вено осеменяване от 80–100 еякулата годишно, могат да се получат от 
10 000–15 000 до 30 000 дози сперма.

2. Борба с безплодието.

• Изкуственото осеменяване се извършва само със сперма (с високо 
качество – висока подвижност, концентрация, малък процент на патологични 
или мъртви сперматозоиди), получена от здрави животни.

• При извършване на осеменяването се прави пълен оглед на състо-
янието на половите органи при женските животни, на цвета, консистенцията и 
прозрачността на секрета. При забелязване на патологични изменения жи-
вотното не се осеменява, а се лекува.

• При правилно изпълнение чрез изкуственото осеменяване е невъз-
можно да се разпространяват болести, предавани по полов път, както е при 
естественото покриване.

3. Увеличаването на размножителната способност е пряко свързано с 
развъдно-подобрителната работа – повишаване на точността на преценка-
та на развъдната стойност и интензивността на отбора, бързо размножаване 
на най-ценните индивиди, продължително съхраняване на сперма от ценни 
животни и изчезващи породи.

4. Широк международен трансфер на най-добрите в племенно от-
ношение животни и бързо разпространяване на генетичния прогрес. Това е 
възможно благодарение на метода за дълготрайно съхраняване на спермата, 
при който сперматозоидите се намират при пълна анабиоза. Научната обос-
новка на теорията на анабиозата е формулирана от П. И. Бехметев (1902). В 
масовата практика се прилага методът за замразяване на спермата в течен 
азот при –196о С. Този метод е разработен от англичаните Полдж и Роусън 
(1955). До днес не е установен максималният период на съхраняване на 
спер-мата по този начин.

Поради отглеждането на по-малък брой мъжки животни повишаване-
то на продуктивността на популацията и борбата с безплодието изкуственото 
осеменяване има съществени икономически преимущества пред естествено-
то покриване.

За повишаване на репродуктивната способност на женските животни 
се използва трансплантация на ембриони. От женско животно (донор) се 
получават яйцеклетки или ембриони и се пренасят в половия апарат на друго 
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женско животно (реципиент), където ембрионът се имплантира и се износва 
през бременността. Предимствата на трансплантацията за женските животни 
са същите както на изкуственото осеменяване за мъжките, но броят на полу-
чените приплоди е значително по-малък. От една крава донор годишно могат 
да се получат 120–150 телета.

2.4.6. Технология на репродукцията

Откриване на разгонените животни

За откриване на разгонените животни се използват различни начини. 
Кравите и биволиците се откриват главно визуално по признаците на еструса. 
При някои индивиди (главно при биволите) обаче разгонеността протича без 
ясно изразени признаци (тиха разгоненост). В тези случаи за откриване на 
разгонените животни се използват мъжки животни пробници, които откриват 
разгонените женски, без да ги покриват. Трябва да се отбележи, че в говедо-
въдството пробници (като правило) не се използват, а използването им в биво-
ловъдъдството е твърде опасно поради агресивността на биволските бици.

Осеменяване
Най-подходящият момент за осеменяване е периодът на полово вле-

чение. През него се увеличава антиперисталтиката на матката, което спомага 
за “засмукване”  на сперматозоидите. Секретът, изтичащ от вулвата, се из-
бистря, става прозрачен и по вид и консистенция наподобява течно стъкло. 
Той има висока бактерицидна активност, еластичност, нисък вискозитет и ал-
кална реакция. Всичко това подобрява преживяемостта и скоростта на прид-
вижване на сперматозоидите. Шийката на матката е напълно отворена, което 
способства за въвеждането на спермата.

Животните се осеменяват еднократно или двукратно по време на ест-
руса. На практика броят на осеменяванията не е от значение, ако се опре-
дели точният момент за осеменяване.

Двукратното осеменяване се прилага поради следните причини:
• овулацията е в края на еструса;
• началото на еструса трудно може да бъде определено; 
• продължителността на еструса е твърде специфична за отделните 

индивиди;
• има по-добър ефект. 

Пример за ефекта на двукратното осеменяване е представен на фиг. 7.
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Фиг. 7. Продължителност на еструса при крава и време на заплождане

На фигурата са отчетени следните особености. До оплождането спер-
матозоидите трябва да престоят в яйцепровода (капацитация) около 6 h. Спер-
матозоидите след вкарване в половия апарат на кравите съхраняват жиз-
неспособност до 24 h, като около 5 h се придвижват до горната третина на 
яйцепровода. Колкото по-плитко в матката се аплицира спермата, толкова е по-
дълъг този период. Препоръчва се при изкуствено осеменяване 1/3 от дозата 
да се вкара директно в тялото на матката, а останалите 2/3 –  в шийката. 
Считаме, че е по-добре цялата сперма да се излее в тялото, но съвсем близо 
до шийката на матката. Това се прави, тъй като при по-дълбоко осеменяване 
спермата може да се излее в единия от роговете, а да овулира яйцеклетка от 
другия яйчник, което изключва среща на сперматозоиди и яйцеклетка.

Яйцеклетката също “дозрява” след овулацията, но е жизнеспособна 
6–8 h. При престояване в яйцепроводите яйцеклетката остарява и оплодя-
емостта ѝ намалява.

На основата на казаното се препоръчва при двукратно осеме-
няване първото да се извършва непосредствено след установяване 
на половото влечение, а второто – 12 h след първото.

2.4.7. Оплождане
Оплождане – процес на сливане на яйцеклетката със сперматозоида 

и образуване на зигота с диплоиден набор хромозоми. 
Оплождането се извършва в горната третина на яйцепровода, до коя-

то сперматозоидите се предвижват активно от влагалището или шийката на 
матката. 

Оплождането протича в четири стадия:

• яйцеклетката се освобождава от лъчистия венец с помощта на 
сперматозоидите и власинките на лигавицата на яйцепровода;

• отделя се второто полярно телце и яйцеклетката се превръща в 
женски пронуклеус;

• сперматозоидът прониква през обвивката на яйцеклетката в ци-
топлазмата и се превръща в мъжки пронуклеус;
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• женският и мъжкият пронуклеуси се сливат, образувайки зигота.
Зиготата се спуска към маточните рога, като същевременно започва 

да се дели. Известно време ембрионът се движи свободно в матката, а след 
това се имплантира (вгнездява), като се покрива с плацента. При кравите зи-
готата постъпва в матката на 72–84 h след овулацията. В период от 9–11 дни 
тя се освобождава от прозрачната обвивка и на 22-рия ден започва имплан-
тирането. Периодът между оплождането и имплантацията е особено крити-
чен. При неблагоприятни условия може да настъпи т.нар. ранна ембрионал-
на смъртност, която е основна причина за яловостта. За ранна ембионал-
на смъртност може да се съди по атипично време за проявяване на еструса 
след последното осеменяване – 30 дни, 50 дни и т.н.

2.4.8. Бременност
Бременност – периодът от оплождането и имплантацията на ембри-

онът до раждането. 
Продължителността на бременността при кравите е средно 

285 дни, а при биволиците – 313.
След имплантацията плацентата доставя хранителни вещества и кис-

лород, необходими за метаболизма на плода. Тя функционира и като ендокри-
нен орган.

След заплождане на животните бременността трябва да бъде пот-
върдена. Първият показател за настъпването ѝ е спирането на разгонването. 
Това не е достатъчно, тъй като след покриване могат да се развият процеси, 
които да пречат на животното да се разгонва, без да е настъпила бременност 
(например перзистиращо жълто тяло). Такива животни трябва да бъдат сво-
евременно открити и лекувани, в противен случай ще трябва да се бракуват. 
При кравите и биволиците бременността се потвърждава главно чрез ректал-
но изследване, чиито резултати са най-достоверни след втория месец на бре-
менността.

При ректално изследване при незаплодените крави матката и яйчни-
ците са разположени в тазовата кухина. При по-възрастните животни матката 
може да е спусната и към коремната кухина. При палпация на матката добре 
се напипва браздата между двата рога, които са симетрични, с еднаква фор-
ма и консистенция. При лек масаж рогата контрактират и матката може сво-
бодно да бъде обхваната.

През първия месец на бременността матката продължава да се нами-
ра в тазовата кухина, като рогата ѝ са по-близо до предния край на тазовите 
кости. Междуроговата бразда е ясно изразена. При лека палпация матката не 
се свива. Рогът, в който се развива бременността, е незначително по-голям 
от другия и към края на месеца се установява лека флуктуация на околоплод-
ната течност (80–100 ml). Яйчникът, от страната на този рог, е уголемен, по-
ради развитото в него жълто тяло.

През втория месец от средата на тазовата кухина шийката на матката 
се премества напред, към входа на таза. Рогата на матката и яйчниците са в 
коремната кухина. Рогът с развиващия се плод е два пъти по-голям от другия 
и при пипане флуктуира. Околоплодната течност е 300–500 ml, а плодът е 
дълъг 6–7 cm. Консистенцията на рога е по-мека и отпусната и не реагира на 
палпацията. Междуроговата бразда все още е добре различима.
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През третия месец на бременността матката и яйчниците са спуснати 
още по-ниско в коремната кухина, а шийката на матката е разположена върху 
предния край на тазовите кости. Рогът с плода е 4 пъти по-голям от другия, 
като диаметърът му е 12–15 cm. Плодът е дълъг около 12–16 cm. Междуро-
говата бразда не се напипва. Околоплодната течност е 900–1200 ml и се чув-
ства флуктуация и в двата рога.

В четвъртия месец шийката на матката се спуска в коремната кухина 
пред тазовите кости. Матката е навътре в коремната кухина във вид на голям 
тънкостенен мехур, чийто контур трудно може да се определи. При палпация 
се напипват плацентомите, които са с големина на бобено зърно. От стра-
ната на плодния рог се усеща пулсът на средната маточна артерия. Околоплод-
ната течност е 3–4 l, а плодът е дълъг 24–26 cm и може да се напипа при 
палпация. 

В петия месец матката се намира дълбоко в коремната кухина. Плацен-
томите достигат размерите на жълъд. Ясно се усеща вибрацията на средната 
маточна артерия от страната на плода, която е с диаметър 8–10 mm. Другата 
средна маточна артерия пулсира слабо. Плодът може лесно да се напипа.

През шестия месец шийката на матката е спусната в коремната ку-
хина, а матката лежи на дъното. Плацентомите са колкото кокоше яйце. Доб-
ре се чувства пулсацията и на двете средноматочни артерии. Диаметърът на 
тази от страната с плода достига 10–12 mm, а на другата – 7–9 mm. Плодът е 
с дължина 50 cm.

В седмия месец шийката се прибира към входа на тазовата кухина. 
Матката лежи на дъното на коремната кухина. Плацентомите са колкото ко-
коше яйце. Добре се усеща пулсацията на двете средноматочни артерии. 
Плодът е дълъг около 70 cm.

В осмия месец шийката на матката се връща обратно в тазовата ку-
хина. В нея се напипват части от плода, който достига дължина 80 cm. Пла-
центомите са колкото кокоше яйце. Добре се усеща пулсацията на двете 
средоматочни артерии. 

През деветия месец на бременността предните части на плода са в 
тазовата кухина. Плацентомите са колкото голямо кокоше яйце. Добре вибрират 
средните и задните маточни артерии. Диаметърът на средните маточни 
артерии е 18–20 mm Започват да се проявяват признаците на раждане – 
тазовите връзки се разхлабват, появяват се оток на вулвата и коластра в 
цицките. 

Напоследък за по-ранна и сигурна диагностика на бременността се 
използват специални ултразвукови апарати, но методът е все още недостъ-
пен в масовата практика.

За бременните животни, особено през втората половина на бремен-
ността, се полагат специални грижи. Животните се отглеждат в просторни, 
светли и чисти помещения, без излишни заграждения, прагове и т.н. Прохо-
дите и вратите трябва да са достатъчно широки, за да обезпечи свободно 
придвижване, а леглата да са удобни за лежане. На животните се осигурява 
ежедневна разходка. Най-добре е, ако през пасищния период бременните жи-
вотни се отглеждат на пасищата целодневно. Храненето трябва да е според 
нормата, като се използват само качествени фуражи. Не се дават плесеняса-
ли, загнили, запрашени, замръзнали и лесноферментиращи и твърде обе-
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мисти фуражи. При неправилно хранене, отглеждане, инфекции и т.н. може 
да настъпи прекъсване на бременността (аборт).

2.4.9. Раждане
Няколко дни преди раждане започват по-значителни промени в май-

чиния организъм:

• животните са по-бавни, стъпват по-внимателно;

• млечната жлеза се уголемява и започва да се пълни с мляко, като 
през последните 2–3 дни преди раждане мляко се установява и в цицките 
(това, разбира се, не трябва да се тества чрез издояване);

• връзките на таза се разхлабват и удължават (от 2–3 дни до 12–36 h 
преди раждане), за да се обезпечи по-лесно преминаване на плода, като се 
манифестира с хлътване между опашката и седалищните кости;

• вулвата се уголемява, става гладка (гънките се изправят), мека и 
провисва;

• “тапата”, запушваща влагалището след заплождането, се втечнява 
и секретът изтича през вулвата (1–2 дни до раждане);

• температурата на тялото намалява с 0.4–1.2о С (12–50 h до раждане);

• непосредствено преди раждане животните са по-неспокойни, често 
лягат и стават, оглеждат корема си, намалява приемът на храна, преживяне-
то също.

Раждането е сложен процес, свързан с промяна на хормоналния ста-
тус на приплода и майката. До 25–30 дни преди отелването на кравите кората 
на надбъбречната жлеза на плода става прогресивно чувствителена към 
адренокортикотропен хормон (АСТН). Кортизолът от плода стимулира пла-
центните ензими (17α-хидроксилаза и С17-20 лиаза), които пренасочват сте-
роидния синтез от прогестерон към естрогени. В резултат на увеличените 
нива на естрогени се увеличава инкрецията на простагландини. В края на 
бременността естрогените стимулират образуването на контрактилен проте-
ин и промеждутъчни връзки. Това улеснява контакта между гладкомускулни-
те клетки на матката. Тези важни промени започват седмици преди началото 
на родилния акт.

PGF-2α е основният хормон, който стимулира раждането. Той е причина 
острата фаза на израждането да се активира. Окситоцинът допълва PGF-2α 
след като веднъж вече е започнал процесът на раждане. При кравата PGF-2α 
стимулира регреса на CL, който започва 24–36 h преди отелването. Пълната 
липса на прогестерон се наблюдава 12–24 h преди отелването. Окситоцинът 
също е важен за процеса на раждане. Естрогените стимулират образуването 
на рецептори за окситоцин в миометриума. Окситоциновите нива са високи 
само при навлизането на плода в родилния канал. Инкрецията му става чрез 
т.нар. фергюсонов рефлекс. Преминаването на импулси по сенсорните нер-
ви в гръбначния стълб към съответните ядра в хипоталамуса предизвикват 
инкреция на окситоцин от неврохипофизата в кръвта. Окситоцинът участва с 
по-голяма ефективност в комбинация с PGF-2α при предизвикването на ма-
точни контракции.
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Друг хормон, свързан с раждането е релаксинът, който влияе върху от-
пускането на тазовите връзки. Той отпуска и мускулите около тазовия канал, 
което позволява на плода максимално да го разшири. При кравите инкре-
цията на PGF-2α преди раждането поражда лутеолиза и се намалява произ-
водството на прогестерон. Това спомага за инкрецията на образуван преди 
това релаксин.

Раждането започва със спукване на околоплодните мехури и изтичане 
на околоплодната течност. Първият етап на родилния акт включва наличието 
на плод в цервикса. Това е резултат от повишената активност на миометри-
ума. След като веднъж се е отворила шийката и плодът е преминал в тазовия 
канал, контракциите на миометриума не са толкова важни за раждането на 
телето. Коремната преса (контракции на диафрагмата и коремните мускули на 
майката) става главната сила, включена в процеса на раждането. Това е същ-
ността на разраждането, т.нар. втори етап. Третият етап на процеса включва 
изхвърлянето на плацентата.

Майката трябва да се остави в покой, за да роди сама.
Раждането се наблюдава и към помощ се пристъпва само при необ-

ходимост – задържане на раждането, намаляване на контракциите, изсъхва-
не на родилния път и др. 

Сред домашните животни говедата са видът с най-трудно раждане. То 
протича за период от 20 min до 3–4 h. Ако до втория час след спукването на 
околоплодните мехури животното не роди, се прибягва към лекарска помощ.

За оказване на помощ при раждането е много важно да се определи 
положението (представянето) на плода при навлизане в тазовия канал. Пред-
ното (с предните крайници напред – фиг. 8, 1) и задното (със задните край-
ници напред) представяне са нормални, когато и двата крайника вървят 
почти едновременно. При предно представяне главата трябва да е между 
предните крайници.

Видът на представянето се определя още при появата на копитата на 
телето. Ако копитата са насочени надолу, представянето е предно, ако са 
носочени нагоре, телето е тръгнало напред със задната част. Въпреки че и 
двете представяния са правилни, по-благоприятно е предното представяне, 
тъй като най-масивната част на плода е главата, разположена върху предни-
те крайници. Ако те преминат през таза, по-нататък нищо не може да спре 
излизането на плода. Пъпната връв се прекъсва бързо и веднага след раж-
дане телето преминава към белодробно дишане. 
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При задното представяне първо пре-
минава по-тясната част –  задните крайници, 
тазът и коремът. Пъпната връв се прекъсва и 
тогава следва да излезе по-широката част – 
гръдният кош и главата. Ако процесът се за-
бави, телето може да се задуши. По този на-
чин при предното представяне се изчаква кра-
вата да роди сама и когато предните край-
ници и главата излязат, се изчаква раждането 
да приключи самостоятелно. При задното пред-
ставяне веднага след излизане на крайниците, 
те се завързват с въже за оказване на евен-
туална помощ, но телето не се дърпа. Към по-
мощ се прибягва веднага след като излезе та-
зът и средната част на тялото.

Представянето може да бъде и пато-
логично – свит един или и двата крайника, из-
виване на главата, тръгване с таза (фиг. 8, 2), 
с гърба или главата напред (фиг. 8, 3) и т.н. 
Веднага при установяване на патологията се 
търси лекарска помощ. 

Раждането се смята за приключило, ко-
гато се изхвърли плацентата. Плацентата и око-
лоплодните течности не се дават на кравата.Фиг.  8. Представяне на теле

През първите 24–36 h след раждане майките трябва да са под уси-
лено наблюдение. Следи се за изхвърляне на плацентата и за евентуално 
възникване на следродилни усложнения – родилна треска, следродилно за-
лежаване или пареза, извръщане и изпадане на матката и други.

Един два часа след раждане се дава топло поило с пшеничени трици. 
При трудно раждане във водата може да се постави захар. Ако животното е 
изпотено, се подсушава. Майките се отглеждат в чисти помещения. От 3–4-тия 
ден след раждане се осигурява разходка.

2.4.10. Грижи за новороденото

Веднага след раждането е необходимо да се отворят ноздрите на 
новороденото, за да премине на белодробно дишане. Ако телето не диша, се 
прави изкуствено дишане, дразнят се ноздрите и носното огледало. Пъпната 
връв се превързва на 8–10 cm от коремната стена, 1–1.5 cm по-долу се от-
рязва и краят се потопва в йоден разтвор за няколко секунди.

Приплодът се оставя да бъде облизан от майката, като при необхо-
димост се подсушава. Счита се, че чрез облизването се извършва масаж на 
новороденото, подобрява се дихателната способност, кръвообращението, 
възбужда се перисталтиката на червата. При майките облизването повишава 
тонуса на матката, ускорява отделянето на последъка, усилва секрецията на 
млечните жлези. Ние считаме, че облизването на телето има значително по- 
малък ефект от негативите, които носи. След като майката веднъж види и 
най-вече оближе телето, отделянето му е свързано със значителен стрес за 
нея. Тя го търси в продължение на няколко дни, а при използване на пасища 
кравата се връща от пасището и т.н. 
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Считаме, че е по-добре кравата да не види телето. Вместо чрез об-
лизване подобряването на по-горе посочените функции на телето могат да се 
стимулират чрез масаж при подсушаването. Наред с посоченото, бързото от-
деляне на телето от майката и поставянето в индивидуален бокс намалява 
рисковете от инфекции и заболяване на новороденото.

До половин-един час след приключване на раждането вимето на май-
ката се измива и при отглеждане на телето заедно с нея му се помага да за-
бозае. При изкуствено хранене кравата се дои и коластрата веднага се дава 
на телето. Особено важно е да се знае, че при първото доене кравата не 
трябва на се издоява напълно, за да не падне рязко налягането във вимето. 
Издоява се около 1.5 l коластра. След 2–3 h процедурата се повтаря.

При отглеждане на телетата на открито животното се превежда от 
родилното в бокса след изсъхване. При много студено време телетата могат 
да се оставят в помещението 2–3 дни.

2.4.11. Патология на репродукцията
Безплодието е сред факторите, нанасящи най-значителни загуби за 

животновъдството. Крави, незаплодени до 80-ия ден след отелването, се счи-
тат за ялови.

Причини за безплодието: 
А. Генетични:

• морфологични – аномалии и болести на половите органи (херма-
фродитизъм, крипторхизъм, фримартинизъм, хипоплазия и аплазия на яйчни-
ците и тестисите, анафродизия и др.; 

• физиологични – тих еструс, нимфомания;

• ендокринологични – ензимни; 

• имунологични –  имунна несъвместимост между женското и мъж-
кото животно; 

• старческо безплодие. 
Б. Екзогенни: 

• заболявания на индивида или половите органи – метрити, ова-
рити, израждане и атрофия на матката и яйчниците, новообразувания на мат-
ката, кисти на яйчниците, перзистиращо жълто тяло и др.; 

• хранене – гладуване и непълноценно хранене, затлъстяване; 

• лоши условия на отглеждане –  високи и ниски температури, 
продължителна инсолация, липса на движение; 

• висока продуктивност; 

• грешки в организацията на възпроизводството – прекомерна 
експлоатация, нарушаване на половите рефлекси и др.

Недоимъчното хранене води до дисфункция на яйчниците. Към него 
кравите са особено чувствителни. Неподходящото хранене може да въз-
действа на активността на яйчниците в периода post partum (след раждане). 
Бременните крави трябва да се върнат към положителен хранителен баланс 
до последния месец на бременността. В противен случай възстановяването 
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на циклите на яйчниците, което обикновено става между 45-ия и 60-ия ден 
(post partum) ще се забави. 

Нивото на хранене може да повлияе на активността на яйчниците при 
бременните юници. Те се нуждаят от допълнителни количества фураж в 
периода post partum, за да се възвърне активността на яйчниците им.

Пълноценното хранене е един от основните фактори за нормалната 
сперматогенеза. Белтъчините стимулират сперматогенезата –  увеличава се 
броят на сперматозоидите и се повишава тяхната жизненост и резистентност. 
От значение за спермогенезата са витаминното и микроелементното съдър-
жание (Co, Mn) на дажбата. Недоимъкът на Mn засяга възпроизводителните 
функции, а недостигът на Со потиска функциите на някои ендокринни жлези – 
следователно на обмяната на веществата. При А-хиповитаминоза намалява 
сперматогенезата и плодовитостта на животните, а недостигът на витамин Е 
води до потискане на репродуктивните функции.

Слънчевата светлина стимулира сперматогенезата. Разплодниците, 
отглеждани на открито, са с по-добра спермопродукция. По тази причина за-
дължително до всеки индивидуален бокс за отглеждане на бици се изгражда 
и дворче за разходка. Високата температура потиска сперматогенезата. 

Икономически последици от безплодието са значителни. 
Трябва добре да се осъзнае, че лошата организация на възпро-

изводството е най-бързият начин за ликвидиране на фермата.

Проблеми при раждане
Нормалното раждане е физиологичен процес. Независимо какви зоо-

хигиенни мероприятия се въвеждат, какви технологии на отглеждане и раз-
въдни програми се внедряват, безпроблемното раждане в много голяма сте-
пен определя целесъобразността на дадена технология въобще. Това е така, 
защото родилните неблагополучия водят до директни загуби: 

• смърт на новородените;

• сериозни увреждания или дори загуба на майката;

• намалена продуктивност;
• трудно заплождане впоследствие.
Нормалното раждане протича спонтанно и не се нуждае от намеса. 

Винаги има случаи, когато е необходимо да се окаже акушерска помощ, за да 
се съхрани живота на майката и новородените. 

Правила за прилагане на акушерска помощ:

• дава се своевременно;
• не трябва да уврежда организма на новороденото и майката;

• извършва се от ветеринарен лекар (само по изключение е допусти-
ма неквалифицирана намеса).

Във всяка ферма трябва да има изградена стратегия за индивидуален 
подход при всеки случай на затруднено раждане. Ясно трябва да е конкре-
тизирано докъде се простират възможностите на отглеждащите животните и 
в кой момент трябва да се потърси специализирана ветеринарномедицинска 
помощ.

При преживните животни съществуват три основни начина за разраж-
дане – изтегляне на плода, фетотомия и цезарово сечение.
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Изтегляне на плода. Най-разпространеният начин. В този случай 
оказаната помощ ускорява или подпомага процесите, настъпващи при нор-
мално раждане, което не може да протече спонтанно с родилните сили на 
животното. За да се пристъпи към изтегляне на плода, е необходимо ражда-
нето да е започнало, околоплодните мехури да са спукани, размерът на пло-
да да съответства на този на родилния път и разполагането му да е нор-
мално. 

В този случай, ако не настъпи спонтанно раждане, е допустимо аку-
шерската помощ да се окаже от опитни гледачи и фермери. Тегленето става 
с позволена сила, т.е. не повече от двама-трима човека. В противен случай 
може да се стигне до фатално травматично увреждане на родилката и преж-
девременна смърт на плода.

При невъзможност да се спазват необходимите хигиенни изисквания е 
голяма вероятността дори и внимателната, атравматична помощ да бъде 
последвана от следродилно възпаление на женските полови органи. В из-
вестна степен това може да се избегне чрез маточното приложение на анти-
биотици. Ако екстракцията е била по-груба, е възможно да изпадне матката 
след раждане.

При голям плод, неправилно разполагане и невъзможност за вправя-
не или при недостатъчно разкриване на родилния път се извършва един от 
следващите два метода за оказване на акушерска помощ.

Фетотомия. Оперативен метод, при който с помощта на инструмен-
ти плодът се нарязва, след което парче по парче се изкарва през родилния 
път. Фетотомията бива частична и цялостна. Ясно е, че това е един радика-
лен начин. Предимствата му пред останалите методи, когато съществуват 
определените индикации, е, че ако се извърши своевременно и правилно, той 
уврежда майката в малка степен, като впоследствие на това млеконадоят и 
репродуктивните способности се запазват. За да бъде извършена фетотомия, 
е желателно плодът да е мъртъв. 

След фетотомия рискът от възникване на следродилни възпаления на 
матката е много голям. Необходимо е профилактично в матката да се поставят 
компрети и да се инжектират антибиотици. За укрепване и по-бързо възстановя-
ване на майчиния организъм, венозно се прилагат глюкоза, калций и витамини.

Цезарово сечение. Оперативен метод, при който плодът се изважда 
през изкуствено създаден отвор –  след разрязване на коремната стена и 
матката. От особено значение за изхода на процеса е времето, изминало от 
започването на раждането до извършването на операцията. Късното опери-
ране на животното съществено влошава прогнозата. При навременното му 
извършване се спасява както майката, така и новороденото. 

Прилага се при:

• недостатъчна проходимост на родилния път;

• неправилно положение на плода;

• непреодолимо несъответствие между големината на майката и тази 
на плода.

Патология на следродилния период
Следродилният период е физиологичен процес. От познаването на 

процесите, засягащи родилката и провеждането на профилактични меропри-
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ятия за предотвратяване на следродилните инфекции, зависи до голяма сте-
пен кога ще настъпи следващото заплождане.

Промени през следродилния период: 

• бърза инволуция на половите органи (намаляване на размерите и 
теглото им, които стават еднакви или почти еднакви с тези преди запложда-
нето);

•  затваряне на цервикалния канал. 

Патологията на следродилния период: 

• следродилни болести – възпаления на половите органи;

• смущения в протичането на инволуцията на матката и своевремен-
ното отделяне на плацентата; 

• дислокации на половите органи;

• обща следродилна инфекция. 
• болести, чието възникване и развитие е свързано с протичането на 

бременността и раждането – травми на родилния път, смущения в обмяната 
на веществата, токсикози и неврози.

Следродилно залежаване. Наблюдава се по-често при първотелките 
и кравите на втора и трета лактация. Причината за това състояние е меха-
ничното увреждане на тазовите нерви поради грубо разраждане на живот-
ните. Всяко залежаване, което продължи повече от две седмици, е с небла-
гоприятна прогноза.

Задържане на плацентата. Раждането приключва с отделяне на 
плацентата. Нормално това става в рамките на 8–12 h при едрите преживни 
животни. Всяко по-нататъшно забавяне във времето се означава като задър-
жане на плацентата. Причина са смущенията, настъпили в разхлабването на 
връзката между плода и майчината плацента, което се наблюдава при намале-
на контрактилна дейност на матката и при наличие на възпалителен процес.

Най-важният признак е провисването на последъка вън от половия 
отвор до скакателните стави. При пълното или частичното задържане, тъй 
като от външния полов отвор не се подават части от последъка, диагнозата 
се поставя чрез вагинално изследване. В началото общото състояние на жи-
вотното не е променено, но по-късно то може да се влоши поради инфекти-
ране от разпадащата се плацента. Животното прогресивно слабее и млечна-
та секреция намалява. Ако не се вземат навременни мерки, може да се стиг-
не до временно или постоянно безплодие.

За отстраняване на задържаната плацента съществуват както меди-
каментозни, така и оперативни методи за лечение. При медикаментозното 
лечение се прилагат препарати, с които се цели да се повиши контрактилната 
способност на матката и да се подпомогне отделянето на плацентата, като се 
предпазят от възпаление вътрешните полови органи. Отстраняването на за-
държаната плацента по оперативен път изисква спазването на правилата за 
асептика и добър практически опит при извършване на манипулацията.

Изпадане на матката. След отделянето на плацентата или малко 
след това, когато маточната шийка е все още широко отворена, най-често при 
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възрастни и с влошено телесно състояние животни се наблюдава цялостно 
или частично изпадане на матката. 

Евентуални причини за това могат да бъдат още атония на матката, 
отпускане на широките маточни връзки, изтегляне на плода с непозволена 
сила и сух родилен път. 

В началото повърхността на изпадналата матка е свежа, със светло-
червен цвят и мека консистенция. Впоследствие цветът се променя до тъм-
ночервен. С течение на времето, ако не се предприеме лечение, настъпват 
оток, изсъхване на лигавицата, разкъсвания, кръвотечение и некрози. Цветът 
се променя до тъмносин. В по-тежките случаи, ако животното развие сепсис, 
изходът е летален. Състоянието на животното се преценява от специалист, 
изпадналата част се промива, вправя и фиксира. 

Обща следродилна инфекция. Неспецифичен инфекциозен процес. 
Възниква след раждането като резултат от размножаването на патогенни 
микроорганизми в женския полов апарат. Възпалителните процеси в женския 
полов апарат възникват и се поддържат от нараняването на мекия родилен 
път след трудно раждане или некомпетентно и грубо разраждане.

След като преодолеят защитните бариери на маточната стена, по 
кръвен и лимфен път причинителите на инфекцията се разнасят в целия ор-
ганизъм. Общата следродилна инфекция се характеризира със силно вло-
шено общо състояние, като се засяга дейността на почти всички органи и сис-
теми. Клиничните признаци зависят от индивидуалната устойчивост на орга-
низма и от количеството и вирулентността на инфекцията.

Лечението е насочено главно към прекратяване на общата и локал-
ната инфекция и интоксикация. Това се постига чрез общо и локално трети-
ране на заболелите животни със сулфаниламиди, антибиотици и общоукреп-
ващи средства.

Следродилна кома. Внезапно появяващо се, бързо и тежко протича-
що следродилно заболяване, което се среща при високопродуктивните крави 
от 3-тото до 8-ото отелване. Характеризира се с паралитични прояви и мус-
кулни парези, смущения в сетивните възприятия и др. За разлика от след-
родилното залежаване, следродилната кома възниква винаги след леко про-
текло раждане. Някои животни боледуват след всяко раждане. Като основна 
причина за заболяването се счита нарушаването на калциевата обмяна в 
организма на бременните животни. Обикновено заболяват добре охранените 
крави и тези, на които липсва достатъчно движение. Всички високопродук-
тивни крави не са еднакво предразположени към тази болест. Основните 
фактори, които играят роля, са възрастта, небалансираното хранене и смуте-
ната хормонална регулация. Болните животни показват общо неразположе-
ние –  спиране на преживянето и намаляване на апетита, слабост на задни-
цата, поради което те трудно стават или въобще не могат да се изправят. С 
напредване на болестта животните загубват чувствителността си и изпадат в 
кома. Обикновено лежат на една страна с подгънати крайници и характерно 
S-образното изкривяване на шията. Поемането на храна и гълтането са не-
възможни (поради парези на гълтателната мускулатурата). Наблюдава се 
слюнкоотделяне. При дразнене в областта на окото животното не реагира, 
клепачите остават неподвижни. Вътрешната телесна температура е пони-
жена, дишането е забавено, понякога стенещо. Млечната жлеза е едематизи-
рана, вените ѝ са изпъкнали, но млякото е оскъдно. Тъй като газовете от тър-
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буха не могат да бъдат изведени, кравата се подува, което допълнително 
усложнява състоянието ѝ. Ако не се вземат спешни мерки в рамките на ча-
сове, може да настъпи смърт.

За лечение се използват калциеви препарати и общоукрепващи сред-
ства.

Следродилна чернодробна кома. Акутно протичаща токсикоза на 
бременността и следродилния период при високопродуктивните крави, вслед-
ствие на пълно разстройство в механизма на регулиране обмяната на ве-
ществата. Заболяването се характеризира с тежка мастна дистрофия на чер-
ния дроб, бъбреците и сърцето, съпроводени с прояви на жълтеница. Изхо-
дът от това заболяване най-често е летален. 

Лечението в повече от случаите е безрезултатно.
Възпаление на матката (ендометрит). Следродилните възпале-

ния на матката се срещат често и нанасят големи загуби на животновъдните 
ферми. Не трябва да се забравя, че най-честата причина за безплодие при 
всички видове животни са маточните възпаления. Ако тази група патология 
бъде изключена и преодоляна, то безусловно процентът на неуспешно осе-
меняваните животни ще бъде малък.

Наличието на възпалителен процес и микроорганизми правят условията 
в матката крайно неблагоприятни. Попаднали в тази среда, половите клетки при 
заплождане или по-късно младият ембрион умират под въздействието на токси-
ните, липсата на хранителни вещества и директната атака на 
микроорганизмите. Вместо настъпване на бременност кравата се разгонва 
отново. 

Усилията на фермерите и ветеринарните лекари трябва да 
бъдат насочени главно към лекуване на маточните възпаления, оз-
начени най-общо като ендометрити. 

Явните възпаления на матката “крещящо говорят” за себе си, но скри-
то протичащите форми се диагностицират значително по-трудно.

Насочващите признаци за евентуалното им съществуване са доста ос-
къдни. По принцип това е възможно по време на еструс. Понякога секретът на 
разгонените животни вместо бистър и точещ се, е мътен, с мехурчета или пък е 
прекалено воднист и в обилно количество. Други признаци не се установяват. 
Необходим е преглед от специалист, който да извърши специални изследвания. 

В условията на практиката е прието при кравите повторки да се ле-
куват “предполагаемите”  маточни възпаления. Това доказано води до рязко 
увеличаване на заплодяемостта при проблемните животни.

Традиционните методи включват т.нар. осеменяване под протекция. 
В определен период (преди или след осеменяването) еднократно или 
двукрат-но в матката се прилагат специални лекарствени средства, 
съдържащи най-често антибиотици. Тези класически методи са сравнително 
трудоемки и за-това не се предпочитат, но са най-ефективни. Приложението 
им води до ряз-ко намаляване на процента на безплодните крави. 

Профилактичната дейност трябва да бъде насочена в няколко 
направ-ления:

• стриктно спазване на хигиена на раждането; 

• осигуряване по възможност атравматични раждания;

• подходящо хранене на животните;
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• навременно откриване и целесъобразно лекуване на ендометритите.
Кое е точното лекарствено средство, кога и как трябва се използва за 

да бъдат шансовете за успех най-големи? Трудно е да се отговори ед-
нозначно. При терапията на тежките форми на маточни възпаления при кра-
вите най-добър и бърз е ефектът от комбинираното приложение на препа-
рати от различни групи.

Кетоза. Развива се в резултат на нарушената обмяна на въглехид-
ратите, мазнините и белтъчините, на намаляването на кръвната захар и на 
натрупването на кетонови тела в кръвта, урината, млякото и целия органи-
зъм. Най-често болестта се проявява до един месец след отелването и 
засяга добре охранените и високопродуктивните крави. Причините за появата 
на кетозата са обедняването организма на въглехидрати и витамини А и D и 
излишъкът на протеини и мазнини. Появата на това заболяване се бла-
гоприятства и от липсата на движение. 

При леката форма апетитът намалява, става променлив и животното 
има обилно слюноотделяне. Тези признаци са слаби и често остават незабе-
лязани. Ако се подобри храненето, признаците изчезват и животното оздра-
вява без лекуване. В противен случай апетитът става извратен, настъпва ато-
ния на предстомашията, животните слабеят и започват да проявяват нервни 
признаци. Издишаният въздух мирише на ацетон.

Болести по новородените
Профилактиката на патологиите при новородените е важен елемент 

от мероприятията за повишаване на плодовитостта в говедовъдството.
Колибактериоза. Остро инфекциозно заболяване по телетата. Причи-

нител на болестта е чревна бактерия, която попада в храносмилателната сис-
тема на телето чрез замърсени съдове, близане на стените, пода, инвентара. 
За-боляват телета в периода от тридневна до 7-8-месечна възраст. Началото 
на за-боляването е съпроводено с повишаване на температурата с 1–2о С и 
отказ да приемат мляко. Появява се изтощителна диария, животните отслабват и 
телесната температура спада до 32–34о С. Смъртността при това заболяване е 
много висока – до 70 %. Преболедувалите телета силно изостават в растежа и 
развитието си.

Септицемични болести по новородените. Това са заболявания, ко-
ито се появяват в първите дни и седмици от живота на телетата и протичат 
като септицемии. Причиняват се от различни микроорганизми, които са 
нормален обитател в организма на възрастните животни. За възникване на 
заболяването благоприятстват грешки в храненето и отглеждането на 
бременните крави и но-вородените. Сукалчетата са най-податливи на инфекции 
по време на бозаенето и при отбиването им. В зависимост от тежестта на 
клиничните признаци и ус-тойчивостта на телетата заболяването протича в 
свръхостра, остра и подостра форма. Признаците са силна треска, профузна 
изтощителна диария и смъртност до 80 %. При подострата форма се засягат 
ставите и белите дробове.

Паратиф по телетата. Една от най-често срещаните болести. При-
чинява се от салмонелна бактерия. Обичайно заболяват телета на възраст от 
осем дни до два месеца. Като основна причина се сочи неспазването на 
зоохигиенните изисквания при отглеждането на телетата. В началото заболя-
ването протича безсимптомно, но в рамките на седмица преминава в остра 
форма. Повишава се телесната температура, ускорява се пулсът, дихател-
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ните движения са учестени. Животните нямат апетит, появява се диария, 
понякога примесена с кръв. Заболяването често завършва със смърт, а при 
леките форми – с оздравяване за около две седмици.

Бронхопневмония. Най-често се среща при телета на едномесечна 
възраст. Причините са простуда, породена от лоша вентилация на помеще-
ието, висока влажност, лоша постеля, както и липса на движение, А-авита-
миноза и др. Заболелите животни имат омърлушен вид, затруднено дишане, 
кашлица, хрипове и изтечения от носа, както и висока температура.

Катар на предстомашията. Възниква, когато телетата се поят със 
студено или замърсено мляко. При бързо и лакомо пиене на част от него 
попада в търбуха и загнива поради липса на подходящи ензими за неговото 
смилане.

Профилактика и лечение на заболяванията при новородените: 
• установява се и се отстранява причината, водеща до заболяването;
• изолират се и се лекуват болните (където е възможно, се прилагат 

специфични имунни серуми, антибиотици и сулфаниламиди);
• подобряват се условията на отглеждане и хранене;
• извършват се системни дезинфекции на засегнатите помещения.

2.5. ПРОДУКТИВНОСТ

2.5.1. Млечна продуктивност
Млечната продуктивност е сред основните видове продуктивност, по-

ради голямото значение на млякото и млечните продукти за човека. Млякото 
е един от най-ценните биологични продукти. Великият руски физиолог Иван 
Петрович Павлов го нарича “изумителна храна, създадена от самата при-
рода”. 

Значението на млякото се определя от биологичната му пълноцен-
ност, доброто му усвояване от човека и ефективното използване на фуража 
за производството му.

Биологична пълноценност. Млякото съдържа над 200 хранителни 
вещества, в т.ч. повече от 17 витамина, над 30 фермента, над 20 микроеле-
мента, почти всички макроелементи, 20 аминокиселини, над 60 мастни кисе-
лини.

Добро усвояване от човешкия организъм и висока хранителна 
стойност. Млякото се усвоява почти изцяло от човешкия организъм – бел-
тъчините и въглехидратите –  98 %, мазнините –  95 %. С един литър краве 
мляко се задоволяват 25 % от дневните енергийни нужди на човека, 30 % от 
потребностите от витамини, 61 % –  от белтъчини, 100 % –  от мазнини, 
незаменими аминокиселини и микроелементите (с изключение на Fe и Mn), 
150 % – от калций, 112 % – от фосфор.

Ефективно използване на фуража за неговото производство. 
Ако трансформацията на белтъчините на фуража в белтъчини на говеждото 
месо е 27 %, то в белтъчини на млякото се трансформират 39 % от приетите 
белтъчини.

2.5.1.1. Виме
Млякото се отделя от млечните жлези. Тяхната физиологична фун-

кция е тясно свързана с органите на размножаването и развитието на но-
вородения организъм.
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По произход млечните жлези са видоизменени кожни жлези. Те се 
залагат в ранната ембриогенеза във вид на млечни линии от двете страни 
на бялата линия, съединяваща лявата и дясната половина на коремната сте-
на. На четвъртия месец от развитието ембрионът на говедото вече има 
офор-мено виме с цицки.

Вимето на кравите (фиг. 9) и биволиците се състои от четири дяла 
(четвъртини на вимето), разположени симетрично от двете страни на 
бялата линия, в ингвиналната област. Отвън то е покрито с нежна кожа с 
къси и фини косми. Под кожата се намират повърхностна и дълбока съеди-
нителнотъканна фасция. От последната се отделят прегради, които обосо-
бяват четири автономно функциониращи млечни жлези.

Млечната жлеза се състои от жлезиста, гладка мускулна, мастна и 
съединителна тъкани, като основна е жлезистата паренхима. Жлезистата тъ-
кан е изградена от малки образувания (0.1–0.8 mm) със сферична форма – 
алвеоли. Общата алвеоларна повърхност при лактираща крава е около 1 m2. 
Стената на алвеолите представлява базална мембрана, покрита с един ред 
плосък секреторен епител. Около алвеолите са разположени голям брой 
звездоподобни миоепителни клетки.

Фиг. 9. Строеж на вимето

От всяка алвеола излиза каналче. Алвеолите се групират в дялчета, 
отделени едно от друго със съединителна тъкан. В млечните жлези на кра-
вите всяко дялче има по 150–200 алвеоли. Дялчетата се групират в дялове, а 
те – в комплекси. Всеки от комплексите съдържа по 10–20 дяла. Млякото се 
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образува в епителните клетки на алвеолите, отделя се в техния лумен, а от 
там преминава в каналчетата. Каналчетата на алвеолите се съединяват в 
канали на дялчетата, а те – в протоци на дяловете, които накрая се събират в 
млечната цистерна на комплекса. 

Съвкупността от алвеолите, каналната система и цистер-
ната определят обемната вместимост на млечната жлеза.

Млечните цистерни преминават в цистерни на цицките (цицков ка-
нал), откъдето млякото се извежда навън. Около цицковия канал се нами-
ра пръстеновиден мускул. В долния край той е по-силно развит и образува 
сфинктер. Сфинктерът е постоянно свит и държи цицковия канал затворен 
извън времето за доене. В горния край на цицковия канал се намира ши-
рока лигавична гънка, подсилваща задържащото действие на сфинктера.

Празнините на отделните четвъртинки на вимето, подобно на млеч-
ните жлези, също са изолирани помежду си. Затова при мастити процесът 
обикновено се ограничава в засегната четвъртинка.

Млечната жлеза се кръвоснабдява чрез две големи артерии (a. pu-
denda externa и a. pudenda interna). 

Около алвеолите има гъста капилярна мрежа. Венозната система на 
вимето е по-добре развита от артериалната. От вимето кръвта се оттича по 
няколко вени, между които и коремните, които са чифтни. Те излизат от пред-
ната страна на вимето, от двете страни на бялата линия и подкожно се на-
сочват към гръдната кост. Коремните вени имат важно значение, тъй като при 
изправено положение на кравата кръвта от вимето се оттича само през нея. 
По тази причина по развитието на коремните вени може да се съди за потен-
циалните възможности на вимето да синтезира мляко, тъй като за синтеза на 
1 l мляко през вимето на кравата трябва да преминат 500 l кръв. По указаните 
причини коремните вени се наричат още млечни вени, а местата на навли-
зането им в гръдната кухина – млечни кладенчета. По размерите на млеч-
ните кладенчета също може да се прави косвена преценка за млечната про-
дуктивност.

Вимето притежава добре развита система от лимфни съдове и възли. 
Потокът от лимфа е много по-интензивен при лактиращите крави. Заедно със 
съ-довете през съединителнотъканните обвивки и прегради на вимето 
преминават множество нервни влакна. Те участват в регулацията на биосинтеза 
на основ-ните млечни съставки и в двигателната функция на млечната жлеза. 
Инерва-цията на вимето се осъществява от n. ilioingvinalis, n. ilioabdominalis и n. 
sperma-ticus externus. Заедно с тези нерви до вимето достигат и вегетативни 
нерви. Чув-ствителните аферентни нервни окончания са разположени предимно 
около осно-вата на цицките (екстерорецептори) и около млечните алвеоли 
(интерорецептори).

Независимо от ранното залагане, интензивното развитие на млечна-
та жлеза започва с настъпване на половата зрялост, когато в организма на 
женското животно нивото на естрогените значително нараства. Под тяхно-
то влияние се разраства каналната система на млечната жлеза. Пълното 
развитие на вимето се достига по време на бременността. В този период съ-
ществено влияние върху растежа на жлезистата тъкан на млечната жлеза 
оказват плацентарните гонадотропни хормони и хормонът прогестерон, отде-
лян от жълтото тяло. Пряко или косвено върху растежа на вимето оказват вли-
яние лутеотропният (LТН), соматропният (SТН), аденокортикотропният (АСТН), 
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тиреотропният (ТTН) и гонадотропните хормони (FSН, LН) на аденохипо-
физата. Подобно влияние имат хормоните на щитовидната жлеза, панкреа-
са, надбъбречните жлези и др.

В края на бременността в алвеолите на млечните жлези започва от-
делянето на секрет, който постепенно запълва каналната система. Развитие-
то и секрецията на вимето се стимулира от витамин А, който подсилва 
ефекта на естрогенните хормони. Нервната система също повлиява разви-
тието на млечната жлеза чрез стимулирана инкреция на хормоните и чрез 
рефлекторни стимули. От тях голямо значение имат рефлексите, които са 
резултат от дразненето на рецепторите в самата жлеза –  рефлекторни 
стимули при масаж на вимето, бозаене или доене.

2.5.1.2. Болести на млечната жлеза
Застоен едем на млечната жлеза. Към края на бременността пре-

димно при първескините се появява оток но млечната жлеза, който се задър-
жа и след раждането. Дължи се преди всичко на грешки в отглеждането, хра-
ненето и липсата на достатъчно движение през втората половина на бре-
менността. Отношение към процеса има и недостатъчното снабдяване на ор-
ганизма с минерални вещества.

Цялото виме и главно задните четвъртини са силно увеличени, като в 
ня-кои случаи отокът достига напред по корема до областта на гърдите, а назад 
– до вулвата. Кожата на жлезата е слабо зачервена, силно изпъната, лъскава, 
отекла и слабо чувствителна. Отоците са студени и неболезнени. На засегнатите 
животни се намалява дажбата, осигурява се движение, а вимето се масажира. 
След раж-дане добър ефект се получава след прилагане на антихистаминни 
препарати.

Мастит. Възпаление на млечната жлеза, при което може да бъдат 
засегнати цицковият канал, цистерната, алвеолите, паренхимата и интерсти-
циумът. Маститът е сред най-често срещаните заболявания при лактиращите 
животни, свързани със значителни икономически загуби и намаляване на ко-
личеството и влошаване на качеството и безвредността на млякото. 

Маститите се появяват в резултат от действието на комплекс от при-
чини, които не трябва да се разглеждат изолирано. Това са, от една страна, 
генетично обусловената резистентност и придобитият имунитет, а от друга – 
различните влияния на околната среда, между които травматизирането, хи-
гиената и патогенният причинител. Несъответствието на доилния агрегат и 
физиологичните особености на вимето, неспазването на оптималния вакуум и 
оптималните пулсации, лошата хигиена и недобрата квалификация на об-
служващия персонал са причина за високия процент мастити. Най-често сре-
щаните микроорганизми, причинители на маститите, са стафилококите и 
стреп-тококите, които проникват във вимето предимно през цицковия канал. 
Те мо-гат да проникнат и чрез кръвта при заболяване на някои вътрешни 
органи или чрез лимфата при нараняване на вимето.

В зависимост от характера на ексудата маститът може да бъде серо-
зен, катарален, фибринозен, гноен или хеморагичен. 

Серозният мастит засяга едната, двете и по-рядко всички четвър-
тини на вимето. Възпалената четвъртина става твърда, болезнена, зачервена 
и с увеличен обем. В първия ден на заболяването качеството на млякото не 
се променя. На втория ден млякото става воднисто, примесено с флокули.
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 Катаралният мастит протича като катар на каналите, цистерната 
или алвеолите, при което каналите се запушват, млякото се натрупва в цис-
терните, а възпалителният ексудат в алвеолите. Засегнатата четвъртина е 
подута, но не е болезнена. При издояване първите порции мляко са с примес 
от флокули, а следващите постепенно се нормализират. 

Фибринозният мастит засяга някоя четвъртина от вимето, която 
отича, става твърда, силно болезнена и млекодобивът силно намалява. На 
втория-третия ден млякото прилича на суроватка и съдържа фибрин и гной. 
Общото състояние на животното се влошава, апетитът намалява, телесната 
температура се повишава. 

Гнойният мастит може да протече като гноен катар под формата 
на множество абсцеси в тъканта или като флегмон на подкожната тъкан. За-
сегнатата четвъртина отича, става твърда, болезнена и затоплена. Млеко-
добивът намалява. Млякото съдържа гной и флокули или се отделя във вид 
на гноен ексудат. Общото състояние на животното се влошава, апетитът на-
малява, телесната температура се повишава. 

Хеморагичният мастит се наблюдава в първите дни след ражда-
нето в резултат на усложнения на катарално или серозно възпаление. Засег-
натата четвъртина се подува, става болезнена и темперирана. В началото се 
отделя воднисто мляко с примес от флокули и казеин, а след това с примес от 
кръв. Болното животно загубва апетит, телесната температура се повишава.

Субклиничната форма на маститите, която протича без приз-
наци, се среща много по-често от клиничната – около 90 % от всички мастити. 
Доказването на тези мастити става чрез изследване на клетъчното съдър-
жание на млякото (соматични клетки в млякото) и бактериологичен анализ. 
От една страна, субклиничният мастит  може да премине в клиничната форма, 
а от друга – много често сборното мляко се изкупува като по-нискокачестве-
но поради повишеното съдържание на соматични клетки (епителни клетки и 
левкоцити). Нормално съдържанието им в млякото е до 200 000 бр/ml. Смята 
се, че когато млякото съдържа повече от 500 000 клетки в 1 ml, то произ-
хожда от болно виме. Клетъчното съдържание е важен критерий за преценка 
качеството на млякото и състоянието на млечната жлеза. Соматичните клет-
ки в млякото произлизат от жлезната тъкан или кръвта. Появата на гранула-
ционни клетки говори за възпалителен процес. 

При заболяване количеството на соматичните клетки се увеличава 
многократно и може да достигне над 5 млн./ml, но маститите не са единст-
вената причина за повишаване на броя на соматичните клетки в млякото. 
Причина могат да бъдат механични и химични дразнения, стрес и др., поро-
дени от лоша хигиена, травми, неправилно доене и т.н. Независимо от причи-
ните, увеличаването на броя на соматичните клетки в млякото е показател за 
определен дискомфорт при животните, условията за възникване на който 
трябва да бъдат отстранени. Трябва да се има предвид, че физиологично 
броят на соматичните клетки е по-висок в края на лактацията – около 500 000 
в 1 ml, както и в коластрата –  до 2.5 млн. При мастит (освен, че намалява 
млечността) се влошават качеството на млякото и технологичната му пригод-
ност. Поради това броят на соматичните клетки е един от основните критерии 
при изкупуването. Млякото с не повече от 300 000 клетъчни елементи в 1 ml 
се окачествява и изкупува от преработвателните организации, като екстра 
качество, а до 500 000 – първо качество. По тази причина млякото от болни 
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животни, коластрата, а по възможност и стародойното (в края на лактацията) 
мляко не трябва да се смесват с предназначеното за реализация. Не трябва 
да се продава и млякото от животни по време на лекуване и определен 
период след това (карантинен период), който при органичното производство е 
два пъти по-дълъг от обичайното.

Лечение. Използват се антибиотици и сулфаниламиди. Самостоятел-
ността на жлезите и наличието на един цицков канал за всеки дял при кра-
вите позволяват да се приложи локално лечение чрез директно вкарване на 
лекарството в млечната жлеза през цицковия канала. При лечение на масти-
тите резултатите не винаги са положителни. Ето защо в борбата с маститите 
огромно значение има профилактиката.

Тъй като млечните жлези са автономни, при заболяване на един от 
дяловете на вимето другите могат да останат здрави, като не се допуска 
контакт между цицките на болния и здравите дялове. 

За целта при измиване на вимето цицката на болния дял:

• се измива последна (с вода от отделен съд; 
• подсушава се с отделна кърпа; 
• млякото се издоява ръчно в отделен съд, след което ръцете се 

дезинфекцират; 
• дезинфекцират се цицките, като болната се оставя последна. 

Изисквания към профилактиката на маститите:

• поддържане на хигиена в помещенията, на доилните агрегати и на 
вимето с подходящи дезинфекционни средства, които не дразнят кожата на 
вимето и не се отразяват върху вкуса на млякото;

•  машинното доене трябва да е съобразено с физиологичните особе-
ности на млечната жлеза и протичането на рефлексите на млекообразуване и 
млекоотделяне;

• не трябва да се допуска сляпо доене, което води до травми на 
млечната жлеза, като е необходимо постоянно да се следи за степента на ва-
куума, броя на пулсациите и състоянието на доилните чашки; в тази връзка 
квалификацията на доячите играе важна роля. 

Развъдно-подобрителната работа в млечното говедовъдство трябва 
да се води с оглед животните да бъдат пригодени за машинно доене (с доб-
ре оформено виме и съразмерно развити млечни четвъртини).

Борбата с маститите може да има успех само когато се откриват и 
лекуват своевременно:

• периодично изследване на млечните жлези с бързи маститни тестове; 

• микробиологично изследване на всяка четвъртина, реагирала поло-
жително на бързия тест и определяне на начина на лекуване; 

• изключване от машинно доене на кравите с мастит до пълното им 
излекуване.

2.5.1.3. Признаци на млечната продуктивност
Основните признаци, характеризиращи млечната продуктивност са 

млечността и качеството на млякото.
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Млечност. Количеството мляко, получено за ден (дневна млечност), 
за лактация (от отелване до пресушаване), за нормална лактация или за по-
жизнено използване (пожизнена млечност). Говедата са видът с най-висока 
млечност. Средната годишна млечност на кравите в Европа е 5200 kg; в ЕС – 
6100 kg; в САЩ –  9300 kg, а в Израел –  10 200 kg. Рекордната годишна 
млечност е 34 145 kg (365), а пожизнената – 211 025 kg за 13 лактации. Пос-
ледното показва огромния генетичен потенциал на говедата не само по от-
ношение на млечността, но и по възможността за продължително 
използване.

Качество на млякото. Определя се от неговия състав. Млякото е 
еднородна течност със специфичен химичен състав, вкус, цвят, аромат и 
свойства. То е сложна полидисперсна смес. Състои се от вода и разтворени в 
нея органични и неорганични вещества. Част от компонентите на млякото се 
синтезират в млечната жлеза, а други избирателно се поемат от кръвта и се 
екскретират в него без каквито и да е промени. Към последните се отнасят 
водата, витамините (А, D, Е, К, група В, С и др.), макроелементите (Са, P, Na, 
K, Cl, S, Mg), микроелементите (Fe, Cu, Zn, Mn, F, I, Mo, Cr и др.), ензимите 
(липази, протеази, ксантиноксидази, каталаза, алкална фосфатаза, амилаза и 
др.), хормоните (пролактин, тироксин, окситоцин) и други нискомолекулярни 
вещества.

Основни съставки на млякото са мазнините, белтъчините и лакто-
зата. Кравето мляко съдържа средно 12.5 % сухо вещество, от което 3.3 % 
(2.8–4.4) са белтъчини; 3.6 % (2.8–6.5) –  мазнини; 5.0 % –  лактоза; около 
0.6 % минерални вещества. За синтеза на един литър мляко се израз-
ходват около 0.7 КЕМ (кръмни единици за мляко).

Повечето от органичните съставки на млякото се синтезират в млеч-
ната жлеза. Биосинтезът се извършва в органелите на епителните клетки на 
алвеолите. Субстратите (предшествениците), необходими за синтеза, постъп-
ват от кръвта. 

Биосинтезът протича през следните етапи: 

• поглъщане от клетките и натрупване в тях на предшествениците на 
млечните съставки, които се донасят с кръвта; 

• вътреклетъчно синтезиране; 

• струпване на синтезираните компоненти под формата на белтъчни 
гра-нули, мастни капчици и др.; 

• придвижване на натрупаните вещества от базалната към апикална-
та повърхност на клетката (интрацелуларен транспорт) и изтласкване на млеч-
ния секрет в алвеоларната кухина.

Казеинът е основната белтъчина на млякото. При повечето видове 
заема над 80 % от общите белтъчини. Той е комплекс от 4 фракции (α, β, γ , 
k) и има основно значение за технологичната пригодност на млякото. Специ-
фични белтъчини на млякото са и α-лактоалбуминът и β-лактоглобулинът. 
Освен трите уникални белтъчини, които се срещат само в млякото, в бел-
тъчния комплекс влизат и някои кръвносерумни белтъчини –  албумин, иму-
ноглобулини, чийто относителен дял е под 5 %. Основните предшественици 
за синтеза на млечните белтъчини са аминокиселините, пептидите и кос-
вено пропионовата киселина. По-голямата част от аминокиселините, необхо-
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дими за синтеза на белтъчините, постъпват от кръвта, а останалите се син-
тезират в млечната жлеза.

Лактозата е основният въглехидрат на млякото. Синтезира се един-
ствено в млечната жлеза, като основен предшественик е D-глюкозата от кръв-
ната плазма. Лактозата придава сладникавия вкус на млякото и има техноло-
гично значение като субстрат за образуване на млечна киселина при пригот-
вянето на млечнокисели продукти.

Млечната мазнина е смес от различни липиди, като преобладават 
триглицеридите. По-голяма част от мазнините се синтезират в млечната жле-
за, като основни предшественици са глицеринът, свободните мастни кисели-
ни, ацетатът, β-оксибутиратът. 

Коластрата е млякото, което отделя млечната жлеза след раждане. 
Коластрата е двойно по-богата на сухо вещество в сравнение с млякото, като 
по-висока е концентрацията на каротиноидите, минералните вещества (маг-
незий желязо и др.), витамините, серумните протеини. Най-значително е уве-
личена имуноглобулиновата фракция на белтъчините.

Имуноглобулините са готови антитела, които чрез коластрата се по-
емат от новороденото и изграждат пасивен имунитет, предпазващ го от заразни 
болести през първите 2–3 месеца. Бозайниците се раждат с неразвита имунна 
система. През бременността имунни тела от кръвта на майката не могат да про-
никнат в кръвта на приплода поради съществуващата плацентна бариера. 
Едва след раждане такава връзка се осъществява посредством коластрата. 
Имуноглобулините от кръвта на майката чрез коластрата попадат в хранос-
милателния канал на малкото. Тук те не се разграждат, тъй като в стомаха му 
не се отделя солна киселина и белтъчините не се денатурират. В червата 
имуноглобулините се всмукват и попадат директно в кръвта на новороденото.
За практиката е важно да се знае, че пропускливостта на чревния епител е 
най-висока до 24–30-ия час след отелването. Приема се, че коластреният 
период продължава 6–7 дни, но в действителност коластра се отделя през 
първите 48 до 72 h след раждането. По тази причина е необходимо ново-
роденото да забозае колкото е възможно по-бързо. Ако майката няма мляко, 
приплодът трябва да се запои с мляко от животно, което е родило най-скоро. 
При бозайниците, които не получат коластра в първите часове след ражда-
нето, смъртността е много висока. След като чрез коластрата новороденото 
получава първата защита, постепенно в организма му се изграждат и собст-
вени антитела (активен имунитет) срещу различни антигени, попадащи в него.

 2.5.1.4. Млекоотделяне и млекоотдаване
Преминаването на съставките на млякото от секреторния епител в 

лумена на алвеолите се нарича млекоотделяне. То протича по 4 начина:

• мерокринен – през отвори в клетъчната мембрана или чрез дифузия;

• лемокринен – секретът се натрупва в свободния край на клетката и 
се отделя във вид на капка, покрита само от плазмолема; 

• апокринен –  откъсва се част от клетката, в която са натрупани 
продукти на синтеза, заедно с цитоплазмата и плазмолемата;  

• холокринен – цялата клетка се олющва от базалната мембрана и 
попада в млякото. 

81



            При кравите последният начин на млекоотделяне се засилва под вли-
яние на половите хормони след осеменяването на животните, но е особено 
активен след шестия месец на бременността.

Млекоотдаване (лактокинеза) – извличане на млякото от млечната 
жлеза. 

Периодът, през който млечната жлеза отделя мляко, се нарича лак-
тационен. Оптималната му продължителност при кравите от породите за 
мляко е 305 дни (фиг. 10), като за нормална се счита лактация с продължи-
телност от 240 до 305 дни. 

Фиг. 10. Оптимални параметри на лактацията и репродукцията при говедата
за мляко: 1 – индепенданс период; 2 – сервиз период; 3 – бременност;

4 – междуотелен период; 5 – лактационен период; 6 – сухостоен период
Причината е, че целта в млечното говедовъдство е да се получи едно 

теле в годината. Тогава периодът между две отелвания – междуотелен (кал-
винг) период – не трябва да е по-дълъг от 365 дни. Тъй като средната продъл-
жителност на бременността при кравите е 285 дни, за получаване на указания 
калвинг период кравата трябва да бъде заплодена до 80-ия ден след отелване. 
Животните обаче се разгонват по-рано. Периодът от отелването до първото 
разгонване се нарича индепенданс период, а от отелването до заплождането 
– сервиз период. Продължителността на индепенданс периода обикновено е 
30–35 дни, но кравата може да се разгони и по-рано. След отелване животното 
започва да лактира, като 60 дни преди отелването трябва да бъде пресушено. 
Тогава, при оптимален междуотелен период 365 дни и сухостоен –  60 дни, 
продължителността на лактацията ще е 305 дни.

При високопродуктивните крави поради удължаване на сервиз перио-
да лактацията обкновено е удължена и достига до 320–340 и повече дни. 
Скъсената лактация е по-рядко явление. Тя е характерна за примитивните 
породи, както и за културни породи, поставени при неблагоприятни условия 
на средата. У нас често скъсена лактация се наблюдава при животните от 
породата Българско родопско говедо, като над 23.3 % от тях са с лактация под 
240 дни (Гаджев и Николов, 2008). Вероятната причина е изместването на ак-
центите при селекцията, която се е водела не по млечна продуктивност за нор-
мална, а по продуктивност за пълна лактация (Николов и Гаджев, 2004).
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След раждане млечността на животните постепенно нараства, дос-
тига определен предел и след това започва да намалява. Млечността е най- 
висока през 4–6-ата седмица, когато е резултат от активизирано функцио-
ниране на жлезата и разрастване на жлезистата паренхима. През 3–4-тия 
месец на лактацията млечността се задържа на сравнително високо ниво и 
след това постепеннно започна да намалява във връзка със започналата 
инволуция на жлезната тъкан.

Графичното изображение на среднодневната млечност в контролните 
дни се нарича лактационна крива, която може да има различна форма. 
(фиг. 11). 

Фиг. 11. Типове лактационни криви:  1 – нормална; 2 – рязко спадаща; 
3 – двувърха; 4 – многовърха

Най-желателна е нормалната лактационна крива, която е харак-
терна за устойчивата лактация. При нея млечността постепенно нараства, 
след това се задържа за определен период и после бавно започва да нама-
лява. Достигането на пика на лактацията до голяма степен зависи от млеч-
ността на кравата –  колкото по-високомлечна е, толкова по-късно настъпва 
пикът на лактацията. 

При крави с млечност 2–3 хиляди литра пикът на лактацията се дос-
тига още през втората-третата седмица, докато при тези с млечност над 
6000–7000 – в края на първия до средата на втория месец. 

При първотелките пикът на лактацията се достига по-късно и лакта-
ционната крива е по-равномерна. Месечната динамика на среднодневната 
млечност при различна годишна млечност и нормална лактационна крива е 
представена в табл. 6. 

Таблица 6. Среднодневна млечност по лактационни месеци 
при крави с различна млечност за лактация

Месец на лактацията Млечност
за 

лактацияI II III IV V VI VII VIII IX X

5 6 6 5 5 4 4 3 2 1 1200

83



8 9 8 7 7 6 5 4 4 3 1800

10 11 11 10 9 8 7 6 5 4 2400

12 14 13 12 11 10 9 8 6 5 3000

14 17 15 14 13 12 11 10 8 7 3600

17 19 17 16 15 14 13 11 10 9 4200

19 22 20 19 17 16 14 13 11 10 4800

21 24 22 21 19 18 16 15 13 12 5400

22 25 24 22 20 19 17 15 14 12 5700

24 27 25 23 21 20 18 16 14 13 6000

25 28 26 24 22 21 19 17 15 14 6300

26 29 27 25 23 22 20 18 16 14 6600

27 30 28 26 25 23 21 19 17 15 6900

28 31 29 27 26 24 22 20 18 - 7200

За млечността за лактацията може да се съди и по максималната 
дневна млечност, като количеството ѝ се умножава по 200, а при млечност 
над 35 kg – по 220.

Рязко спадаща лактационна крива се наблюдава обикновено при 
много високопродуктивни животни. В началото на лактацията млечността е 
много висока, но животните не издържат на напрежението и се получава 
“срив” в млечността. Причините за рязкото намаляване на млечността могат 
да бъдат и други – заболяване, генетично детерминиран съкратен период на 
лактация и т.н. 

Двувърхите и многовърхите лактационни криви са резултат от 
влиянието на паратипни фактори. При провеждане на контрола е възможно 
животното да е било в различно от нормалното състояние – разгонено, болно 
и т.н. 

Когато деформация на лактационната крива се наблюдава едновремен-
но при повечето или при всички животни в стадото, причините могат да се 
търсят в проблеми с храненето, неблагоприятни климатични въздействия и др. 
Ако редуването на периоди с висока и ниска млечност е характерно само за 
отделни животни, вероятно се касае за висока стресчувствителност и 
неспособност за адекватна реакция на изменение на условията на средата. 
Такива животни не са пригодни за отглеждане както при интензивни, така и при 
екстензивни условия.

При биволиците лактационната крива е по-равномерна и устойчива в 
сравнение с тази на кравите. Максимална млечност се достига на 30–40-ия 
ден след раждане.

След заплождане лактационната крива спада по-рязко. Причината е в 
увеличаването на фоликулина в кръвта, който предизвиква инволуция на ал-
веолите на млечната жлеза. Постепенно кравата се пресушава, като това мо-
же да бъде самоволен или целенасочен акт.

Периодът от пресушаването до отелването се нарича сухостоен пе-
риод. При кравите инволуцията завършва до 14–15-ия ден от сухостойния пе-
риод, след което жлезистата паренхима започва да се възстановява. 
Епителните клетки увеличават броя си чрез митотично делене, формират се 
нови алвеоли. За да протече нормална инволуция на млечната жлеза и 
84



възстановяване на секреторния епител, животните трябва да се пресушат поне 
два месеца до началото на следващата лактация. Ако това не се направи, 
млечността през следващата лактация ще е до 30 % по-ниска от възможното и 
няма да се отдели коластра. По този начин се губи не само млякото, но и 
приплодът. Обикновено проблем при пресушаването има само при 
високопродуктивните крави.

Удължаването на сухостойния период чрез по-ранно пресушаване съ-
що е нежелателно. По този начин се намалява млечността за текущата лак-
тация, а по-продължителната “почивка” не оказва благоприятно влияние вър-
ху следващата лактация. Това най-добре се вижда при крави, които самовол-
но се пресушават на 5–6-ия месец на лактацията. Ако самоволното преж-
девременно пресушаване се повтори, животните трябва да се бракуват. Оче-
видно е налице рудиментарно проявяване на признака, тъй като нормалната 
продължителност на лактацията на дивите представители на семейство Кухо-
роги, към което принадлежат говедата, е 5–6 месеца. 

При биволиците поради удължения сервиз период, по-продължител-
ната бременност и по-кратката лактация сухостойният период значително 
надхвърля два месеца.

2.5.1.5. Регулация на лактацията
Ключовият механизъм за започване на млечната секреция (лактоге-

незата) е свързан с хормоналните изменения, настъпващи в организма в 
края на бременността. Съотношението естрогени:прогестерон се изменя в 
полза на първите. Това съотношение стимулира отделянето на пролак-
тин от аденохипофизата. До този момент неговото действие е потиснато от 
високото съдържание на прогестерон. Пролактинът има значение не само 
за започване на млечната секреция, но и за нейното по-нататъшно поддър-
жане (галактопоеза). Той е с по-високи нива при породите за мляко, отколко-
то при тези с месно направление. Започването на млечната секреция е мал-
ко преди или непосредствено след отелването. Пролактинът се отделя пос-
тоянно през лактацията в резултат на рефлекторните импулси при систем-
ното бозаене, масажиране и доене на вимето.

Двигателната и секреторната функция на млечната жлеза действат 
ед-новременно под влияние на дразненето на екстеро- и 
интерорецепторите. Те имат общ аферентен, но различен еферентен път. 
Следователно тези две фази трябва да се разглеждат като едно 
взаимосвързано цяло. 

Извличането на млякото от млечната жлеза е сложен нервно-реф-
лекторен и ендокринен процес. Той започва от рецепторите, разположени по 
вимето и цицките, при бозаенето или измиването и масажа на млечната 
жлеза в началото на доенето. Породените импулси в екстерорецепторите и 
интерорецепторите на вимето по аферентен (центростремителен) път се из-
пращат до поясния сегмент на гръбначния мозък. Тук се генерират нови 
импулси, част от които по еферентен (центробежен) път се връщат към дви-
гателния апарат на вимето и предизвикват отпускането на сфинктерите. Па-
ралелно се отпускат стените на големите млечни канали и цистерната. Мля-
кото започва да изтича, т.е. реализира се рефлексът на млекоотдаването. 
Млякото от цистерната и големите протоци формира цистерналната порция 
мляко.
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Част от нервните импулси, генерирани в гръбначния мозък, по спино-
таламичния път се предават последователно до таламуса, кората на главния 
мозък, хипоталамуса и хипофизата. Последната отделя хормона окситоцин, 
който по кръвен път се отнася до миоепителните клетки и предизвикват тях-
ната контракция. При контракцията алвеолите се свиват и млякото, 
намиращо се в тях, се изхвърля в каналната система на вимето. Това е 
алвеоларната порция мляко, която е с по-високо съдържание на сухо вещество 
от цистер-налната. Млякото, което остава в алвеолите след пълното издояване, 
се нарича остатъчно мляко. То заема от 9 до 21 % от общата вместимост на 
вимето.

Понастоящем се счита, че окситоцинът се отделя постоянно по време 
на доенето, но най-високата му концентрация в кръвта е през първите 3–4 min 
(при кравите) от началото на доенето. Окситоцинът има кратковременно 
действие, тъй като се разрушава от ензима окситоцинредуктаза. Това налага 
животните да се издояват бързо (кравите за не повече от 8–10 min).

2.5.1.6. Фактори, влияещи върху млечната продуктивност
Факторите, влияещи върху млечната продуктивност и който и да е 

признак на животните, могат да бъдат разделени на две големи групи:
1. Генетични фактори –  източници на специфична генетична ин-

формация или са свързани с нейното изменение. Влиянието им е известно в 
момента на образуване на зиготата и формиране на новия генотип. Този 
генотип е носител на белезите на вида, породата, родствената група (линия, 
фамилия), майката, бащата, както и на уникални белези, породени от специ-
фичното съчетаване на информацията в неговия генотип. Към генетичните 
фактори се отнася и методът на развъждане.

2. Негенетични (паратипни) фактори – част от тях са свързани с 
индивидуалните особености и състоянието на индивида, но са външни, екзо-
генни по отношение на генетичната информация. В тази връзка те могат да 
бъдат дефинирани като външни – индивидуални фактори. Към тях се отнасят 
полът, възрастта, физиологичното (бременност, разгоненост) и здравослов-
ното състояние, живата маса и др. Друга група паратипни фактори са тези на 
околната среда. Към тях се отнасят природно-климатичните и технологичните 
фактори, които човек може да управлява в по-голяма или по-малка степен. 
Най-важните природно-климатични фактори са географският район, сезонът, 
температурата, влажността, движението на въздуха, светлината и др., а от 
технологичните – храненето (количество и качество на фуражите, равнище на 
хранене и др.) и отглеждането (хигиена, микроклимат на помещенията, фор-
миране на стадата и групите, дневен режим, зоотехнически мероприятия и 
подходи и т.н.).

От генетичните фактори най-значително влияние върху млечната 
продуктивност на кравите оказва породата. Значително е варирането и меж-
ду индивидите в рамките на породата.

От паратипните фактори (освен описаните вече стадий на лактация и 
сухостоен период, както и храненето и отглеждането, които ще бъдат разгле-
дани по-късно) по-съществено влияние върху млечната продуктивност оказ-
ват кратността на доене, възрастта на животното, живата маса и сезонът на 
раждане.
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Кратност на доене. Млякото се образува и отделя непрекъснато в 
денонощието, като най-интензивен е синтезът веднага след доене. С пос-
тепенното запълване на алвеолите и млечните пътища натискът върху секре-
торния епител нараства и секрецията намалява. Ако до 18–20-ия час млякото 
не се издои, налягането в алвеолите се изравнява с налягането в капилярите 
и млекообразуването спира. Поради това е изключително важно животните 
да се доят на равни интервали в денонощието. Доенето обикновено е двук-
ратно – сутрин и вечер. Увеличаването на кратността води до увеличаване на 
млечността, но доенето е процес, свързан със значителни материални раз-
ходи и труд. В тази връзка трябва добре да се прецени дали приходите от 
допълнителното количество мляко при увеличаване на кратността на доенето 
покриват разходите, свързани с добиването му. Обикновено се счита, че пре-
минаването от двукратно към трикратно доене е оправдано, ако кравите да-
ват над 20 l мляко дневно. Трикратното доене обикновено се прилага през 
първите месеци на лактацията.

Възраст на животното. Възрастовата динамика на млечността е 
подобна на лактационната. Като правило продуктивността на кравите на първа 
лактация е най-ниска, след това нараства до определена възраст и после на-
малява. Регенерацията на паренхимата на вимето е прогресивна до 6–8-ото 
отелване, а след 9-ото процесът се забавя. Алвеолите при по-старите крави 
са с по-малък обем, много каналчета закърняват, а млечната продуктивност 
е силно снижена.

Пожизнената лактационна крива е специфична за отделните животни, 
но като цяло за породата е достатъчно устойчива. При черношареното говедо 
и другите високопродуктивни породи максимумът се достига бързо – още на 
втората-четвъртата лактация, но млечността не се задържа, а започва бързо 
да намалява, като спадът е толкова по-голям, колкото е по-висока продуктив-
ността. Това води до намаляване на продължителността на използване. Про-
тиворечието между високата продуктивност, от една страна, и намаляването 
на репродуктивната способност и жизнеспособността, от друга, е един от цен-
тралните проблеми в говедовъдството. 

При Българското родопско говедо млечността нараства бавно до 4–5-
ата лактация (фиг. 12), като достига пик на 6–7-ата лактация (Николов и 
Гаджев, 2008). След това млечността се задържа на високи нива до 11-ата 
лактация. 
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Фиг. 12. Пожизнена лактационна крива за нормална лактация при крави 
от породата Българско родопско говедо (по Николов и Гаджев, 2008)

Подобна лактационна динамика е благоприятна по няколко причини:
• щадяща е за животните; 
• продуктивният период е значително по-дълъг от непродуктивния 

(отглеждането от раждане до отелване), който у нас е твърде скъп; 
• дава възможност за биосъобразно отглеждане на животните и мак-

симално използване на природните ресурси, тъй като указаната млечност 
може да се постигне само с обемисти и незначително количество концент-
риран фураж.

Жива маса. При равни условия в рамките на породата по-едрите жи-
вотни имат по-висока млечност. Това е свързано с възможността за приема-
не на по-големи количества фураж.

Сезон на раждане. В условията на нашата страна млечността е най- 
висока през пролетта след изкарване на животните на паша. През този сезон 
има най-благоприятно съчетаване на климатичните и фуражните условия. 
През лятото тревата от естествените пасища изсъхва, а високата темпера-
тура и ниската влажност депресират млечната секреция. Повишаването на 
температурата води и до намаляване на маслеността на млякото. Млечност-
та е най-ниска през есента, когато спира изхранването на зелените фуражи, а 
консервираните сочни фуражи още не са готови за изхранване. Изхождайки 
от казаното, при нормално хранене икономически е най-целесъобразно кра-
вите да се отелват през зимата. През първите месеци животните се раздо-
яват, млечността постепенно нараства и достига пика в началото на про-
летта. Благоприятните условия през пролетта позволяват достигнатата млеч-
ност да бъде задържана максимално продължителното, независимо че физи-
ологично тя трябва да започне да намалява.
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2.5.2. Месодайна продуктивност

Поради своята биологична пълноценност месото е един от най- важ-
ните продукти от животински произход за човека. То има висока хранител-
ност, диетичност и усвояемост. 

Под месодайна продуктивност се разбира комплексът от 
пока-затели, които характеризират угоителните и кланичните 
качества на животните и качеството на добитото от тях месо 

(фиг. 13).

Фиг. 13. Показатели на месодайната продуктивност

2.5.2.1. Угоителни качества
Угоителни качества –  растежна способност и оползотворяване на 

фуража. 
Те имат основно значение за производителя, тъй като определят 

ефективността на производството на месо.
Растежната способност характеризира възможностите на живот-

ните да увеличават масата си за определен период от време. Тя се устано-
вява чрез тегловни, линейни и обемни методи, като най-популярни са теглов-
ните. Най-често се отчитат абсолютният (А) и среднодневният (АД) прираст, 
а за определяне на интензивността на растежа – относителният прираст (О).

Използват формулите: 

A = W1 – W0  ,                                                
t
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където: W0 и W1 е живата маса в началото и в края на периода, t;
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                  t1 – t0 – продължителността на технологичния период.    .
Говедата са видът с най-висока растежна способност и достигат до 

най-висока жива маса. Средното живо тегло на кравите е 550 (150–1000) kg, 
на биците 900 (300–1700) kg, телетата се раждат с маса 30 (10–60) kg. Сред-
нодневният прираст на телетата от млечните породи е 0.600–1.100 kg, а на 
тези от специализираните месодайни породи –  1.200–1.400 kg, като в пе-
риода на угояване достига до 1.600–2.000 kg.

Оползотворяването на фуража се отчита чрез разхода на фураж 
за получаване на единица прираст. От него в значителна степен зависи ико-
номическата ефективност на производството, тъй като цената на фуражите 
формира над 50 % от себестойността на месото. Колкото е по-висока рас-
тежната способност, толкова оползотворяването на фуража е по-добро. При 
говедата разходът на фураж за един килограм прираст е 8 (5–12) КЕР.

2.5.2.2. Кланични качества
Към основните кланични качества се отнасят предкланичната и кла-

ничната маса, кланичният рандеман, съотношението на частите на трупа, 
площта на мускулното око и вторичните продукти.

Предкланичната маса е живата маса на животното преди клане 
след 36 h гладуване.

Кланичната маса е масата на охладения труп без кожата, главата, 
предните криници до карпалните стави, задните криници до скакателните ста-
ви, опашката, вътрешните органи и тлъстините около тях (без бъбреците и 
тлъстините около тях).

Кланичният рандеман е съотношението на кланичната към пред-
кланичната маса, изразено в проценти. Кланичният рандеман на говедата е 
50–55 % (до 65–70 %) , като зависи от породата, възрастта и пола на живот-
ните. При кастрирани бичета от породата Холщайн на 10-12-месечна възраст 
кланичният рандеман е 52 %.

Съотношението на частите на трупа. Месото от различните 
части на трупа има различни технологични, вкусови и диетични качества. 
Най-ценна мускулатура се натрупва по гръбначния стълб, бутовете, шията. С 
по-ниско качество е месото от плешката, ребрата, слабините и корема, а най- 
нискосортно –  месото от джоланите. В зависимост от предпочитанията на 
потребителите и кулинарните традиции разделянето на трупа на части в от-
делните страни е твърде специфично (фиг. 14). 
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Фиг. 14. Схема на разделяне 
на говеждите трупове 

в някои страни

Площта на мускулното око представлява повърхността на нап-
речния разрез на m. longissimus dorsi, измерена при последното ребро.

Вторичните продукти като черния дроб, сърцето и далака имат 
висока хранителна ценност, а други като езика и мозъка са деликатес и це-
ната им може да надхвърли тази на месото. С по-ниски хранилни и вкусови 
качества са бъбреците, белият дроб и червата. Друга част от вторичните про-
дукти – кожата, костите, кръвта, рогата, копитата, жлезите с вътрешна секре-
ция и тлъстините, се използват като технически суровини.

За оценка на качеството на трупа се използват и показателите – дъл-
жина на трупа, относителен дял на бута, процент на месото в бута и др.

2.5.2.3. Качество на месото
Качеството на месото се определя от химичния му състав, морфо-

логичния строеж на трупа и органолептичните свойства.
Химичният състав на месото в голяма степен се определя от въз-

растта и степента на угоеност. Особено динамично е съдържанието на 
мазни-ните, тъй като те се отлагат като резервни хранителни вещества. 
Повишеното им съдържание не е желателно, защото намалява 
относителният дял на бел-тъчините и пълноценността на месото.

Говеждото месо съдържа средно 65 % (58–72) вода и 35 % сухо ве-
щество, от което 20 % (18–21) белтъчини, 14 % (10–23) мазнини и около 1 % 
минерални вещества. 

Биволското месо не се отличава съществено по химичен състав. То съ-
държа съответно 65.5 % (65–75) вода и 34.5 % сухо вещество, от което 19.6 % 
(18–22) белтъчини, 13.9 % (10–20) мазнини и около 1 % минерални вещества.

 Оптимално съотношение белтъчини-мазнини в месото за прясна кон-
сумация е от 1:0.7 до 1:1. 

Говеждото месо е с висока хранителна стойност. Белтъчините пре-
обладават над мазнините, като усвояемостта им от човешкия организъм е 
95–98 %. Говеждото месо е богато на Fe, Са, Р, витамини А, D, група В (табл. 
7). 

Телешкото месо има добър вкус, крехкост, сочност, мраморираност 
без много тлъстини. Месото на телетата се отнася към диетичните меса. 
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Значението на говедата като източник на месо се определя не само от 
високата продуктивност и качеството, но и от широкото им разпространение в 
света.

В морфологично отношение трупът се състои от мускулна, мастна, 
съединителна и костна тъкани (табл. 8).

Мускулната тъкан е с най-висока хранителна стойност поради ви-
сокото съдържание на белтъчини (75–78 % от сухото вещество). Относител-
ният ѝ дял в трупа е 45–70 %. Целта при угояването на животните е нат-
рупване на по-голямо количество мускулатура, прослоена с оптимално ко-
личество тлъстини за повишаване на вкусовите качества на месото. Най-цен-
на е мускулатурата от поясницата, крупата и бута. Тя е по-тънковлакнеста – 
има по-малко тлъстини и съединителна тъкан.

Мастната тъкан е източник на енергия, изпълнява терморегулаци-
онна и защитна функция, служи като разтворител на мастноразтворимите ви-
тамини и др. В тялото на животните мазнините се отлагат около вътрешните 
органи, под кожата, между мускулите и вътре в тях.

 
Таблица 7. Химичен и мастнокиселинен състав на говеждо 

и телешко червено месо – на 100 g (по Williams, 2007)

Показател Говеждо Телешко Мастна киселина Говеждо Телешко
Влага, g 73.1 74.8 C14:0 0.096 0.034
Протеин, g 23.2 24.8 C15:0 0.012 0.006
Мазнини, g 2.8 1.5 C16:0 0.607 0.215
Енергия, kJ 498 477 C17:0 0.028 0.009
Холесторол,mg 50 51 C18:0 0.356 0.119
Натрий, mg 51 51 Общо наситени 1.149 0.409
Калий, mg 362 362 C14:1 0.025 0.007
Калций, mg 4.5 6.5 C16:1 0.082 0.033
Желязо, mg 1.8 1.1 C18:1 1.103 0.356
Цинк, mg 4.6 4.2 C20:1 0.015 0.048

Магнезий, mg 25 26 Общо 
мононенаситени

1.205 0.399

Фосфор, mg 215 260 C18:2 ω-6 0.204 0.090
Желязо, mg 0.12 0.08 C18:3 ω-3 0.048 0.022
Селен, µg 17 <10 C20:3 ω-6 0.020 0.012
Витамин В1, mg 0.04 0.06 C20:4 ω-6 0.076 0.056
Витамин В2, mg 0.18 0.20 C20:5 ω-3 0.031 0.028
Витамин В3, mg 5.00 16.0 C22:5 ω-3 0.051 0.033
Витамин В5, mg 0.35 1.50 C22:6 ω-3 0.006 0.003

Витамин В6, mg 0.52 0.80 Общо 
полиненаситени

0.448 0.259

Витамин В12, µg 2.50 1.60 Общо ω-3 0.136 0.086
Витамин А, µg <5 <5 Общо ω-6 0.300 0.244

Бета каротин, µg 10 <5 Съотношение
ω-3/ω-6

0.45 0.36

Витамин Е, mg 0.63 0.50

Таблица 8. Кланични показатели на кастрирани бичета

92



Показатели
Laborde et al., 2001 Mandell, 1997

Симентал Ред Ангус Шароле Лимузин
Възраст при поставяне 
за угояване, дни 272 269 240 249

Начална жива маса, kg 305 258 266 266
Възраст на клане, дни 499 426 468 493
Кланична маса, kg 659 505 612 569
Среднодневен прираст, kg/ден 1.58 1.71 1.51 1.41
Разход на фураж 
(сухо вещество), kg/ден 9.30 8.44 8.9 8.2

Трансформация на фураж, kg/kg 6.01 5.19 6.0 6.0
Тегло на топлия труп, kg 405 294 330 334
Кланичен рандеман,% 55 59
Площ на мускулното око, cm2 94.8 75.4 86.1 97.8
Мускулатура, % 56.9 52.8 57.6 62.1
Мазнини, % 24.9 27.4 20.6 18.1
Кости, % 18.3 19.9 22.0 19.4
Междумускулни мазнини, % 5.73 4.37 2.44 1.83

Най-голямо количество тлъстини се отлагат около органите в коремната 
и тазовата кухина. Тези мазнини имат по-ниска хранителна стойност и се 
използ-ват за промишлена преработка. Поради това натрупването им не е 
желателно.

Подкожните тлъстини имат важно значение при месопроизводството. 
Те предпазват трупа от изсъхване, предотвратяват потъмняването на повърх-
ността, запазват вида и цвета на мускулатурата, подобряват вкусовите ка-
чества на месото и го предпазват от разваляне, тъй като са лоша среда за 
развитие на микроорганизмите. Подкожните мазнини и тези около вътрешни-
те органи се отделят лесно и не влияят върху качеството на месото.

Междумускулните мазнини се отлагат около лимфните възли и кръво-
носните съдове между мускулите и мускулните групи. Те са най-нежелани, тъй 
ка-то не могат да се отделят без да се наруши целостта на месото и влияят 
нега-тивно върху качеството му. Вътрешномускулните и вътрешноклетъчните 
мазнини се отлагат между мускулните снопчета, мускулните влакна и в 
клетъчната про-топлазма. В неголеми количества те повишават качеството на 
месото –  подоб-ряват неговата структура, увеличават нежността, повишават 
вкусовите качества.

Тлъстините се отлагат неравномерно. Първоначално се натрупват око-
ло вътрешните органи и под кожата, а след това между мускулите и вътре в 
тях. При гладуване мастните депа се изчерпват обратно на реда на отлагането.

Съединителната и костната тъкан  изпълняват опорно-двига-
телни функции. Съединителната тъкан образува сухожилията, фасциите на 
мускулите, на мускулните снопчета и отделните мускулни влакна. Относител-
ният ѝ дял в трупа е 2–12 %. В широки граници варира и съдържанието на 
костите в трупа – при говедата е 16–17 %, а при биволите – 18 %.

Основни органолептични качества на месото:

• Вкус и аромат – определят се от много вещества, които се съче-
тават специфично при отделните видове и категории животни.

• Цвят – зависи от съотношението между тъмните и светлите мус-
кулни влакна, от концентрацията на миоглобина (вещество, подобно на хе-
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моглобина). Цветът има по-голямо значение за търговския вид на месото, 
като в някои страни му се придава съществено значение.

• Крехкост – способността на месото да се разкъсва лесно при дъв-
кане. Зависи основно от количеството на съединителна тъкан, дебелината на 
мускулните влакна и съдържанието на мазнина в мускулните снопчета.

• Сочност – определя се от влагоемкостта и водозадържащата спо-
собност на месото.

• pH – непосредствено след клането pH на месото е 7–7.2 и до 6–8-ия 
час се понижава до 5.5–5.6. При синдрома DED (тъмно, стегнато, сухо месо) 
pH се запазва на ниво 6.2–6.4.

2.5.2.4. Фактори, влияещи въху месодайната продуктивност
От генетичните фактори най-съществено значение за месодай-

ната продуктивност при говедата имат породата и методът на развъждане. 
В табл. 9 са представени основните угоителни и кланични качества на 

бичета от породите Холщайн (Германия) и Шароле. Превъзходството на 
месодайната порода по отношение на среднодневния прираст е 15.1 %, а по 
отношение на разхода на фураж – 13.4 %. От месодайните бичета при сход-
ни параметри на тялото е получено 32.3 % повече месо.

Таблица 9. Сравнителен анализ на основните угоителни и кланични качества 
при телета от породите Холщайн и Шароле (по Pfuhl and al., 2007)

Показател
Холщайн

(Германия)
Шароле

Среднодневен прираст, g 1196 1377
Разход на фураж (сухо вещество) 
за единица прираст, kg

6.74 5.84

Маса на трупа без храносмилателния апарат, kg 588 675
Маса на охладения труп, kg 352 447
Кланичен рандеман 53.9 60.3
Месо в трупа, kg 269 356
                         % 76.7 80.1
Подкожна мазнина, kg 19.6 20.9
                         % 5.6 4.7
Кости, kg 55.5 58.9
                         % 15.8 13.3
Сухожилия, kg 7.8 9.9
                         % 2.2 2.3

*от 5 до 18 месеца, ** кланични качества на 18-месечна възраст

За влиянието на породата може да се съди и от табл. 10., в която са 
представени характеристиките на телета при една и съща майчина основа и 
бащи от различни породи.

От паратипните фактори значително влияние върху месната про-
дуктивност оказват възрастта и полът. 

Възрастта, при която се достига най-добър баланс между уго-
ителните, кланичните качества и качеството на месото, се нарича 
кланична зрялост.

Таблица 10. Основни угоителни и кланични качества при използване 
на бащи от различни породи
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Показател

Порода на бащата

Х
ер

еф
о
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д
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о
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Т
ар

ен
т

ай
с

Маса при раждане
• женски, kg 38 41 40 41 38

• мъжки, kg 40 47 42 43 45

Маса при отбиване, kg 256 277 282 258 304

Предкланично тегло, kg 449 524 515 499 489

Тегло на топлия трупа, kg 249 327 313 297 282

Кланичен рандеман, % 57 61 60 60 58

Мраморираност, бал 301 283 342 298 363
Площ на мускулното око, cm2 26.9 33.3 29.7 31.0 29.0

Дебелина на покривната мазнина, cm 0.94 0.84 1.12 0.99 0.94

С увеличаване на възрастта до достигане на кланична зрялост:
• абсолютният и среднодневният прираст нарастват, а относителният 

намалява;
• намалява оползотворяването на фуража;
• рандеманът незначително намалява поради силното увеличаване 

на размера на храносмилателния апарат;
• увеличава се сухото вещество на месото и хранителната му стойност; 
• увеличава се мускулатурата, но относителният ѝ дял спрямо маст-

ната тъкан намалява;
• намалява относителният дял на костите в трупа, но се увеличава 

делът на съединителната тъкан;
• намалява относителният дял на белтъчините и нараства делът на 

мазнините;
• вкусът и ароматът на месото се засилват;
• цветът става по-интензивен;
• крехкостта и сочността намаляват. 
Мъжките животни, в сравнение с женските:
• имат по-добри угоителни качества;
• достигат до по-висока маса;
• имат по-висок кланичен рандеман;
• имат по-силно развита мускулатура, по-малък дял тлъстини, по-гру-

би и тежки кости;
• месото им е с по-силен аромат, по-интензивно е оцветено, има по-

ниска крехкост и сочност.
Храненето оказва съществено влияние върху месната продуктивност. 

От значение е равнището на хранене, качеството и физичната форма на фу-
ражите. При угояване на животните обикновено се използва високо равнище 
на хранене. Дарджонов (2011) съобщава, че при опити, проведени от него, 
при 0.300 kg дневен прираст разходът на фураж е бил 13.5 КЕ/kg, при 0.700 kg 
прираст – 8.6 КЕ/kg, а при 1.100 kg – 6.8 КЕ/kg. Когато зърното е участвало с 61 
% в структурата на дажбата, разходът на зърно за килограм прираст е бил 8.3 
КЕ, а при 85 % участие на зърно – 6.6 КЕ. При нарастване на концентратите в 
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даж-бата от 33 на 76 %, среднодневният прираст се повишава от 0.300 на 1.100 
kg.

2.5.2.5. Категории говеда за клане и окачествяване 
             на говеждите трупове
Поради значителното влияние на пола и възрастта върху месната 

продуктивност при изкупуване за месо животните се разделят на категории.
Кланичните трупове от говеда се разпределят в следните категории:
1. A – трупове на млади некастрирани мъжки животни до две години;
2. B – трупове на други некастрирани мъжки животни;
3. C – трупове на кастрирани мъжки животни;
4. D – трупове на женски животни, които вече са се отелвали;
5. E – трупове на други женски животни.
Кланичните трупове се класифицират по системата (s)EUROP, като 

труповете се разделят на 6 главни класа: S, E, U, R, O и P. Клас S се отнася 
за труповете с най-добри месодайни форми от породите с “двойна” мускула-
тура. Клас P се отнася за трупове с лошо развита мускулатура обикновено от 
екстремните млечни породи. 

Съдържанието на мазнините в трупа (залоеността) се оценява в пет 
класа: 1 – много постно (липсват тлъстини в гръдния кош); 5 – много тлъсто 
(бутовете са почти напълно покрити с тлъстина, така че тлъстинните прослой-
ки вече не са ясно видими. В гръдния кош мускулите между ребрата са ин-
филтрирани с тлъстина).

3. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ В ГОВЕДОВЪДСТВОТО

Производството на говедовъдна продукция на съвременния етап мо-
же да бъде ефективно само когато се базира на достиженията в областта на 
селекцията, храненето на животните, техниката, технологиите и на умелото 
прогнозиране на развитието на пазара в краткосрочен и дългосрочен план. 
Многобройните изисквания и детайли в тази насока могат да бъдат отчетени 
единствено чрез предварително, цялостно планиране на технологията –  от 
избора на терен за строителство на фермата до оценката на икономическата 
ефективност на производството. След започване на производството в края на 
всяка година трябва да се прави анализ и оценка на получените резултати и 
да се разработват параметрите и технологичните схеми за следващата.

3.1. ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Разработването на технология за производство на говедовъдна про-
дукция започва с определяне на основните технологични параметри и еле-
менти, част от които са свързани със създаването на фермата и организи-
рането на ново производство (постоянни), а други се планират ежегодно на 
основата на текущото производство (вариращи).

3.1.1. Постоянни параметри на производствените технологии
Постоянните параметри се разработват, като се изхожда от пазарната 

конюнктура, местоположението на фермата, площта за изграждането ѝ, нали-
чието на производствени и помощни сгради и съоръжения, площите за фура-
жопроизводство, възможностите за технологична, ресурсна, кадрова и фи-
нансова обезпеченост. Те трябва да бъдат определени и разработени много 
внимателно. Промяна на тези параметри се прави само при коренно измене-
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ние на конюнктурата на пазара и условията на производство, тъй като това е 
свързано със значителни инвестиции.

Местоположение на фермата
Местоположението на фермата е водещо при разработването на тех-

нологията. Природно-климатичните особености на района, наличието на 
комуникации и работна сила и близостта до големи консумативни центрове 
определят възможностите за производството и реализацията на даден вид 
продукция, за фуражопроизводството, за избора на порода, за начина и тех-
нологията на производство.

Релефът, природо-климатичните условия на района и възможностите 
за поливно земеделие определят възможностите за фуражопроизводство. В 
равнинните районите с интензивно поливно земеделие се получават макси-
мални добиви от фуражните култури. Въпреки това отглеждането им е по-не-
ефективно в сравнение с отглеждането на зеленчукови, овощни и технически 
култури. Още по-ниско ефективно е изграждането на пасища. 

Особено негативно за фуражопроизводството в равнинните райони 
през последните години е използването на растения за производството на 
т.нар. биоенергия. Площите на високопродуктивните технически култури се уве-
личават за сметка на фуражните. Ако през 2007 г. с втората по разпрост-
ранение техническа култура у нас –  рапицата, са били засети 547 хил. dka, 
през 2009 г. площите са вече 1122 хил. dka, а през 2010 г. – 2202 хил. dka, т.е. 
почти колкото е площта на ечемика или царевицата за зърно.

Добра алтернатива за отглеждането на говеда в планинските и по-
лупланинските региони е екологосъобразното и особено биосъобразното про-
изводство на животинска продукция от уникални и атрактивни породи, съче-
тано с широкомащабно развитие на аграрен туризъм. Подходящо е и отглеж-
дането на местните автохтонни породи –  Българско сиво и Родопско късо-
рого говедо. За повишаване на продуктивността им след достигане на опти-
малния размер на стадата кравите могат да се иползват за промишлено кръс-
тосване с бици от месодайните породи. В този случай те се използват само 
като майки (крави с бозаещи телета) и не се доят. След отбиване на 7–8-ме-
сечна възраст телетата могат да се подложат на интензивно угояване.

Начин на производство 
Начинът на производство може да се разглежда като съвкупност от 

производствени отношения, свързани с целите на производството, средства-
та за постигане на целите, мястото на стопанската единица в агроекобиосис-
темата, позицията и взаимовръзките между субектите на производството. В 
този аспект ясно могат да бъдат разграничени три основни начина на произ-
водство – конвенционален, екологосъобразен и биосъобразен. 

Конвенционално производство. Основен начин на производство на 
животинска продукция. Целта е получаване на максимално количество продук-
ция от производствените мощности с минимален разход на труд и средства.

Основните белези на конвенционалното производство са:

• в центъра на производствената система стои човекът и производст-
вото е изцяло насочено към задоволяване на човешките потребности;

• целта на производството е извличане на максимални блага незави-
симо от използваните средства;
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• околната среда се разглежда единствено като място за извършване 
на стопанска дейност и източник на суровини за производството;

• животното се възприема единствено като обект и средство за про-
изводство.

Въпреки че понастоящем конвенционалното производство е основно и 
се приема за традиционно, исторически (като носител на всички споменати бе-
лези) то се развива сравнително късно. Първоначално отглеждането на 
животните и производството на животинска продукция носят в по-голяма степен 
белезите на биосъобразност, да не говорим че въобще не е бил възможен и не 
е съществувал конфликт с околната среда. Конвенционалното производство е 
“рожба” на техни-ческия и технологичния прогрес, които доведоха до съществено 
изменение в на-чина на отглеждане, хранене, селекция и репродукция на 
животните.

Характерни черти на този начин на производство са концентрацията и 
специализацията. За отглеждането на животните бяха създадени ферми с 
капацитет над 2000 дойни крави и 60–90 хиляди телета за угояване. Макар 
говедовъдството да е с по-ниска степен на интензификация в сравнение с 
птицевъдството, свиневъдството и зайцевъдството, голяма част от производ-
ствените процеси във фермите са механизирани, автоматизирани и компютъ-
ризирани. Животните обикновено се отглеждат в големи групи в закрити 
сгради без достатъчно естествена светлина, инсолация и движение. Заедно с 
разви-тието на технологиите на отглеждане се подобри и храненето на им. 
Основна-та цел на храненето при конвенционалното производство е постигане 
на най-висока продуктивност в съответствие с генетичните заложби на 
животните. 

За отделните категории са разработени детайлизирани норми, отчи-
тащи потребностите от енергия и хранителни вещества за всяка отделна фун-
кция на организма – поддържане на живота, растеж и угояване, репродукция, 
образуване на мляко и т.н. При храненето се използват значителен брой фу-
ражи и фуражни добавки, като съвременните компютърни програми 
позволяват дажбите да се балансират по над 40 хранителни фактора. 
Компютъризирането на производствените процеси позволи 
високопродуктивните животни да се хранят в зависимост от ежедневните им 
индивидуални потребности.

При конвенционалното производство селекцията е насочена към дос-
тигане на максимална продуктивност. Развитието на генетиката, усъвършенст-
ването на методите за преценка на развъдната стойност и технологиите за 
изкуствено осеменяване доведоха до многократно увеличаване на продуктив-
ността. Усилията на селекционерите се съсредоточиха върху няколко основни 
породи, които на по-късен етап поради високата си продуктивност бяха масово 
разпространени в света. Бяха създадени “техногенни” породи, способни да да-
ват висока продуктивност в новите “техногенни” условия на средата. Средната 
годишна млечност на кравите надхвърли 10 000 l (Израел), на биволиците – 
2500 l, среднодневният прираст на телетата от специализираните породи за 
месо в периода на угояване достигна 1.500–1.600 до 2.000 kg.

Независимо от постигнатите резултати, проблемите, свързани с про-
изводството на продукция, не са решени. Причината е, че единственото, ръ-
ководно начало на селскостопанската дейност е задоволяването на пос-
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тоянно нарастващите човешки потребности. На тази основа се градят прин-
ципите на отглеждане, хранене и селекция, без да се отчитат възможностите 
на самите животни. Изменението на насоката на отбора при одомашнява-
нето, продължителната селекция по продуктивност, храненето с необичайни, 
несвойствени за дадения вид фуражи, съчетано с “промишлените”  фактори 
на средата –  пренатовареност на помещенията, ограничено движение, изо-
лация от естествените средови въздействия и т.н. дестабилизираха систе-
мите и механизмите, определящи силата и характера на реакциите, поддър-
жащи равновесието в животинския организъм. Това доведе до отслабване на 
защитната му способност, до нарастване на заболеваемостта, повишаване 
на смъртността и увеличаване на безплодието.

По този начин създадената от човека “изкуствена” система за производ-
ство на животинска продукция започна да работи против основното си звено – 
човека. Все по-трудно е управляването на тази система без използването на 
химикали, антибиотици, хормони и др. Опасението за здравето на хората от 
пос-тоянното влошаване на условията на жизнената среда и употребата на 
храни, съдържащи странични субстанции, породи естествената необходимост 
от алтер-нативни начини на производство на животинска продукция. 
Първоначално въз-никнаха идеите за защита на околната среда, за намаляване 
на органичните отпадъци от производството в почвата и водите, заобикалящи 
фермите, за огра-ничаване на емисиите на вредните газове в атмосферата. 

Заговори се за “екологично” производство на животинска продукция. 
На по-късен етап към екологичното производство бяха предявени изиск-

вания не само да не замърсява околната среда, но да се произвежда “еко-
логично” чиста продукция, като се развива в незамърсени райони и при произ-
водството не се използват вещества, които биха навредили на човешкото здра-
ве. 

Накрая възникнаха идеите и за отглеждане на животните при “естест-
вени”, “природосъобразни”, “екологични”  условия на средата по “естествен”, 
“природосъобразен”, “екологичен” начин. Заговори се за хуманно отношение 
към животните.

Отчитайки твърде разнородните, противоречиви и често стоящи на 
противоположна основа изисквания, които се предявяват към “екологичното” 
животновъдство (като синоним се използват термините “екологосъобраз-
но”  или “природосъобразно” ), през 1999 г. Николов и Николова предлагат в 
рамките на досегашната употреба на термина да се отделят две самостоя-
телни, принципно различни направления –  екологосъобразно и биосъобразно 
животновъдство. 

Екологосъобразното производство не влияе негативно върху еко-
системата, в която се осъществява и произвежда по естествен начин про-
дукция, съдържаща свойствени вещества в обичайни количества за задово-
ляване на човешките потребности.

Основните белези на разглежданото по този начин “екологично”  жи-
вотновъдство малко се отличават от тези на конвенционалното:

• в центъра на производствената система е грижата за човека, за 
неговите потребности и интереси;

• целта на производството е извличане на максимални блага;
• животното се възприема единствено като обект и средство за про-

изводство.
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Основни различия:
• околната среда се разглежда като източник на изчерпаеми блага, 

които трябва да бъдат максимално опазвани и възстановявани;
• при производството на преден план се извежда не количеството, а 

качеството на продукцията, нейната безвредност и приноси към здравослов-
ния начин на живот на човека.

В тази насока може да се коригира и основната цел на екологосъоб-
разното производство – извличане на максимални блага за човека без 
увреждане на околната среда и човешкото здраве.

За отглеждане на животните при екологосъобразното производство 
могат да се използват същите сгради и съоръжения както при конвенци-
оналното, като се изградят системи и съоръжения, които предпазват 
околната среда от замърсяване с отпадъците, съпътстващи производството 
на живо-тинската продукция –  тор, отпадъчни води, прах, вредни газове, 
патогенни микроорганизми и др. От друга страна, тъй като 
екологосъобразното животно-въдство е свързано с производството на 
безвредни за човека продукти, то трябва да се развива в незамърсена от 
промишлени и други отпадъци среда, които чрез продукцията могат да 
окажат вредно влияние върху човешкия ор-ганизъм. Основните пътища за 
проникване на нежеланите субстанции са хра-ната, водата, въздухът и 
лечебните средства.

В света се предлагат различни индикатори за оценка на влиянието на 
животновъдното производство върху околната среда, като се определят:

• консумацията на енергия в системата;
• емисиите на хранителните вещества в хранителния цикъл на произ-

водствената единица;
• наличието на тежки метали в почвата;
• биологичното разнообразие на флората и фауната в районите на 

производствената единица и т.н.
В нашата страна е приет подход, който се използва в някои западно-

европейски страни, САЩ и Канада. Той се базира на възможността за пълно 
оползотворяване на произведения тор през годината. В тази връзка броят на 
отглежданите животни във фермата трябва да съответства на площта за 
земеделско производство, с която разполага фермата или сдружението от 
което тя е част. Изчислява се т.нар. торов еквивалент, който е различен за 
отделните страни. В Германия на 1 ha обработваема площ могат да се от-
глеждат от 3–4 до 16 крави или 32 телета за угояване. У нас за торене на 
земеделските площи е възприета пределна норма от 170 kg азот на 1 ha го-
дишно. Максималният брой животни, съответстващ на този еквивалент, които 
могат да се отглеждат на 1 ha са 2 крави за мляко, 2 мъжки телета над 2 
години, 2.5 юници за разплод и угояване, 3.3 телета от 1 до 2 години, 5 
телета до 1 година, 5 телета за угояване.

Храненето на животните при екологосъобразното животновъдство 
трябва да бъде с фуражи, за които е доказано, че не оказват вредно влияние 
върху човешкия организъм. За целта се използват естествени фуражи, про-
изведени по органичен начин. Поради неизясненото влияние на генетично из-
менените организми и продуктите на генното инженерство употребата им за 
хранене на животните при това производство е забранена.
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На същите условия – безвредност за околната среда и човешкия ор-
ганизъм, трябва да отговарят лечебните и профилактичните средства, сред-
ствата за дезинфекция, дезинсекция, дератизация на съоръженията и сград-
те за отглеждане на животните. За лечение се препоръчват главно хомеопа-
тични средства.

Тъй като основен “потребител” на “екологизирането” е човекът, глав-
ните аспекти на селекцията на животните ще са свързани с повишаване на 
неговото благоденствие и опазване на средата, в която живее. Тези аспекти 
малко се отличават от селекцията при конвенционалното животновъдство и 
“екологичната” им насоченост може да се сведе до:

1. Повишаване на продуктивността. Повишаването на продуктив-
ността на животните е един от основните фактори за нарастване на бла-
годенствието на човека, а според Verstraten (1995) има отношение и към 
опазването на околната среда. Авторът посочва, че повишаването на млеч-
ността на кравите води до намаляване на изпражненията и на отделянето на 
N и P на единица произведена продукция.

2. Повишаване на адаптивната способност на индивидите и 
адаптивната пластичност на популациите. На тази насока на селекци-
ята у нас все още не се обръща достатъчно внимание. Подобряването на 
приспособимостта към “твърдите”  условия на производството и разширява-
нето на адаптивната пластичност правят възможно реализирането на гене-
тичния потенциал за продуктивност в по-широк екологичен спектър. Намаля-
ва се и потребността от използване на медикаменти.

3. Съхраняване на генетичните ресурси като източник на ге-
нетично разнообразие. Макар и да са създадени от човека, породите са 
част от генетичното разнообразие на планетата, което през последните го-
дини рязко намалява в резултат от неразумната човешка дейност. 

Опазването на генетичните ресурси и генетичното разнообра-
зие се възприема като първостепенна задача не само за хората, работе-
щи в областта на екологията и биологията, а за цялото човечество.

4. Предпазване от “генетичното замърсяване”. Проблемът със 
създаването и разпространението на генетично изменени организми е срав-
нително нов, но достатъчно сериозен въпреки твърдението на някои учени за 
“ирационален страх" в обществото.

Възможността за “обмен" на гени между хетероложни организми, как-
то и включването в генома на химерни гени прави реално въплъщението в 
действителността на фантастични видения на човешкия мозък. Използваните 
досега методи на селекция в животновъдството не оказаха съществено не-
гативно влияние върху окръжаващата среда. Човекът не създаваше нови ор-
ганизми, а “моделираше”  създадените от природата в рамките на позволе-
ното от самата нея. При по-грубо вмешателство природата активно се проти-
вопоставя чрез засилване на действието на естествения отбор – механизъм, 
чиято надеждност е изпитана в еволюционното преобразуване на организ-
мите. Само за няколко десетки години човекът разруши градените хилядо-
летия анатомични, физиологични, генетични бариери, стоящи между видо-
вете. Преодоляна е дори имунната бариера, едва ли случайно насочена към 
унищожаването на всичко “генетично разнородно”, попаднало в организма. 
Рискът при създаването и използването на генетично изменени организми е 
съвсем “рационален”  и е обект на чуждестранни и наши анализи. Този риск 
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не може да бъде елиминиран със законови разпоредби. Единственият 
разумен подход, единственият “закон”  е силна морална позиция, отказ на 
учените, работещи в областта на генетиката, от манипулации с генетичните 
структури, отказ на производителите и потребителите да използват 
продуктите на ген-ното инженерство.

Описаните белези показват, че екологичното животновъдство е насо-
чено към опазването, развитието и благоденствието на окръжаващия живот-
ните свят, без да има пряко отношение към условията за съществуване на 
самите животни.

За биосъобразното животновъдство са характерни производ-
ствени отношения, които коренно се отличават от тези при конвенционалното 
и екологосъобразното. 

Биосъобразното животновъдство е начин за производство на 
животинска продукция, съобразен с биологичните особености на домашните 
животни, с особеностите на вида, породата, категорията, индивида.

Основни белези на биосъобразното животновъдство:

• в центъра на производствената система е животното и грижата за 
неговите потребности;

• целта на производството е получаване на продукция без каквото и 
да е негативно влияние върху животното;

• околната среда се разглежда като място за обитаване и източник на 
блага за животните;

• животното се възприема единствено като “партньор”  в съвместно 
производство.

Основното отличие на биосъобразното животновъдство от конвенцио-
налното и екологосъобразното е изменението на позициите на животните и 
човека. 

При последните два начина на производство животното е само звено 
от верига, чийто основен елемент е човекът. 

Отношението към животните и проблемите, свързани с тях, са както и 
при която и да е машина – нарастване на производителността, подобряване 
на качеството на произвежданата продукция, повишаване на ефективността 
на производството, намаляване на отпадъците и тяхната преработка. Изб-
роените проблеми са “външни” за самото животно. Връзката животно-среда 
се разглежда еднопосочно – от животното към средата. 

При биосъобразното животновъдство взаимовръзката на домашното 
животно с окръжаващия го свят отново е еднопосочна, но е насочена към жи-
вотното, към неговото състояние и благоденствие (animal welfare). Това е раз-
лична, съвършено нова насока. Ако при екологосъобразното животновъдство 
повишеното внимание към животните, подобряването на условията на средата 
и т.н. са продиктувани от себични “човекосъхранни” мотиви, то при биосъоб-
разното е налице дълбоко хуманната подбуда за създаване на по-добри ус-
ловия за съществуване на животните. Последната е резултат от осъзнаването 
и самовъзприемането на човека като част от окръжаващия го свят. Тя е плод 
от многогодишната дейност на борците за правата на животните, чиято 
кулмина-ция е Европейската конвенция за защита на животните. В 
конвенцията е за-писано, че “животните трябва да бъдат обезпечени с храна, 
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грижи, темпера-тура и други условия на средата, съобразени с вида, 
развитието, адаптацията и доместикацията им, с техните физиологични и 
поведенчески потребности в съответствие с експерименталните и научните 
знания”. 

На дадения етап, с изключение на основната идея, принципите на 
биосъобразното животновъдство не са разработени. Това ще бъде достатъч-
но сложна задача, тъй като, освен неяснотите от научно естество, биосъоб-
разното животновъдство влиза в противоречие не само с конвенционалното, 
но и с екологосъобразното. При разработването на принципите за биосъоб-
разност много въпроси, свързани със средата на обитаване, технологията на 
отглеждане, комплектоването на стадата и т.н., се идеализират или се из-
хожда от субективни човешки възприятия. 

Проблемите на биосъобразното животновъдство са задача на бъдещето. 
Ще отбележим само някои задължителни елементи, свързани с развитието на 
основната идея, като не бива да ни притеснява крайността на част от 
позициите.

Биосъобразното животновъдство трябва да се разглежда като пълен 
антипод на конвенционалното.

При отглеждането на животните техните потребности, в зависимост от 
биологичните особености на категорията (възраст, пол, физиологично състоя-
ние и т.н.), се извеждат на предни позиции. Технологиите на отглеждане 
тряб-ва да са насочени към благоденствие на животните както независимо от 
про-дуктивността, която ще се реализира, така и независимо от влиянието на 
от-глеждането върху околната среда. Животните трябва да имат възможност 
за свободно движение през активния период на денонощието и свободно да 
проявяват вродените си инстинкти.

По подобен начин стои и въпросът с храненето на животните при 
биосъобразното животновъдство, чиито принципи са твърде неясни. Едно е 
ясно – храненето на животните трябва да бъде поставено на съвършено раз-
лична основа в сравнение с конвенционалния начин на отглеждане. Не пос-
тигането на максимална продуктивност, а постигането на максимално бла-
годенствие е основният принцип при храненето на животните при биосъоб-
разното производство.

Първоначално при разработване на принципите на хранене при био-
съобразното животновъдство трябва да се изхожда от следните позиции:

1. Дневната дажба да е достатъчна по обем, за да създава чувството 
за ситост у животните.

2. В дажбата на животните да се включват само фуражи, свойствени 
за дадения вид. Тук не бива да се изпада в крайности, каквито са например 
препоръките тревопасните животни да се хранят само с трева през лятото и 
със сено през зимата. 
             От дажбите на животните трябва да бъдат отстранени:

• всички фуражи и фуражни добавки, които оказват негативно влия-
ние върху животинския организъм;

• всички фуражи и добавки, които стимулират продуктивността и по 
този начин са свързани с пренатоварване на отделни органи и системи;

• отпадъците от хранително-вкусовата и преработвателната промиш-
леност с възможни вредни остатъци;
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• фуражи, свързани с накърняване на етичните норми –  например 
животинските брашна.

3. Храненето да е балансирано, да удовлетворява всички потребности 
на животинския организъм, за да не се допуснат недоимъчни заболявания.

При лечението трябва да се прилагат всички методи, водещи до бър-
зо облекчаване на страданието на животните, включително с използване на 
антибиотици и др. По този начин се влиза в противоречие с принципите на 
екологосъобразното животновъдство, но животното не може да бъде оставе-
но да страда заради това, че човек трябва да яде безвредни продукти.

Въпросите за селекцията при биосъобразното животновъдство за пръв 
път у нас по-цялостно са разгледани от Николов (1999). Според автора при 
биосъобразното животновъдство, изхождайки от принципа за благоденстви-
ето на животното, единственият подход при селекцията е отказ от селекция. 
Ако перифразираме “Световната декларация за правата на животните”, “чо-
век като вид животно не може да си присвоява правото”  да насочва еволю-
цията на другите видове.

От направения анализ на конвенционалното, екологосъобразното и био-
съобразното производство на животинска продукция става ясно, че на дадения 
етап и в обозримо бъдеще трите начина на производство няма да могат да съ-
ществуват самостоятелно: конвенционалното – главно поради негативното вли-
яние върху човешкото здраве, околната среда и животинския организъм; еколо-
госъобразното – поради индиферентното отношение към проблемите на живот-
ните; биосъобразното –  поради крайността на позициите по отношение на 
благо-денствието на животните и противоречието с интересите на човека. 

Форма за съчетаване на положителните елементи на трите начина на 
производство на съвременния етап е органичното производство на жи-
вотинска продукция.

Основни белези на органичното производство:

• в центъра на производствената система са човешките потребности 
и потребностите на животните; организацията на производството е насочена 
към благоденствието на човека и животните;

• целта на производството е извличане на максимални блага за чо-
века без каквото и да е негативно влияние върху животното;

• околната среда се разглежда като източник на изчерпаеми блага за 
човека и животните, които трябва да бъдат максимално опазвани и възста-
новявани;

• при производството на преден план се извежда качеството на про-
извежданата продукция, нейната безвредност и приноси към здравословния 
начин на живот на човека;

• животното се възприема като обект и средство за производство, 
чиито естествени потребности трябва изцяло да бъдат удовлетворявани как-
то се удовлетворяват потребностите на човека.

Следователно органичното производство е начин на производство на 
животинска продукция, насочен към задоволяване на човешките потребности:

• с произведени по естествен начин качествени и безвредни продукти 
с характерни за дадения вид животно свойства и количества; 

104



• изцяло съобразен с биологичните особености на домашните живот-
ни и насочен към тяхното благоденствие; 

• не оказващ негативно влияние върху екосистемата, в която се осъ-
ществява.

Отглеждането на животни във фермата за органично производство е 
тясно свързано с наличните земеделски площи. Броят на животните трябва 
да съответства на размера на площите по-такъв начин, че да се осигури ин-
тегрирано функциониране на всички звена на агроекосистемата, като се из-
бегне замърсяване на околната среда с отпадъците от производството на жи-
вотинска продукция. От друга страна, фермата трябва да има достатъчно 
площи, за да се обезпечи свободно отглеждане на всички видове и категории 
животни, както и ползването на пасища през летния период.

По-голяма част от сега съществуващите органични земеделски сто-
панства в света са за производство на краве мляко. Това е така, защото гове-
довъдството е един от отраслите, подложен на най-значителна интензифи-
кация, и проблемите, свързани с отглеждането на говедата и качеството на 
произвежданата от тях продукция, са най-значителни. При организиране на 
органично производство на животинска продукция трябва да се има предвид, 
че биосъобразните технологии са по-неефективни от конвенционалните по-
ради по-ниската продуктивност на животните, по-малката производителност и 
по-високите производствени разходи.

Система на производство

Производството на животинска продукция може да бъде интензивно 
или екстензивно, като между крайните варианти съществуват технологии с 
различна степен на интензификация. Чрез интензификацията се цели макси-
мално използване на площите, сградите и съоръженията, животните, трудо-
вите ресурси и т.н. Интензификацията е свързана с концентрация и специали-
зация на производството, с механизация и автоматизация на производстве-
ните процеси, с отглеждане на животни от високопродуктивни породи и с из-
ползване на висококвалифициран труд. Целта е да се създадат условия, при 
които от единица площ ще се произведе максимално количество продукция с 
минимален разход на труд и средства. В говедовъдството интензивни сис-
теми се прилагат основно при отглеждането на крави за мляко и телета за 
угояване. 

При екстензивните технологии говедата се отглеждат пасищно. Поме-
щения или не се строят, или се изграждат леки навеси. Подхранване на жи-
вотните с концентрирани и други скъпи фуражи или не се извършва, или се 
прилага само при категории с високи потребности (скороотелени крави, бици) 
в изключително ограничени количества. Продуктивността на животните е нис-
ка, себестойността на продукцията – също. Екстензивни технологии на произ-
водство се използват главно в месодайното говедовъдство в латиноамери-
канските и средноазиатските страни, разполагащи с обширни пасища, чийто 
тревостой се задържа през цялата година.

Близка до тази система се използва у нас при отглеждането на говеда 
в някои планински и полупланински райони в най-южните части на страната, 
при която кравите се използват само за получаване и отглеждане на телета и 
не се доят. За животните се строят олекотени навеси, които те използват са-
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мо при лоши метеорологични условия. Животните се подхранват в много ог-
раничен период през зимата само с груби фуражи – сено или слама. На пръв 
поглед системата е най-близка до биологичната, но е достатъчно жестока. 
Поради оскъдните естествени хранителни ресурси и липсата на подхранване 
до края на зимата животните изпадат в гладна кондиция, като възстановяват 
телесната си маса през пролетта. Голяма част от по-старите животни, жи-
вотните, навлизащи в зимния период без достатъчно резерви, и новороде-
ните телета не могат да преживеят зимата. При този начин на отглеждане се 
проявява ясно изразена сезонност, като отелванията са основно от края на 
февруари до края на април. Животните за клане се угояват пасищно в про-
дължение на 2–3 и повече години.

Вид на фермата
Фермите за производството на животинска продукция са два вида:

• едноотраслови – в които се отглеждат животни от един вид; 

• многоотраслови – с два и повече вида. 
            Многоотрасловите ферми биват:

• смесени –  отглежданите видове не са свързани технологично по-
между си;

• интегрирани – видовете са звена от една технологична верига.
            Предимство на едноотрасловите ферми е по-високата интензифика-
ция на производството. В многоотрасловите се създава възможност за по-
ефективно използване на фуражите, на отпадъците от производството, а при 
интегрираните – и на площите, съоръженията и оборудването. При тях произ-
водството може бързо да се преструктурира в зависимост от конюнктурата на 
пазара. Високоспециализираните едноотраслови ферми са основа на ефек-
тивното конвенционално производство на животинска продукция. Смесените 
и особено интегрираните ферми имат голяма перспектива при еколого- и 
биосъобразното животновъдство. Говедовъдните ферми обикновено са едно-
отраслови.

Категория на фермата
Животновъдните ферми се разделят на стокови и племенни. 
В стоковите ферми се произвежда основната продукция, харак-

терна за дадения вид животни – мляко, месо. 
В племенните ферми се отглеждат елитни животни от дадена по-

рода с цел възпроизводство на породата и по-малките ѝ структурни единици. 
Основна продукция са приплодите, а допълнителна – стоковата продукция, ха-
рактерна за дадения вид. Племенните ферми са с по-висока икономическа 
ефек-тивност, но създаването и поддържането им е по-сложно. В тях са по-
значителни разходите за възпроизводство, за контрол на продуктивността, за 
бонитировка на животните, за оценка на развъдната стойност и други 
селекционно-племенни мероприятия. Приходите от продажбата на племенни 
животни обаче многократ-но надхвърлят тези разходи. Създаването на 
племенни ферми у нас е изключи-телно перспективно, тъй като в настоящия 
момент във всички отрасли на живот-новъдството има остър недостиг на 
племенни животни

Цикъл на възпроизводство
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Фермите могат да бъдат с пълен и непълен цикъл на възпроизвод-
ство. При първите ремонтните животни за възпроизводство на стадата се 
произвеждат и отглеждат във фермата, а при вторите се закупуват от други 
стопанства. Фермите с пълен цикъл на възпроизводство са икономически по- 
устойчиви и са по-слабо изложени на негативни пазарни колебания на цената 
на младите животни.

По принцип стоковите ферми не трябва да имат собствено възпроиз-
водство, а ремонтът на стадото трябва да се извършва с разплодни животни 
от племенните ферми. Поради ниската възпроизводителна способност на го-
ведата съкращаването на продължителността на използване на кравите, ви-
соката себестойност на телетата и предлагането на висококачествен разпло-
ден материал на нашия пазар е изключително ограничено. Това налага фер-
мите сами да осигуряват възпроизводството си, независимо от категорията. В 
настоящия момент говедовъдни ферми с непълен цикъл на възпроизводство 
в нашата страна практически не съществуват.

Специализация на производството
В зависимост от отглежданите категории животни едноотрасловите 

ферми биват:

• свръхспециализирани – отглежда се една категория животни;

• специализирани – отглеждат се категории, обезпечаващи едно про-
изводствено направление;

• неспециализирани –  отглеждат се различни категории с различно 
продуктивно направление. 

Категория – група животни, разделени на основата на някакъв признак. 
В зависимост от физиологичното състояние кравите се делят на: 
• лактиращи (дойни)
• бременни – сухостойни; 
В зависимост от насоката на използване телетата се разделят на:

• телета за разплод;

• телета за угояване.
Специализацията е свързана с унифициране на технологичните и 

произ-водствените процеси, внедряване на механизация и автоматизация, 
повишаване на квалификацията на кадрите. Това води до намаляване на 
относителния дял на капиталовложенията, предполага бързо модулно 
технологично обновяване, а тясно специализираният труд е с по-висока 
производителност. 

Съществен недостатък на свръхспециализираното производство е, че 
трудно може да бъде еколого- и биосъобразно и носи значителен риск при 
евентуална смяна на пазарната конюнктура.

Производствено направление
Говедата са животни с двойна продуктивност и фермите за производ-

ство на говедовъдна продукция могат да бъдат с направление за мляко, за 
месо или за мляко и месо. Изборът на производственото направление зависи 
от редица условия, основни от които са пазарната конюнктура и прогнозата за 
раз-витието на пазара в краткосрочен и дългосрочен план. Значение имат и 
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географ-ското местоположение на фермата, природните особености на района, 
ресурс-ната обезпеченост и др. Производственото направление е определящо 
при из-бора на порода. У нас традиционно се отглеждат специализирани 
породи за мляко и комбинирани породи за мляко и месо. През последните 
години се наб-людава нарастване на интереса и към специализираните 
месодайни породи.

Капацитет на фермата
Капацитетът на говедовъдната ферма може да бъде от няколко едини-

ци до няколко хиляди глави. В света се наблюдава тенденция към уедряване на 
стадата и фермите. Капацитетът на фермата (освен от посочените по-горе 
пара-метри) зависи и от възможностите за съхраняване и реализация на 
продукцията, фуражната база, възможностите за съхраняване и използване на 
тора, наличи-ето и цената на работната сила, възможностите за 
капиталовложения и др. Един от основните проблеми за разширяване на 
капацитета на животновъдните фер-ми (както и на животновъдството) у нас е 
липсата на земя за собствено фура-жопроизводство.

Порода
Породата на животните, отглеждани във фермата, трябва най-пълно 

да отговаря на определените критерии за производство и да е в състояние 
максимално да реализира генетичния си потенциал за продуктивност при кон-
кретните природно-климатични и стопански условия. Биологичните особенос-
ти на породата като възраст и живата маса при заплождане на ремонтните 
животни, продължителността на използване, продуктивността на животните 
от отделните категории и т.н. са основа при разработване на параметрите за 
ежегодно планиране на производствения процес.

3.1.2. Вариращи параметри на производствените технологии
Вариращите параметри също се разработват първоначално и служат 

за определяне на пълния капацитет на фермата, за избор на технология на 
отглеждане, за технологично оборудване и т.н., но в последствие се планират 
ежегодно на основата на получените резултати от предходната година. 

Производствен цикъл на фермата
Производството на продукция от говедата има цикличен характер. 

При женските животни от основното стадо (крави, биволици) цикличността е 
обусловена от периодичността на репродуктивните функции и обикновено 
обхваща периода от едно раждане до друго. 

При младите животни производственият цикъл зависи от конкретните 
технологични решения:

• женски телета за разплод – от раждането или отбиването до включ-
ването на юницата в основно стадо;

• мъжки телета за разплод:  
– при използване за изкуствено осеменяване – от постъпването на 

животните в станцията за преценка на подрастващи бичета до превеждането 
им в станцията за изкуствено осеменяване;

– при естествено покриване – обикновено от отбиването до включ-
ването на бичето в репродуктивния процес;
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• телета за угояване – от времето на постъпване за угояване, от про-
дължителността на предугоителния период и на бозайния период и т.н.

При всички категории производственият цикъл се разделя на подпе-
риоди – технологични периоди.

Брой и размер на технологичните групи
Независимо от нивото на специализация и начина на отглеждане, във 

фермите има животни на различна възраст, с различно физиологично състо-
яние, продуктивност и т.н., които имат специфични особености и потребности. 
Това налага те да се групират по категории и да се отглеждат поотделно. 
Колкото по-малък период от производствения цикъл обхваща една група, 
толкова по-пълно могат да бъдат задоволени потребностите на животните, 
включени в нея. Прекаленото раздробяване на стадото затруднява обслужва-
нето му, води до увеличаване на капиталовложенията и на разхода на труд. 
Броят на групите във фермата зависи главно от нейния капацитет, опреде-
лящ възможността за формирането им в определени срокове.

Средногодишен брой на животните
Средногодишният брой на животните, включени в един производствен 

цикъл, се изчислява, като планираният общ брой на животните за годината се 
умножи на продължителността на производствения цикъл и се раздели на 
дните в годината. 

Средногодишният брой на животните в технологичните групи се опре-
деля като средногодишният брой на животните се умножи по продължител-
ността на технологичния период на съответната група и се раздели на про-
изводствения цикъл.

Брой на скотоместата
Броят на скотоместата във фермата се планира на базата на средно-

годишния брой на животните в технологичните групи и на начина им на от-
глеждане.

Циклограма за движение на животните
Циклограмата е фигура, на която се изобразява движението на жи-

вотните по веригата на производствения цикъл. Тя служи за онагледяване на 
движението на животните по групи и за свързване на производствените цикли 
на отделните категории във фермата.

Технология на отглеждане
Изборът и детайлното описване на технологията на отглеждане е най- 

същественият момент при проектирането на фермата. Технологията определя 
броя и размера на основните и помощните сгради и съоръжения, техния тип, 
устройство и оборудване, въобще цялостната организация на производствените 
процеси. При разработване на технологията се описват детайлно типът на сгра-
дите за отглеждане на животните и тяхното устройство, разположението и раз-
мерите на секциите, боксовете и леглата, устройството на пода, работните про-
ходи, яслите; необходимите технологични и помощни съоръжения и устройст-
вото им; основните технологични процеси –  хранене, поене, почистване на 
поме-щението и дворовете, съхраняване на тора, доене, първична обработка и 
съхра-няване на млякото, машините за механизирането им и т.н.

Репродукция
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Във всяка ферма (независимо от цикъла на възпроизводство) еже-
годно се планира репродукцията на стадото, чиято организация е специфич-
на за млечните ферми и фермите за отглеждане на говеда от специализи-
раните месодайни породи.

Планиране на продуктивността
Продукцията е основният източник на приходи за фермата, поради ко-

ето производството ѝ се планира ежегодно. Планирането на годишното и ме-
сечното производство е сложен процес, тъй като продуктивността зависи от 
редица генетични и паратипни фактори.

Оборот на стадото
С термина “оборот на стадото“ се означава движението на животните 

по технологични групи. Той е конкретизирана форма на циклограмата с от-
читане на точния брой на животните – приход от родени и закупени, разход 
при продажба и отпадане, преминаване от една в друга група. Месечният 
оборот на стадото показва ежемесечното движение по групи, т.е. представ-
лява схемата, по която се осъществява целият производствен процес на 
фер-мата. Годишният оборот на стадото е обобщен вариант на месечния. На 
ба-зата на годишния оборот се изчислява годишният прираст във фермата и 
ко-личеството на реализираното месо по категории. Оборотът е необходимо 
условие за планиране на продуктивността.

Хранене и фуражен баланс
Фуражният баланс на фермата се разработва на основата на днев-

ните дажби за отделните категории животни. Той показва общото количество 
на фуражите, необходими за изхранване на животните за една година. На 
негова основа се планират площите за фуражните култури, средствата за 
закупуване на фуражи, площта на фуражохранилищата и т.н.

Икономическа ефективност на производството
В края на планирането на технологията се прави пълен анализ и се 

определя нейната икономическа ефективност чрез съпоставяне на приходите 
и разходите при производството. Разходите в говедовъдната ферма се делят 
на променливи и постоянни. 

Към променливите се отнасят разходите за производство и за заку-
пуване на фуражи, за медикаменти, за осеменяване и селекционно-племен-
на работа. 

Към постоянните се отнасят разходите за електрическа енергия, за 
вода, за труд, за осигуровки и други непредвидени разходи.

Икономическата ефективност на дейността и перспективността на от-
расъла са в пряка зависимост от следните фактори: 

• наличие на млекопреработвателни предприятия и големи консума-
тивни центрове; 

• стабилна, прозрачна и устойчива икономическа конюнктура; 

• високоефективен мениджмънт; 
• подходяща технологично-суровинна база (брой животни, подходяща 

порода, възможности за производство на фуражи, почви, климат, релеф и др.); 

• традиции и състояние на животновъдството в региона.
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От значение е използваният начин на производство, като икономи-
чески най-ефективно е конвенционалното производство. Екологосъобразното 
изисква допълнителни средства за поддържане на екологично чиста среда, 
използване при лечение на хомеопатични препарати, които не винаги са 
ефективни, ограничаване на хранителните добавки, стимулиращи апетита и 
продуктивността и т.н. По подобен начин стоят нещата при биосъобразното и 
биологичното производство, които са свързани с намаляване на интензив-
ността на технологията, осигуряване на повече площи, използване на паси-
ща, което не винаги е най-ефективното използване на земята, особено в ра-
йоните с интензивно земеделие и т.н.

Фермерът може да оказва влияние върху ефективността на технология-
та основно чрез приходите от продукцията, като формира нейното количество и 
качество. В този аспект продуктивността на отглежданите животни е от изключи-
телно значение. Това е така, тъй като разходите за обори, съоръжения (огради, 
складови помещения, сеновали, силажни ями, торови ями и др.), техника и обо-
рудване зависят и се планират не на базата на продуктивността, а на броя на 
животните. Същото е и с разхода на труд. При доене с централен млекопровод 
в обора на един дояч се планират около 40 крави. Ако кравите са с дневна 
млеч-ност 10 l и цената на млякото е 0.50 лв., приходите от дояча ще са 200 лв. 
на ден, или 6000 лв. на месец. Ако средната млечност е 20 l дори при 
планиране на по-малък брой крави –  35, поради по-бавното издояване 
месечният приход ще е 10 500 лв. Заплатата на дояча е около 400–500 лв. и у 
нас не зависи от прихода, който той формира. Следователно в първия случай 
заплатата на дояча е 6–8 % от прихода, а във втория – 4–5 %. 

Единственото от основните пера на разходите, което се увеличава с 
нарастване на продуктивността е разходът за фураж. Тук нещата също са в 
полза на по-високата продуктивност. При обсъждане на въпросите за ефектив-
ността на производството на мляко Тодоров (2003) привежда данни, че при 
цена на млякото 0.40 лв./kg при средна годишна млечност на крава 4000 kg 
прихо-дите от реализация на мляко ще са 1600 лв., а разходите за фураж – 
863 лв., или 0.54 лв. на 1.0 лв. приход. При млечност 7000 kg приходите ще са 
2800 лв., разходите за фураж –  1200 лв., или 0.43 лв. на 1 лв. приход. Като 
цяло за годи-ната приходът от крава с по-висока млечност е по-висок с 863 лв., 
което за 100 крави вече е солидна цифра от 86 300 лв. Коя е причината? 
Причината е, че една голяма част от разхода на енергия и хранителни 
вещества отиват за функции, свързани с поддържането на живота – дишане, 
мускулна дейност, ра-бота на сърцето и т.н. Тези разходи както и разходът за 
нарастване на плода при бременност зависят от живата маса на кравата, а не 
от нейната млечност. За образуване на 1 kg мляко са необходими 0.5 КЕМ 
(енергийни единици), не-зависимо от млечността на кравата. По изчисленията 
на Тодоров (2003) за под-държане на живота и бременността на една крава с 
жива маса 550 kg са не-обходими годишно 2280 KEM. При крава с млечност 
4000 kg са необходими още 2000 КЕМ за синтеза на мляко, или общо 4280 
КЕМ. При крава със същата жива маса и млечност 7000 kg ще са необходими 
допълнително 3500 КЕМ, или общо 5780 КЕМ. В първия случай на 1 kg мляко се 
изразходва средно по 1.07 КЕМ, а във втория –  по 0.82, т.е. разликата е 0.25 
КЕМ. При средна стойност на една КЕМ –  0.15–0.25 лв., през последните 10 
години всеки килограм мляко при по-нископродуктивната крава е с по-висока 
себестойност – 0.0375 до 0.0625 лв. Разликата за 4000 kg мляко е 150–250 лв.
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Нашият водещ учен в областта на месодайното говедовъдство и хра-
ненето проф. Дарджонов е изчислил, че за ефективно производство на мляко 
е необходимо съотношението на цената на млякото към цената на концент-
рирания фураж да не е по-ниско от 2.5/1, а за ефективно производство на 
телешко месо съотношението цената на живото тегло към цената на цареви-
цата за зърно трябва да е 12/1. В САЩ последното съотношение се движи в 
рамките на 12–16/1, а у нас е около 6/1.

Високата продуктивност не бива да бъде самоцел. Фермерите не трябва 
да допускат да бъдат въвличани в измамното “преследване” на повишаването ѝ 
на всяка цена. Приведените по-горе разчети са верни, но поддържането на 
висо-ка продуктивност е свързано с по-високи разходи за специфични фуражи и 
до-бавки, лечение, селекционно-племенна работа, репродукция, 
възпроизводство на стадото и т.н. Необходимо е във всеки конкретен случай да 
се прави точна преценка какво точно искаме да постигнем от прилагането на 
евентуална техно-логия в съответните условия на средата. Както прилагането 
на екстензивна технология в “богати”  региони с висока интензивност на 
земеделието, така и опитите за прилагане на интензивни технологии в среда с 
природни и техно-логични ограничения ще са достатъчно неефективни, а 
усилията – напразни.

3.2. УСТРОЙСТВО НА ГОВЕДОВЪДНА ФЕРМА

Под “ферма” се разбира цялото стопанство, произвеждащо опреде-
лен вид селскостопанска продукция. Когато говорим за кравеферма, се раз-
бира, че освен производствените сгради (в които се отглеждат кравите), 
помощните сгради и съоръжения (за фуражи, складове, торища и др.), се 
включва и земята, на която се произвеждат фуражите. Това означава, че 
фермерът отглежда не само животни, но произвежда и фуражите за тях. 

У нас под “ферма” се разбират само сградите (производствени и спо-
магателни) за отглеждане на животните, а ако към тях прибавим и необхо-
димата земя, говорим за “стопанство”.

3.2.1. Избор на терен
Изборът на място за ферма до голяма степен зависи от начина на от-

глеждане на животните, направлението, в което ще се използват, фуражната 
ба-за и начина на реализация на готовата продукция. Теренът трябва да е 
доста-тъчно голям, за да могат да се разположат всички основни и 
спомагателни сгради и съоръжения, комуникации, дворове за разходка. Най-
подходящи са те-рените извън населеното място, далеч от промишлени обекти, 
близо или разпо-ложени в самите пасища. Необходимо е при строителството на 
фермата да се спазват всички зооветеринарни, хигиенни, строителни, 
технически, технологични и икономически изисквания с оглед на опазване на 
ландшафта, чистотата и пло-дородието на земята, санитарните качества на 
водата, здравето на хората. От значение са особеностите на релефа, 
характерът на терена, санитарните качест-ва на почвата, наличието на 
автономни водоизточници, отдалечеността на фер-мата от жилищни сгради, 
пътища, ферми с други видове животни и т.н.

Съгласно с изискванията на нормативната база (Наредба 44/2010 г.), 
теренът за изграждане на нови животновъдни обекти трябва да има наклон, не 
по-малък от 1 %, и да е минимум на 2 m над нивото на подпочвените води, ако 
няма изградени дренажни съоръжения. Между два обекта за отглеждане на 
говеда разстоянието трябва да не е по-малко от 15 m. При смесените ферми 
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разстоянията между кравефермата и оборите за другите видове животни 
трябва да е не по-малко от 100 m, измерено между оградите на 
животновъдните обекти.

Преценката за рационалното използване на терена се извършва чрез 
коефициента на използваемост К, който представлява съотношението 
между сбора на общата използвана (застроена) със сгради площ А и полез-
ната технологично използвана площ Б (наземни и подземни комуникации – 
пътища, тротоари, паркинги, открити складове, ел. уредби и други) към обща-
та площ Д (m2) на терените по генералния план:

Д

Б A 
К

+
=  .

Препоръчителни стойности на К: 

•  кравеферми – 0.75; 

•  телеугоителни стопанства – 0.60; 

•  административни и складови сгради – 0.90. 
Изчисляването на коефициента се извършва на базата размерите и 

пло-щите на съответните ферми, стопанства или сгради, отразени във 
ведомостите, съпътстващи генералния план. 

3.2.2. Генерален план на фермата
Генерален план –  застроителният план за разположението на сгра-

дите и съоръженията на територията на фермата (фиг. 15).
Фермата за отглеждане на говеда трябва да бъде така устроена, че 

да позволява оптимално протичане на производствените процеси, да оси-
гурява най-добри условия за животните и да липсват възможности за проник-
ване на заразни и паразитни болести.

Животновъдните обекти трябва да са изградени според изискванията 
на нормативните документи за защита и хуманно отношение към животните, 
да са снабдени с питейна вода, включително и от собствени водоизточници.

Фермата трябва да има вход с пропускателен пункт, който е единст-
веният вход/изход за обекта. В пропусквателния пункт се устройват: 

• стая за охрана и за регистрация на посетителите; 

• дезинфекционна площадка (с дължина, не по-малко от 7 m, и с дъл-
бочина на ваната за дезинфекционен разтвор –  не по-малка от 0,3 m) за 
транспортни средства и животни; 

• дезинфекционна площадка (дезинфекционна пътека с дължина не 
по-малка от 0,80 m, и умивалник с приспособления за измиване и дезинфек-
ция на ръцете) за хора.

У нас е прието устройството на фермата да се базира на “черно-
бялата“ система, според която територията се разделя на две зони. В бялата 
зона се разполагат сградите за животните и сервизните помещения, а в чер-
ната –  административната и битовите сгради, складовете, работилниците и 
съоръженията, до които имат достъп външни лица. 

При застрояване на ферма се съблюдават два основни принципа:
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• сградите и съоръженията с еднакво предназначение да са относи-
телно групирани; 

• пътищата за движение на животните, хората и техниката, които об-
служват дадена технологична група, да не се пресичат с пътищата на другите 
групи.
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Фиг. 15. Примерен генерален план за специализирана ферма за производство 
на мляко с пълен цикъл на възпроизводство и свободно-групово отглеждане 
на говедата: 1 – портал със санитарен филтър; 2 – административна сграда; 

3 – машинно-тракторен парк с ремонтна работилница; 4 – склад за концентриран 
фураж с фуражна кухня; 5 – тревни площи; 6 – ясли със сенници; 7 – тристенен 

навес за крави; 8 – силажовместилище; 9 – сеновал; 10 – навес с родилни 
боксове; 11 – тристенен навес за телета за разплод; 11а – тристенен навес за 

женски телета за угояване; 11б – тристенен навес за мъжки телета за угояване; 
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12 – изолатор; 13 – ветеринарен пункт; 14 – кланица; 15 – помпена станция; 
16 – трафопост; 17 – станок за манипулиране с животните; 18 – дворове

След построяване на основните сгради и съоръжения фермата се 
огражда с постоянна ограда с височина, не по-малка от 150 cm. Тя трябва да 
се изгради по начин, който не позволява свободен достъп на животни и хора, 
за да осигури безопасността на обекта и здравното благополучие на живот-
ните.

3.2.3. Сгради
При отглеждането на животните във ферми трябва да се спазват след-

ните основни изисквания: 

•  осигуряване на по-голяма свобода за движение и повече 
пространство; 

•  създаване на възможности за осъществяване на социални 
контакти и проявяване на вродените инстинкти. 

Тези изисквания са задължителни само за биологичното животно-
въдство, но постепенно в страните от ЕС се превръщат в норма при отглеж-
дането на животните. В тази връзка стремежът при отглеждането на живот-
ните трябва да е насочен към използване на свободно отглеждане за всички 
категории. За осъществяване на социалните контакти и проявяване на вроде-
ните инстинкти е необходимо да се прилага групово отглеждане. Постепенно 
трябва да се елиминира отглеждането в клетки или върху платформи, фикси-
рането и индивидуалното отглеждане за по-продължителен период от време.

При различните системи и технологии за отглеждане на говедата се 
използват различни по тип и конструкция сгради. Те могат да бъдат групирани 
по следния начин:

• по предназначение – производствени, помощни, ветeринарно-сани-
тарни, административно-битови;

• по време на изпълнение – временни и постоянни;

• по вида на строителния материал – дървени, тухлени, каменни, 
стоманобетонни, полимерни, метални, комбинирани;

• по броя на етажите – едно-, дву- и многоетажни;

• според архитектурното решение – еднокорабни, двукорабни, 
мно-гокорабни;

• по начина на изпълнение – монолитни, сглобяеми;

• по конструктивната схема –  с носещи стени, с носещ скелет, 
смесени;

• по начина на застрояване –  павилионен тип (единично 
разположени, групово, радиално и кръгово разположени), блокирани, 
комбинирани, монобло-ково. 

Биологичните особености на говедата позволяват да се строят полу-
открити и олекотени сгради, а при телетата за угояване – дори открити пло-
щадки. 
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Говедата понасят по-добре ниските температури. Сезонните колеба-
ния на температурата не оказват съществено негативно влияние върху орга-
низма на животните. По-чувствително е влиянието на екстремалните дневни 
температури и температурни амплитуди. Неблагоприятните температурни 
въздействия се понасят различно в зависимост от влажността на въздуха. 
При влажност 80 % признаци на топлинен стрес при кравите се появяват още 
при температура 23о С.

Броят на животните в сградите зависи от размера на помещенията и 
откритите площи. Гъстотата (брой на единица площ) трябва да е съобразена 
с породата и размера на индивидите, с физиологичното им състояние, с въз-
растта и пола. 

Площите трябва да осигуряват свобода и удобство при движение, 
стоене, лежане в естествена поза, лягане и ставане, възможност за извърш-
ване на всички естествени движения и проявяване на инстинктити.

3.2.4. Дворове
Съвременното разбиране за биосъобразност на технологията на от-

глеждане и хуманно отношение към животните изисква към сградите да се 
изграждат дворове с открита или частично закрита площ. Животните трябва 
да имат постоянен достъп до тях и да ги ползват винаги, когато атмос-
ферните условия, физиологичното и здравословното им състояние го позво-
ляват. Дворовете трябва да осигуряват минималната нормативна площ, но 
колкото са по-големи, толкова животните се чувстват по-комфортно. Това е 
особено важно за индивиди, които са по-ниско в йерархията на стадото. Те 
трябва да имат възможност за избягване на контакт със стоящите по-високо и 
за свободно отстъпване при сблъсък. Необходимо е да се има предвид, че 
по-големите дворове се изграждат и поддържат по-трудно.

Дворовете могат да бъдат с твърда или мека настилка, но най-добре 
е двата вида да се комбинират. Животните предпочитат да почиват върху 
мека (землена) настилка, но при лошо време дворовете стават практически 
неизползваеми. Затова трябва да има отделни дворове с твърда настилка 
или да се бетонира част от мекия двор. За удобство при работа най-често 
твърда настилка се прави в зоните за хранене и поене. Дворове с меки нас-
тилки се строят само в зони с ниски подпочвени води. Дори в тези случаи 
терените трябва да бъдат специално обработени, за да се избегне проник-
ването на течни отпадъци в почвата и водата. Препоръчва се меките дворове 
да бъдат застлани с едри трески от груба дървесина с дебелина на слоя 
0.3–0.5 m (Lotter and Sixt, 2000). Такава настилка се използва 3–5 години.

За отвеждане на течните отпадъци дворовете с твърда настилка тряб-
ва да са с определен наклон към канал за събирането им. За да не се раз-
пилява торът, по периферията на двора се изгражда бордюр с височина, не 
по-малка от 0.2 m. Покритието на дворовете може да бъде от бетон, асфалт и 
др., като се осигурява достатъчна грапавина за устойчиво стъпване на гове-
дата и за нормално изтриване на копитния рог.

При свободното отглеждане животните са по-активни, престояват по-
вече време на открито. Естествената инсолация и светлина, чистият въздух и 
движението се отразяват благоприятно на жизнените им функции. Въпреки 
това дворовете трябва да осигуряват защита от вредните атмосферни влия-
ния – горещина и студ, прекалена инсолация, силни ветрове, порои и т.н.
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Едно от най-важните изисквания при построяването на дворовете е да 
не се допуска течение. Ако не е възможно това да се постигне чрез благопри-
ятно разположение, от подветрената страна се изграждат стени, валове, жив 
плет или се поставят мрежи. Мрежите за защита от вятър не се използват у 
нас, но в редица страни са твърде популярни, тъй като са по-евтини от 
трайните заграждения, лесно се поставят и демонтират. За предпазване от 
дъжд и прека-лена слънчева инсолация се изграждат навеси или сенници. В 
същото време е необходимо през есента и зимата дворовете да се огряват от 
слънцето по-продължително време. Оптимално е южното и югоизточното 
изложение.

В по-големите дворове е възможно да се отдели зона за почивка. Тя се 
застила със слама, която се подменя веднъж на няколко дни според замърсява-
нето. Най-добре е в зоната за отдих да бъдат изградени легла по подобие на тези 
в сградите за свободно-боксово отглеждане. За предпочитане са дълбоките 
легла. Над тях се изгражда лек навес с покрив, наклонен към предната част на 
бокса. 
От тази страна, при едноредно разположение на боксовете, се изгражда стена с 
височина 1.0 m. Разстоянието от стената до покрива се покрива с ветроза-
щитна мрежа или друг подобен материал, за да се обезпечи естествена вен-
тилация в боксовете. Височината на покрива откъм входа трябва да е не по- 
малка от 2.0 m. В тази част той трябва да е по-дълъг от бокса поне с 1.0 m.

За предпочитане е дворовете да са с квадратна форма, но без остри 
ъгли и места без изход. Ъглите трябва да са скосени, за да се предостави по- 
добра възможност за отстъпване при конфликт.

От значение за намаляване на конфликтите е и общуването на човека 
с животните. При по-чести и продължителни контакти животните стават по- 
спокойни, чувстват се по-уверено, дистанциите при разминаване в стадото 
намаляват.

За да прекарват говедата повече време на открито, освен легла и 
зони за отдих, в дворовете се разполагат поилки, ясли, сандъци със сол или 
микроелементни смески във вид на блокове за близане и др. Използват се 
че-сала и четки за почистване на животните. Четките се поставят 
хоризонтално (на пружина) и вертикално. Създадени са и електрически четки.

За ограждане на дворовете се използват метални тръби, объл дървен 
материал, дъски, талпи и др. Оградата за крави е с височина 1.2–1.4 m. 
Обикновено надлъжните елементи се разполагат в два или три реда с раз-
стояние между редовете 0.5–0.7 m. За по-голяма устойчивост на оградата 
през 0.4–0.6 m между надлъжните елементи се поставят напречни прегради.

3.2.5. Заболявания, свързани с технологията
Копитни заболявания
Копитните заболявания оказват решаващо влияние върху общия здра-

вословен статус и млечната продуктивност при кравите. Успоредно с безпло-
дието и маститите, копитните болести спадат към най-актуалните проблеми 
при млечните крави, които причиняват огромни икономически загуби. 

На пръв поглед непосредствените щети, които нанасят болестите на ко-
питата, като че ли остават на заден план. В днешно време кравите не се изпол-
зват като жива теглителна сила. Сама по себе си куцотата не води до директни 
разходи, но общите негативни последствия за животните от нея са огромни. 
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Съществува тясна функционална и анатомична взаимовръзка между 
всички органи и системи в организма. Болките в крайниците водят до 
промяна в общото състояние на животните и нарушена адаптивност към 
околната сре-да. При по-тежки състояния е възможно проникване на 
микроорганизми в кръвта, а това води до животозастрашаваща обща 
инфекция.

Установено е, че продължителните копитни болести при лактиращите 
крави водят до намаляване на млечната продуктивност. В зависимост от те-
жестта и продължителността на копитните заболявания млечността за една 
лактация може да намалее от 200 до 1000 l на животно. Друго негативно въз-
действие на копитните болести върху организма е нарушеното оползотво-
ряване на фуражите предимно при пасищен режим на отглеждане. Това води 
до загуба на живото тегло. 

Болестите на копитата са обвързани също и с директни разходи – за 
профилактични прегледи, подрязване и лечение. Инвестициите за закупуване 
или отглеждане на ценни породисти животни са големи. Едно нелечимо ко-
питно заболяване би могло да стане причина за бракуване и отпадане от 
селекционния процес. 

Определяща роля за възникване и поява на копитните болести оказва 
режимът на отглеждане и подът в помещенията. Посочените аргументи тряб-
ва да се имат предвид, когато се проектират обори и помещения за отглеж-
дане и обслужване на животните.

Разрастване на тъканта в междукопитната цепка 
Представлява разрастване на кожата в междукопитната цепка при 

продължително дразнене. Често е следствие от други копитни заболявания. 
Профилактика. Изразява се в своевременно лекуване на всички 

копитни заболявания и много добро почистване на междукопитната цепка. 
Подрязване и премахване на нечистотията, както и на копитния рог в подхо-
дяща форма –  да се създаде плоско стъпало, за да не се оказва по-ната-
тъшен натиск при дърпане или теглене. 

Междупръстов дерматит
При наличие на висока влажност бактериите атакуват лесно по-мекия 

рог в областта на петката. Увреждането на петките изглеждат външно като 
надълбавания и бразди. Това води до бърз растеж на външното копито, ло-
кални увреждания на копитния рог и проблеми при придвижване на кравата. 
Гладкият и хлъзгав под и твърдите легла допълнително утежняват съществу-
ващите проблеми. Преминаването към пасищен режим на отглеждане и кори-
гиране на подовото покритие води до стимулиране на оздравителните процеси. 

Профилактика. За да се намали рискът от разпространение на ин-
фекцията, се лекуват своевременно засегнатите копита. Оборите трябва да 
се поддържат сухи и чисти. Подрязват се копитата и се третират локално с 
подходящи средства.

Дигитален (пръстов) дерматит 
Това заболяване има неустановен причинител и най-често засяга 

юниците. Изолирани са някои микроорганизми, но за тяхното проникване в ко-
жата е необходимо тя да бъде увредена. 

Профилактика. Незабавно лекуване на заболелите животни с оглед 
да се предотврати опасността от възникване и разпространение на инфекци-
ята. Осигуряване на подходящ хранителен режим особено на юниците и кра-
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вите в началото на лактацията. Редовно подрязване на копитата. Почиства-
не и подсушаване на засегнатите места с последващо третиране с антибак-
териални средства. За да се осигури продължително и ефикасно действие на 
приложените препарати, е добре да се направи превръзка, която трябва да 
се смени след три дни. Лечебната процедура се повтаря при необходимост. 

Кървене, кръвонасядания и оцветяване на копитния рог 
Тези проблеми възникват при пренатоварване, неподходящ храните-

лен режим и нарушена обмяна на веществата. В областта на копитото въз-
никват различни оцветявания (жълто-розови до синьо-червени), които са 
следствие на претоварване, в комбинация с омекване на копитния рог, нас-
тъпващо преди всичко във връзка с отелването и с началото на новата лак-
тация (хормонални промени, приспособяване на обмяната на веществата, вне-
запна промяна и неправилен хранителен режим). 

Профилактика. Необходимо е да се избягват резките смени на ка-
чеството и количеството на фуражите, ограничава се натоварването на край-
ниците и копитата (при много твърд под, прекалено късо време за почивка). 
Профилактично копитата се подрязват, като стъпалото не се изрязва дълбоко 
и не се оставя твърде тънко.

Копитна язва, дефекти на бялата линия и копитния рог
При увреждане на копитния рог в дълбочина проникват бактерии и 

предизвикат възпалителна реакция, водеща до различни дефекти, а също и 
до ограничени възпаления. Увреждането на копитния рог настъпва в случаи 
на травма, след преходи по неподходящи терени, усукване на крайника, уда-
ри и други. Негативни са по-продължителните, макар и по-слаби въздействия: 
твърд под; стоене в изправено положение или неправилно държане и поста-
новка на крайниците. Качеството на копитния рог играе важна роля за възник-
ване на различните стъпални увреждания. 

Профилактика. Стъпалните язви и дефектите на бялата линия са 
следствие на различни травми и кръвоизливи (кръвонасядане). Копитата се 
подрязват своевременно, профилактично и с лечебна цел. Когато крайникът е 
възпален и се наблюдава оток, това означава, че е проникнала инфекция и 
незабавно трябва да се предприеме лекуване с антибиотици.

3.2.6. Съоръжения за съхраняване на фуражите
Сеновали
За грубите фуражи се използват сеновали, които могат да бъдат 

хоризонтални и вертикални. 
Хоризонталните сеновали се изпълняват от метална, стоманобе-

тонова или дървена конструкция, която се покрива с ламарина, етернитови 
плоскости или панели, керемиди. Стените могат да бъдат плътни или от мре-
жа, дървен плет, платна от дървени летви или да липсват. Широчината им е 
от 10 до 25 m, дължината – 50–60 m, а  височината – 6–8 m. Най-често са ед-
ноетажни. Изпълняват се като едно- или многокорабни. При механизирано 
складиране и изземване на фуражите в тези сгради се монтират и съответ-
ните товарачи с вила, грайферни товарачи, мостов кран с вила товарач, тех-
ника за раздробяване или размесване на фуражи и други. 

Вертикалните сеновали имат кръгло или квадратно сечение – ви-
сочина –  до 20 m, и широчина –  5–8 m. Биват отворени или затворени. За-
реждането на сеното или сламата най-често става с пневматичен транспор-
тьор, а изземването – с фреза. 
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Складове за сочни фуражи
Биват хоризонтални и вертикални. 
Хоризонталното силажо-, корено- или клубеновместилище мо-

же да бъде вкопано в земята (траншея), полувкопано или изградено изцяло 
на повърхността (в зависимост от нивото на подпочвените води). Подът на 
силажовместилищата е с наклон 2–3 % към събирателните улеи на двете 
надлъжни стени. За да се ограничи попадането на почва в силажната маса, е 
добре подът и стените да бъдат от бетон. Височината на надземните вместили-
ща е около 3 m, дължината – 50–60 m, а широчината варира от 6–8 до 15–20 
m, като общият обем е от 200 до 2000 t. В големите кравеферми се строят 
типови силажовместилища (от сглобяеми стоманобетонови елементи) с обем 
3000, 4500 и 6000 t. 

Броят и размерите на силажовместилищата зависят от общото коли-
чество силаж за фермата и от възможността да се запазва качеството и хра-
нителността на суровината. Това предполага силажът на едно вместилище 
(особено за наземните и вкопаните) да се изхранва за период, не по-дълъг от 
7 до 14 дни. 

Откритата силажна площ бързо изсъхва и променя хранителните си ка-
чества (от сочен се превръща в нискокачествен груб фураж). При широкогаба-
ритните наземни траншеи и мобилно силажираните фуражи това е непостижи-
мо, поради което ефектът от изхранването на тези фуражи е незадоволителен.

Вертикалните силажовместилища (кули) са по-скъпи, но експлоа-
тацията им е по-лесна. Силажът в тях е с по-добри органолептични и химични 
показатели. Изпълняват се от киселиноустойчив цимент или се покриват с анти-
корозионен пласт (при използване на метални стени). Височината на тези вмес-
тилища е 12–30 m при диаметър 4–12 m. Могат да бъдат изпълнени в два 
варианта – херметични (непроницаеми за вода и въздух) и нехерметични. За-
реждането на вертикалните кули става обикновено с пневматичен транспор-
тьор, а изземването на масата – чрез горно или долно разположена фреза.

Складове за концентриран и комбиниран фураж
              Могат да бъдат от масивен или временен (лек) тип, за предпочитане 
зак-рити и използвани само по предназначение. Това намалява случаите на 
замър-сяване с дезинфекционни средства, торове, лекарства, отрови и други 
продукти, особено ако складът се използва за внасяне и на други вещества, 
суровини и материали. Съхраняването на фуражите става насипно, в чували 
или в сандъци.
             Металните кули (силози) предпазват фуража от навлажняване, от 
попадане на странични замърсители, на гризачи и техните отпадни продукти, 
на патогенни причинители, хамбарни вредители и други.

             3.2.7. Торохранилища
Торохранилищата са съоръжения с важно хигиенно, здравно и еко-

логично значение: 
• съхраняват отпадъчните продукти от животновъдните сгради; 

• място са за обезвреждане и превръщане на тези отпадъци в ценен 
органичен продукт; 

• предпазват природата (почвата, водите и въздуха) от замърсяване.
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За съхраняване на тора от говедата се използват торохранилища, 
лагуни и други съоръжения. Оборският тор и отпадъчните води са най-голе-
мите замърсители на почвата и подпочвените води при производството на 
животинска продукция. По тази причина торохранилищата и ямите за течните 
отпъдъци са задължителен елемент на животновъдната ферма. Обикновено 
те се изграждат в края на стопанския двор или извън него. Минималното раз-
стояние от хранилището до сградите за животните е 60 m, а до жилищните 
сгради – 500–2000 m. 

Торохранилищата се устройват по начин, недопускащ замърсяване на 
околната среда поради изпадане и изтичане, преливане, просмукване и т.н. 
Подът и стените трябва да са водонепропускливи, най-добре бетонни. Зоната 
около торището се затревява, залесява и се огражда с канавка за отвеждане 
на повърхностните води.

Правилното оразмеряване и изграждане на торището ще ограничи тех-
нологичните и екологичните проблеми на целия район. При разчета на обема на 
торохранилището трябва да се има предвид, че ежедневно една крава от-деля 
около 35 kg тор и 20 l урина, телетата над 6-месечна възраст и юниците – 
съответно 10 и 20 kg тор и 10 l урина, а телетата до 6 месеца – 5 kg тор и 2 l 
урина. 

Точното количество може да се определи, като се използва формулата 
на Волф 

К = 2 * Св , 

където Св е сухото вещество на приетия за денонощие фураж, m3. 
Приема се, че едно преживно животно за денонощие отделя около 8 % 

от общата му маса тор (0.05 m3 или 1.5 m3 за един месец) при съотношение 
на фекалии към урина 1.7:1. 

За 6-месечно съхраняване на тора торохранилището трябва да се 
строи с разчет 5–8 m3 на крава. При говедата от специализираните месо-
дайни породи, както и при ползване на пасища от другите категории, разме-
рът на торохранилището се разчита само за времето на престой в оборите 
или зимния лагер.

Торохронилищата могат да бъдат за твърд и за течен тор (съобразно 
с приетата технология на почистване и хранене). 

Торищата за твърд тор са открити надземни платформи или вко-
пани, изградени от водоустойчиви стоманобетонови стени и под. За оттичане 
на течната част се прави наклон (около 3–5 %) към каналите (по средата или 
по двете надлъжни стени), които се свързват с шахта за течен тор. Стифи-
рането и изгребването на тора и изпомпването на течната фракция са механи-
зирани. Торът от помещенията (при използване на вкопано торище) се избутва 
директно чрез булдозерна лопата в торището. 

Торищата за течен тор най-често са вкопани или полувкопани в те-
рена шахти (изпълнени от монолитен бетон) с диаметър 3–6 m и дълбочина –
2–4 m. В тях се монтират механични средства за хомогенизиране на торовата 
маса, която се изпомпва и транспортира директно на полето.

3.3. ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЕЧНОТО ГОВЕДОВЪДСТВО

3.3.1. Капацитет, начин и система на производство

Капацитет на фермата
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Видът и размерът на фермите за производство на мляко силно се 
влияят от националните традиции. В Англия средният размер на млечните 
ферми е 113 крави (2010); В САЩ той е 120 крави, като фермите с над 1000 
крави са 1.9 % от общия брой, от 200 до 1000 – 8.43 %, от 100 до 200 – 13.0 %, 
от 50 до 100 – 29.6 % и под 50 крави – 47.1 %. В ЕС през 2007 г. средният 
размер на млечните ферми е 9.8 крави, като 3.75 млн. от кравите са се от-
глеждали в 2 млн. стопанства с размер от една до 9 крави. Тези ферми пред-
ставляват 81.2 % от общия брой на фермите в общността. Фермите от 10 до 
49 крави са 13.7 %, от 50 до 99 – 3.7 %, а над 100 крави – 1.4 %. Във фермите 
с капацитет над 50 крави се отглеждат 51 % от кравите, като в тези с над 100 
крави се отглеждат 25.4 % от животните. През последните години в световен 
мащаб се наблюдава трайна тенденция за окрупняване на фермите.

При смяната на производствените отношения в земеделието през 
90-те години на миналия век у нас беше пропусната възможността да се съз-
дадат устойчиви говедовъдни ферми. Според нас такива са семейните фер-
ми с 50–100 до 200 крави, които могат да се обслужват от членовете на едно 
семейство. Вместо това фермите са поляризираха – малки ферми с 5–20 кра-
ви и ферми гиганти с 500 до 2000 и повече крави, като през 2010 г. в 8.6 % от 
фермите са се отглеждали 61.8 % от кравите в България.

Предимствата на едрото производство са безспорни, но също и не-
достатъците. У нас първостепенно значение имат екологичните проблеми и 
недостигът на работна сила. Едрите ферми разчитат на наемен труд. Поради 
непопулярността и тежестта на производството обикновено се наемат неква-
лифицирани временни работници без перспектива за развитие, което създа-
ва неустойчивост на производството. 

Наред с това, както беше споменато по-горе, през последните години 
голяма част от земеделските площи се засяват с култури за производство на 
биоенергия, което е икономически по-изгодно. Това намалява площите за фура-
жопроизводство в равнината, където са съсредоточени големите ферми. 
Евенту-алното отпадане на млечните квоти през 2014 г. вероятно ще доведе до 
увели-чаване на производството във фермите в старите членки на ЕС, с които 
голяма част от нашите конвенционални ферми трудно биха се конкурирали.

Казаното води до убеждение, че за условията на България вероятно е 
по-удачно говедовъдството да се пренасочи към полупланинските и планинс-
ките региони, където да се създадат устойчиви фамилни ферми, базирани на 
нискоразходно производство –  олекотени сгради, максимално продължителен 
пасищен период, натурално, еколого- и биопроизводство. Това може да стане 
чрез целенасочено държавно финансиране за преструктуриране на отрасъла. 

Ограничаващи фактори за размера на фермата са както национал-
ните традиции, така и възможността за оползотворяване на тора, недоста-
тъчната работна сила и специалисти, наличието на млекопреработвателни 
предприятия в региона, възможността за производство на груби и сочни фу-
ражи, пазари и т.н.

Местоположение на фермата
За развитие на млечно говедовъдство са подходящи околностите на 

големите консумативни центрове. Около градовете се създават “млечни 
пръстени” от специализирани или свръхспециализирани ферми. Поради на-
личието на развита промишленост тези райони обикновено са неподходящи 
за еколого- и биосъобразно производство. Млечните ферми обикновено се 
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разполагат в райони с високоинтензивно земеделие, къде има възможност за 
интензивно производство на сочни и груби фуражи (основно царевичен силаж 
и люцерново сено). 

Подходящи за развитие на млечно говедовъдство са зърнопроизводи-
телните райони, районите с развита захародобивна, пивоварна и консервна 
промишленост. Отпадъчните продукти при производството и преработката на 
зърно, захарно цвекло, плодове и зеленчуци са добър и евтин фураж за пре-
живните животни.

Полупланинските и планинските райони също са подходящи за от-
глеждане на специализирани млечни породи или комбинирани породи за 
мляко и месо. В нашата страна фуражопроизводството в тези райони е слабо 
развито, пасищата не са облагородени. През зимата животните се хранят ос-
новно с груби фуражи, които не стимулират млечната секреция и продуктив-
ността на животните е ниска. Възможността за използване на естествени па-
сища през по-голяма част от годината намалява себестойността на продук-
цията. Неблагоприятно условие за развитие на млечно говедовъдство в пла-
нината са и лошите комуникации, затрудняващи изкупуването на млякото, 
провеждането на селекционно-племенна работа и т.н.

Начин и система на производство
Фермите за производство на мляко обикновено са специализирани и 

свръхспециализирани. В нашата страна говедата се отглеждат основно кон-
венционално в едноотраслови специализирани ферми с пълен цикъл на въз-
производство. Сертифицираните биологични ферми са единици.

Интензивна система на отглеждане. Прилага се в едрите ферми 
с капацитет над 200–300 крави. При съвременните интензивни технологии 
животните се отглеждат в затворени и полуотворени сгради със или без дво-
рове за разходка. Всички процеси във фермата (хранене, поене, почистване, 
доене) са механизирани. Оптималният микроклимат в помещенията се под-
държа от компютъризирани системи. Целогодишно животните се хранят на 
воля със стандартизирана целодажбена смеска, съдържаща максимално ко-
личество сочни и концентрирани фуражи. Пасища обикновено не се използ-
ват или ако се използват, те трябва да са върху поливни площи, да са ви-
сокопродуктивни и да са разположени в максимална близост до фермата. 
Доенето е в доилни зали с автоматични анализатори на качеството на мля-
кото и състоянието на животните, като информацията се получава при всяко 
доене. Отглеждат се високопродуктивни животни със средна годишна млчеч-
ност 8000–15 000 литра. Юниците се заплождат на 13–15-месечна възраст. 
Продължителността на използване на кравите е 2–3 години.

Полуинтензивна система на отглеждане. Прилага се във ферми-
те с по-малък капацитет. Животните се отглеждат в закрити или полуоткрити 
сгради. През летния период се ползват пасища, като културните пасища у нас 
са изключително малко. Пасищата се необлагородени, с лош ботанически 
състав, поради което през пасищния период вместо да се увеличава, млеч-
ността, тя често намалява. По-голямата част от процесите са механизирани, 
но е значителен и делът на ръчния труд.

Екстензивна система на отглеждане. Прилага се във ферми с 
капацитет под 50 крави. Отглеждането става в обори, които трудно могат да 
отговорят на съвременните изисквания за хуманно отношение към 
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животните, поради липсата на достатъчно пространство, обем, светлина, 
движение на въздуха и т.н. През летния период кравите се извеждат на 
пасища. От про-изводствените процеси обикновено е механизирано само 
доенето, което се извършва в обора. Това води до затруднения с поддържане 
на хигиената на млякото и спазването на нормите за качество.

Производството във фермите с малък и среден капацитет е затруд-
нено поради по-малките възможности за технологична и техническа обезпе-
ченост и използване на иновации, на селекционни и ветеринарни услуги и т.н. 
Това съвсем не означава, че те трябва да престанат да съществуват или да 
бъдат дискриминирани при прилагането на едни или други мерки за подпо-
магане на сектора. Напротив, говедовъството в Европа се основава главно на 
малките и средните ферми и добре се осъзнава, че именно те, а не големите 
ферми, се нуждаят от финансово подпомагане и стимулиране. По тази при-
чина делът на средствата за тяхната подкрепа постепенно се увеличава, 
което не се прави у нас.

Специализация на производството
В повечето случаи икономически най-изгодни са едноотрасловите 

свръхспециализирани технологии. В млечното говедовъдство такива са 
технологиите, при които във фермата се отглеждат само крави за мляко. 
Телетата се продават от 7 до 15–20 дни след раждането. Фермите са с непъ-
лен цикъл на възпроизводство и ремонтът на стадото се извършва чрез заку-
пуване на бременни юници или първотелки. 

За разлика от свръхспециализираните, специализираните ферми за 
производство на мляко са с пълен цикъл на възпроизводство – телетата и 
юниците за възпроизводство на стадото се получават и отглеждат във фер-
мата. Женските телета, които няма да се използват за възпроизводство, и 
всички мъжки телета (свръхремонтни телета) се продават на различна въз-
раст, но не по-късно от края на млечния период (2–4 месеца). Фермата е спе-
циализирана и когато в нея се отглеждат всички женски приплоди, предназ-
начени за разплод, независимо дали ще се използват за собствено възпроиз-
водство или за продажба.

В неспециализираните ферми (освен крави и телета за разплод) се 
отглеждат и телета за угояване, които могат да бъдат собствено производст-
во или закупени. Неспециализираната говедовъдна ферма е с двойна насока 
на продуктивност – мляко и месо. При равни други условия тези ферми изиск-
ват повече капиталовложения и са с по-ниска ефективност на използване на 
труда. По-благоприятно е по-ефективното използване на фуражите и възмож-
ността за бързо преструктуриране на производството в млечно или месно 
направление в зависимост от цените на продукцията.

Дребните ферми често са смесени, като у нас в говедовъдните фер-
ми обикновено се отглеждат и овце. Това е традиционна за страната ни, но 
изключително неподходяща смесена ферма Говедата и овцете се хранят с 
едни и същи видове фуражи, поради което са конкуренти за фуражните ре-
сурси. Двата вида боледуват от едни и същи болести. Често единият вид 
може да бъде само преносител на болест, която е смъртоносна за другия, 
като злокачествената катарална треска. По-удачно е говедовъдството да се 
съчетава със свиневъдство, особено когато стопанството има собствено про-
изводство на концентрирани фуражи. Отпадъците от производството и прера-
ботването на млякото са подходящи за угояването на свинете, а говедата 
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използват отпадъчните груби фуражи при зърнопроизводството. Посоченото 
е пример за ферма с непълна интеграция. Подходящо е и съвместното от-
глеждане на говеда и птици. Тези видове нямат общи болести и не се конку-
рират по отношение на фуражите.

Считаме, че на настоящия етап за нашата страна най-удачна 
за отглеждане на млечни говеда е фамилната специализирана ферма 
с пълен цикъл на възпроизводство.

3.3.2. Технология на отглеждане

3.3.2.1. Сгради и съоръжения

Сградите за отглеждане на говеда във фермите за мляко са с разли-
чен тип и конструкция, вътрешна планировка и разположение на съоръже-
нията. 

Основни изисквания, на които трябва да отговарят сградите: 

• максимален обем на помещението (фиг. 16);

• добро осветление и вентилация;

• намалена влажност; 
• редовно почистване.

Фиг. 16. Помещение за свободно-боксово отглеждане на крави

За осигуряване на максимален комфорт на животните при строител-
ството е необходимо да се избират материали с висока хигроскопичност и 
добри топлоизолационни качества. За предпочитане е да се използват ес-
тествени материали – камъни, тухли, дърво и др. 
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Сградите трябва да са така конструирани, да имат такава изолация, 
осветление и вентилация, че да се обезпечи оптимален естествен микрокли-
мат, тъй като изкуствен практически не се поддържа. За поддържане на нор-
мални параметри на въздуха обикновено е достатъчно да се осигури добра 
естествена вентилация. Вентилационната система се устройва така, че жи-
вотните да не са изложени на течение, т.е. големината на сградите трябва да 
е съобразена с размерите на животните, като същевременно помещенията 
трябва да са достатъчно просторни и светли.

Проектирането, изграждането и експлоатацията на сградите и обслуж-
ването от персонала трябва да осигуряват ниво на шума в зоната на телетата, 
в родилното помещение под 50 dB, а в помещенията за отглеждане на крави 
– до 75 dB. В помещенията не се допуска висока концентрация на прах, мик-
роорганизми и вредни газове. Допустимата пределна концентрация на прах 
средно в денонощието е до 3 mg/m3, а на микроорганизми – до 200 хил./m3. В 
помещенията амонякът (NH3) трябва да е до 20 mg/m3, сероводородът (H2S) –
до 10 mg/m3, въглеродният оксид (СО) – до 0,005 mg/l, въглеродният диоксид 
(СО2) – до 0,3 %.

Разработването на елементите на сградите за отглеждане на живот-
ните – стоила, легла, хранилки, поилки и др., е в зависимост от следните две 
основни изисквания:

• да са максимално удобни за ползване от животните;
• да са изградени по начин, изключващ травмите и 

нараняванията. 
Подовете в помещенията и дворовете трябва да бъдат:

• гладки, но не хлъзгави; 

• за предпочитане са плътните подове с твърдо и здраво покритие; 

• да издържат на натоварване, на механични и химични увреждания;

• да се почистват лесно; 

• да са водонепропускливи, за да не се замърсяват подпочвените во-
ди с течни изпражнения. 

Най-често дворовете, проходите и коридорите се покриват с бетонни 
плочи. Устойчивостта на стъпване се осигурява чрез създаване на грапавини 
по покритието. Достатъчна сигурност на стъпване се осигурява и при покри-
ване на подовете с гумени настилки, които са различни разновидности –  за 
скарови пътеки, за бетонни повърхности със скреперно или мобилно почист-
ване, за доилни зали и т.н. При устойчиво стъпване животните се движат спо-
койно, а при несигурно – са бавни, предпазливи, с наведени към пода глави.

Леглата са изградени от различни материали, които задължително 
трябва да са с добри топлоизолационни свойства и лесно да се почистват. 
Най-добрият материал са устойчивите на износване тухли. Подходящ мате-
риал е дървото, но дървените подове бързо се деформират и износват. На-
последък все по-често се използва бетон с високи топлоизолационни свойст-
ва – керамзитобетон, сгуробетон, перлитобетон и др. При полуоткрити сгради 
или навеси може да се използват и т.нар. “меки” легла, които се изготвят от 
трамбована глина. Те са по-удобни за животните, но твърде бързо се изра-
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вят. Макар да се използва евтина суровина, за ремонт на боксовете се отде-
лят значителни средства поради високия разход на труд.

При избора на материал за изготвяне или за постилане на леглата 
трябва да се има предвид, че животните предпочитат меки легла. По данни 
на фирмата DeLaval при използване на мека настилка времето за лежане на 
кравите се увеличава с 37–53 %. Най-често за постилане се използва слама, 
но тя има лоша хигроскопичност и трудно се почиства. За предпочитане са 
дървените стърготини или талашът.

За застилане на боксовете за лежане могат да се използват и раз-
лични видове гумени настилки, които са едно- или многослойни и осигуряват 
достатъчна мекота при лежане на животните. Гумените настилки са доста-
тъчно здрави и лесни за поддържане.

Помещението и дворовете трябва да се изградят така, че да се из-
бягват конфликтите и нараняванията на животните. Пространствата трябва 
да бъдат достатъчно обширни. Вратите на двора и коридорите, водещи към 
тях, трябва да са толкова широки, че да е възможно преминаването само на 
едно или на няколко животни едновременно. В противен случай възникват 
конфликти, които могат да причинят нараняване. Коридорите трябва да са 
проходими от двете страни. Животните са по-спокойни, когато помещението 
има поне два изхода. За да се осигури постоянен достъп до дворовете, вра-
тите и отворите за преминаване не се затварят. Течението се избягва, като 
се поставят завеси. Най-често се използват полиетиленови лентови завеси, 
кои-то са с трайност 2–4 години. В помещенията за кравите вратите трябва 
да са с широчина 1 или 3 m.

Най-добрият вариант за отглеждане на говедата е, когато през летния 
период се ползват пасища.

В млечното говедовъдство, особено в по-големите ферми, обикновено 
се пасат само кравите. Използването на пасища води до намаляване на 
разхода на труд за производство на единица продукция с около 17 % и 
повишаване на плодовитостта на кравите с 6–7 %. За кравите се устройват 
изкуствени пасища, тъй като естествените обикновено са нископродуктивни и 
продуктивността им силно се влияе от климатичните условия. За да задоволят 
дневната си потреб-ност от обемист фураж на такива пасища, животните 
трябва да изминават десет-ки километри, което се отразява негативно върху 
продуктивността.

Най-добре е да се създадат прифермски изкуствени пасища на полив-
ни площи с разчет 3–4 dka на крава. За повишаване на ефективността на 
използване пасищата се парцелират. Парцелите се ограждат с постоянна ог-
рада или се използват електропастири. Това е съвременно и добро решение 
за ограждане. Електропастирите са достатъчно надеждни, евтини, лесно се 
монтират и демонтират и не пречат на обработката на пасището. С тях може 
точно да се отдели парцелът за дневна паша или по-големи участъци в зави-
симост от предпочитанията на фермера. Големината на парцелите зависи ос-
новно от продуктивността на пасището и от броя на животните, които го полз-
ват. Тя трябва да е съобразена и с възможността за осигуряване на биоло-
гична дехелминтизация –  метод за борба с паразитните болести. При нали-
чие на такива, е необходимо един участък да се ползва последователно не 
повече от 5–6 дни, а повторното му ползване да бъде след 3–6 месеца.
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Сухостойните крави, телетата над 6-месечна възраст и юниците могат 
да се отглеждат на пасището денонощно през целия летен период. Необхо-
димо е единствено да се построи лек заслон и да има питейна вода на воля.

  3.3.2.2. Технологични процеси

Хранене
През последните години голямо внимание се отделя на производ-

ството на качествени и безвредни за човека храни. Изисква се да има ясна 
проследяемост от получаването на първичния продукт до трапезата – прин-
ципът “от вилата до вилицата”. Естествено производството на качествения 
животински продукт започва от земята, върху която се отглеждат фуражните 
култури, от използваната агротехника при производството им.

Храненето на животните трябва да се извършва с качествени, несъ-
държащи вредни субстанции фуражи. Категориите, при които е възможно, се 
хранят на воля, а на останалите храната се залага периодично, на порции. Това 
намалява задържането ѝ в хранилките и води до понижаване на изпаренията, 
гниенето, мухлясването и т.н., които влошават микроклимата и предизвикват 
отравяния. При раздаване фуражите не трябва да се разпиляват, а помеще-
нията –  да се запрашват и замърсяват. Животните се поят с чиста и прясна 
вода. През зимата тя се подгрява до температура, оптимална за приемане.

Храненето на говедата се извършва в сградата или на дворовете. За 
предпочитане е животните да се хранят извън помещенията. При хранене в 
обора помещението се замърсява в по-голяма степен, а микроклиматът се 
влошава. Говедата могат да се хранят на двора целогодишно. За целта над 
яслата се изгражда сенник, който да ги предпазва от пряката слънчева свет-
лина и от валежите. Покривът на сенника трябва да бъде наклонен към об-
служващата пътека, а височината му да е съобразена с височината на жи-
вотните и фуражораздаващата техника. Пред сенника се изгражда хранител-
на пътека, а зад яслата – твърда платформа за стоене на животните. 

Яслите трябва да са с размери и в количества, обезпечаващи свобо-
ден достъп до храната на всички животни, да са удобни и безопасни, да са 
лесно достъпни за обслужване и почистване. За целта се избягват квадратни 
и правоъгълни форми с остри ръбове и ъгли. Яслата трябва да е устойчива, а 
връзките между отделните ѝ части – да са здрави.

Яслите могат да бъдат изградени по различен начин. Вместимостта 
им трябва да е такава, че да побере еднократната дажба на животните. Най-
пълно на тези изисквания отговаря дълбоката ясла с наклонен заден борд с 
вертикална височина 70 cm. Предният борд е с височина 30 cm, а височината 
на дъното е на 5 cm над нивото на пода. Широчината при основата е 70 cm, а 
при горната част на вътрешния борд – 90 cm. 

В зависимост от вида на фуражораздаващата техника е възможно да 
се използват и други видове ясли – плитки с наклонено дъно, плитки с хори-
зонтално дъно, пътека ясла и др.

Яслите се така разположени и толкова дълги, че да е възможно ед-
новременното подреждане на всички животни. Дължината на яслата, необхо-
дима за едно животно, се нарича фронт на хранене. Необходимият фронт 
на хранене за кравите (в зависимост от едрината на животните) е не по-малко 
от 70–85 cm. Приемането на храната трябва да се извършва без напрежение 
и с минимално пилеене на фуража. 
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Фуражът се раздава ръчно, с мобилна или стационарна техника. От мо-
билните устройства най-често се използва фуражораздаващо ремарке, агрега-
тирано с трактор. Тази техника е удобна за поддръжка и експлоатация. Недос-
татък е, че при раздаване на фуража в обора се увеличава шумът и наличието 
на вредни емисии във въздуха. Това може да се избегне, ако ремаркето се 
агре-гатира с електрокар или се използват самоходни фуражораздаващи 
устройства на неговия принцип. Такива устройства са с по-ниска мобилност и 
обикновено се използват само в обора, като се зареждат от по-мобилна техника 
извън него.

През последните години при хранене на говедата с целодажбени 
смески се използват специални миксери, които представляват подвижни фу-
ражни кухни. Те притежават фрези за товарене на силаж, устройство за на-
рязване на едровлакнестите фуражи, устройство за електронно претегляне 
на отделните компоненти и смесването им с концентрирани фуражи и добав-
ки в зависимост от дажбата и контролираното раздаване на получената пъл-
нодажбена смеска. Миксерите са различни разновидности – самоходни хори-
зонтални и вертикални, прикачни и т.н.

За стационарно раздаване на фуража се използват транспортьорни 
ленти, шнекови, верижни, вакуумни и други устройства, които се монтират в, 
над или пред яслата. Транспортьорът се захранва с фураж от бункери, сило-
зи, фуражораздаващи ремаркета и др., разположени извън обора. Стацио-
нарното раздаване на фуража позволява яслата да бъде сдвоена, т.е. да се 
използва едновременно от два реда крави, разположени от двете ѝ страни. 
По този начин не е необходимо да се строи хранителна пътека и се икономис-
ват площ (15–16 %) и средства. Недостатък на стационарната техника е по- 
голямата енерго- и металоемкост и по-трудната поддръжка.

Независимо от начина на раздаване на фуража, за безопасна работа 
на хората пред яслата задължително се изгражда технологична хранителна 
пътека, която е от твърд материал, а широчината ѝ зависи от устройството за 
раздаване на фуража. 

За облекчаване на раздаването на фуража сеновалите и силажните 
ями се разположени до дворовете или непосредствено в тях. Тъй като 
обемистият фураж се предоставя на говедата на воля, е възможно да се 
използва “са-мохранене”. За да не се разпилява и похабява фуражът, откъм 
достъпната за животните страна се прави подвижна решетка, чийто долен 
край е разпо-ложен на 5–7 cm от земята. Когато животните оберат фуража до 
земята, под тежестта на телата им решетката се премества до следващата 
порция.

Поене
Говедата, особено дойните крави, трябва да имат постоянен достъп 

до чиста питейна вода. Само чрез дишането през лятото кравите отделят до 
30 l вода дневно. Крава с висока млечност в горещи дни може да изпие до 
180 l вода.

Поилките за говедата са индивидуални и групови. 
Индивидуалните поилки се използват при хранене в обора. Най-често 

това са автоматични клапанни или безклапанни поилки, свързани директно с 
водопроводната мрежа. За предпочитане са безклапанни поилки, работещи на 
принципа на скачените съдове, тъй като клапаните често се развалят. Поилките 
се монтират от вътрешната страна на яслата на височина 40–60 cm над храни-
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телната платформа, на границата на две съседни разделителни прегради. Те 
могат да бъдат обърнати навътре към яслата или към леглото. Недостатък на 
индивидуалните поилки е, че при повреда или задръстване с фураж водата се 
излива в яслата или върху леглата. Предимство е, че водата е в близост до 
храната и животните я поемат на воля в желано от тях време.

В дворовете се поставят групови поилки или корита с проточна вода. 
Груповите поилки са различни модификации, включително с възможност за 
електроподгряване на водата през зимата. Една поилка с вместимост 40 dm3 

е предназначена за 100–150 крави. По възможност е добре в дворовете да се 
поставят повече от една поилка дори при по-малък брой на кравите, за да се 
осигури свободен достъп и на животните с по-нисък ранг. Най-добре е поил-
ките да се монтират в близост до изхода на доилната зала, тъй като е устано-
вено, че 30 % от дневното количество вода се поема след доене.

За групово поене на говедата успешно могат да се използват и корита 
с обръщащ механизъм. Обръщането позволява лесно почистване на поилка-
та и поене на животните с чиста и прясна вода. Коритата може да се монти-
рат на земята или на стената и са с различни размери – от 100 до 200 cm.

За групово поене се предлагат и други разновидности – топкови по-
илки, в които водата не замръзва до – 20о С.

Почистване на помещенията
Оборите, дворовете и площадките за отглеждане на животни трябва 

да се почистват от фекалии, урина, остатъчни количества фураж и др. дос-
татъчно често, за да се избегне неприятната миризма и отделянето на 
вредни за здравето на животните вещества. Почистването се извършва 
ръчно или механизирано. Ръчното почистване е една от най-трудоемките 
операции в говедовъдството и се използва само в малките ферми.

За механизирано почистване се използва мобилна и стационарна тех-
ника. Мобилното почистване се извършва с булдозерна лопата, която се 
агрегатира с техника, подобна на тази за раздаване на фуража и има същите 
достойнства и недостатъци. 

Мобилна техника се използва за почистване на дворовете и помеще-
нията със сглобяеми вътрешни конструкции и оборудване, които преди почист-
ването могат да бъдат лесно демонтирани, както и в помещенията с по-широки 
торови пътеки. В помещенията с постоянни конструкции за преминаване на 
мобилната техника е необходимо да се правят ненужно широки торови пътеки.

Стационарната техника се монтира в траншеи или улеи в пода или под 
него. Най-често това са верижно-планкови транспортьори или делта-скрепери с 
възвратно-постъпателни движения. Стационарната техника е по-удобна за по-
чистване от мобилната. Транспортьорите работят безшумно, лесни са за 
експло-атация. Недостатъците са подобни на тези на стационарната 
фуражораздаваща техника. С транспортьорите торът се изтласква в шахта, 
която се намира в еди-ния край на помещението, откъдето чрез наклонен 
верижно-планков транспор-тьор се качва в ремарке, което го извозва до 
торохранилището. Между шахтата и торохранилището са възможни и други 
връзки.

Торът от помещенията може да се отстранява и хидравлично. При 
този начин торовата пътека е покрита със скара, през която изпражненията 
падат в канал. Използват се различни хидравлични устройства. Торът може 
да бъде избутан с течаща вода, но разходът ѝ е значителен. 
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Друг начин е савачната система. При нея торовият канал се затваря 
със савак и се пълни с вода. Изпражненията падат и се разтварят във водата. 
Веднъж на 15–25 дни савакът се отваря и разредената торова маса се от-
вежда в специално изградена торова шахта. Едно от предимствата на този 
метод е, че в помещението не се отделят вредни газове от гниенето на тора. 
Друго предимство е, че от торовата шахта с помощта на специализирана тех-
ника торът се извозва и разспръсва по нивите. Недостатък е повишаването 
на влажността на помещението и използването на повече вода.

Почистването на тора от помещението може да се извърши и по само-
течния начин, при който торовият канал се устройва така, че изпражненията 
се предвижват към торовата шахта под собствената си тежест. Това е иконо-
мически изгоден начин, но изпражненията се задържат дълго време в обора и 
вредните газове от ферментацията им попадат в помещението.

Отделянето на вредни газове в помещението е най-големият 
недостатък и на една друга сравнително удобна система за почистване на тора 
–  подподо-вите торохранилища. Те се изграждат под обора и торът попада 
директно в тях през решетките на пода. Методът е удобен, тъй като не се 
строят допълнителни торохранилища, торът не се извозва ежедневно и не 
замърсява фермата, а се почиства един или два пъти годишно. Недостатък на 
системата са големите инвестиции при изграждането ѝ. На стените на 
торохранилището трябва да бъ-дат монтирани мощни вентилатори, които да 
отделят вредните газове и да не им позволяват през решетката на пода да 
попадат в помещението. При венти-лацията обаче се създава голямо течение 
не само в хранилището, но и в обора.

Доене
Доенето е един от най-важните процеси в млечното говедовъдство. 

Извършва се ръчно или машинно. 
Ръчното доене се използва само при отглеждане на 2–3 животни, но 

дори и в този случай процесът може да се механизира. Ръчното доене е твърде 
трудоемко, а и животните, особено тези с по-висока продуктивност, не могат да 
се издоят напълно. Това е така, защото доенето на кравата трябва да приключи 
за 8–10 min, а желаната доимост е 1.6–2.4 l/min. Установено е, че дори при 
бързо и енергично ръчно доене се издоява около 1 l мляко за минута.

Машинното доене на кравите се извършва с доилни апарати, които са 
част от цялостна доилна инсталация. Всички части на доилната инсталация 
(без вакуумпровода) се разполагат в машинно отделение извън обора или 
залата за доене. Доилният агрегат може да се монтира и върху подвижна 
платформа. Такава доилна инсталация се използва в малки ферми с 5–10 
животни.

Доенето на кравите се извършва в обора или в специално построени 
доилни зали. 

Доенето в обор се използва при вързано отглеждане на кравите. В 
зависимост от начина на събиране на издоеното мляко доенето в обора има 
две разновидности –  доене във ведро и доене с централен млекопровод. 
Доенето във ведро е най-старият и най-трудоемък начин на доене и се из-
ползва предимно в малки ферми. Производителността е ниска – при работа с 
2–3 доилни апарата един дояч издоява по 14–18 крави в час. Негативна стра-
на на този начин е, че при него се получава най-нискокачествено мляко. Мля-
кото се прелива неколкократно от доилното ведро в гюмове, от гюмовете в 

131



хладилната вана. Тези процедури и оставянето на млякото открито за из-
вестно време, способстват за обсеменяването му с микроорганизми.

Доенето с централен млекопровод спомага за отстраняване на част 
от изброените недостатъци и качеството на млякото е по-високо. При този 
начин на доене млякото по млекопровод се отвежда директно до хладилна вана 
и за-мърсяването му става единствено при засмукване на въздух или други 
вещества по време на поставяне на доилния апарат на вимето на кравата. 
Доенето в цент-рален млекопровод е ефективно при по-големите ферми. В 
една доилна инста-лация за 100 крави могат да работят едновременно по 6–10 
доилни апарата. Един дояч обслужва 2–3 доилни апарата, като за 1h издоява 
18–24 (до 30) крави.

За доене с централен млекопровод се използват доилни апарати, които 
могат да бъдат изпълнени в различни варианти – по-леки или по-тежки, с елек-
тронизация на отделни процеси – измерване на млякото, автоматично сваляне 
на доилните чашки, използване на маститни детектори и др. За предпочитане 
са по-тежки апарати (2.6–2.9 kg), които предотвратяват “напълзяването”  на 
чашките върху вимето. Използват се високообемни колектори (300 cm3) за 
стабилизиране на вакуума и за по-бърз поток на млякото. Честотата на 
пулсациите е регули-руема, като се препоръчва да се поддържат 60 пулса в 
минута с тактово съотношение 60:40. Доилните чорапчета се изпълняват от 
различен материал (гума или силикон) и са с различен диаметър на отвора (23–
25 mm).

Доенето в доилна зала е най-съвременният начин за доене на кра-
вите, осигуряващ висока производителност и хигиена на млякото. Високите 
съвременни изисквания към качество на млякото по отношение на съдържа-
нието на микроорганизми и соматични клетки налага все по-широкото използ-
ване на доилни зали въпреки по-високата стойност на технологията. Доенето в 
зала се извършва на принципа на доилната инсталация с централен млекопро-
вод. Произвежданото мляко обаче е по-чисто, тъй като след всяко доене залата 
лесно се почиства, измива и дезинфекцира. Доилната зала се разполага в от-
делна сграда или в обора. Към залата и от нея животните се движат по пътеки, 
като до вратите на залата се устройват чакални за неиздоените и издоените 
животни. В чакалнята се осигурява по 1.6–1.8 m2 площ на една крава.

В зависимост от устройството на помещението и от начина на под-
реждане на кравите по време на доенето има различни конфигурации доилни 
зали. Най-известните са “рибена кост“ и “тандем“.

Двете зали принципно са устроени по един и същ начин. В средата на 
помещението надлъжно (на дълбочина около 70 cm) е изграден работен канал. 
Доячът се движи в канала и извършва всички манипулации, без да се навежда. 
От двете страни на канала застават животните за доене. Откъм главата на кра-
вите се монтира хранилка с устройство за автоматично подаване и дозиране на 
концентрирания фураж. Издоеното мляко постъпва в стъклен съд – рекордер. 
След измерване на количеството млякото преминава в централния млекопро-
вод, разположен ниско, под равнището на виметата на кравите. Залите се из-
граждат на модулен принцип с различен брой места за доене – от 5 до 12 в ред.
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В доилната зала тип “тан-
дем“ (фиг. 17) животните се разполагат 
едно зад друго. Доенето е странично. В 
боксовете за доене животните се пускат 
и освобождават поотделно. “Тандемът“ 
има по-ниска производителност (25 % и 
повече) от другите доилни зали и недос-
татъците са свързани главно с влизане-
то и излизането на животните от боксо-
вете за доене. Залата се използва в по-
малки ферми.

В доилната зала тип “рибе-
на кост“ (фиг. 18) кравите влизат и из-
лизат от залата групово. Изчакването 
на по-бавно издояващите се крави до 
из-вестна степен забавя доенето. 
Живот-ните се подреждат косо спрямо 
цент-ралния канал под ъгъл 30–40о. 
Това поз-волява на по-малка площ да 
се поберат повече животни. 
Необходимата площ за построяване на 
зала с две секции по 8 места е 81 m2. 
Виметата на кравите са разположени в 
близост едно до друго и доячът 
извършва по-малки преходи при 
обслужване на животните, което пови-
шава производителността на труда. На 
час се издояват по 80–90 крави.

В доилната зала тип “гре-
бен“ (фиг. 19) животните се разполагат 
още по-плътно, подреждат се успоред-
но едно на друго, перпендикулярно на 
централния канал.

 Експлоатацията на залата е 
по-добна на тази тип “рибена кост“.

Фиг. 19. Доилна зала тип “гребен”
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Фиг. 17. Доилна зала тип “тандем”

Фиг. 18. Доилна зала тип “рибена кост”



В доилната зала тип “кару-
сел“ (фиг. 20) платформата, на която 
стъпват животните, се движи и извър-
шва един пълен оборот за 5–10 min, 
като за това време животното трябва 
да бъде издоено. Кравите се нареждат 
тандемно, косо или радиално, с глава 
към центъра или към периферията на 
платформата. Работната площадка на 
доячите се намира до входа и изхода 
на залата, от вътрешната или външ-
ната страна на платформата. Броят на 
местата за едновременно доене е от 
6 до 60.  Пропускателната способност,

според големината на конструкцията, е от 100 до 200 крави за 1 h. Въпреки 
голямата си производителност доилната зала “карусел“ рядко се използва. Тя 
е много метало- и енергоемка, трудна за поддържане и експлоатация. Крави-
те трябва да се групират по доимост, млечност и т.н., което води до увелича-
ване на разхода на труд и до нарушаване на технологичния режим във фер-
мата. Този тип доилна зала намира приложение в по-големите кравеферми.

Доенето на животните трябва да се извършва по едно и също време, на 
равни интервали, в една и съща спокойна обстановка. То започва с подготовка 
на доилната зала. Проверява се изправността на доилните апарати и съоръже-
ния, тъй като животните трябва да се издояват бързо и без прекъсване. След 
влизане в залата задните крайници на животните се почистват, а вимето се из-
мива с топла вода и се подсушава с отделна кърпа за всяко животно. Времето 
от подготовката на вимето до поставянето на доилния апарат не трябва да 
бъде повече от 1 min. Преди поставяне на апарата първите струйки мляко от 
всяка цицка се издояват ръчно в отделен съд, върху който се поставя ситно 
сито. По този начин се отстранява млякото, което поради близостта си до 
цицковия отвор е обсеменено с по-голям брой микроорганизми, и се проверява 
за наличието на изменения в него – съсиреци, кръв и т.н. При констатиране на 
промени животното се издоява последно и се подлага на лечение. Млякото не се 
смесва с общото.

След издояване и снемане на доилния апарат цицките се дезинфек-
цират, като последователно се потапят в дезинфекционен разтвор.

През последните години все по-широко за доене на кравите се из-
ползват роботи. Те са скъпи, но значително намаляват разхода на труд. Пре-
димството на роботите е, че могат да се използват денонощно и извършват 
прецизно всички манипулации при доенето – измиване и дезинфекция, поста-
вяне на доилните апарати, заключителен масаж и доиздояване, сваляне на 
апарата, запечатка, измиване на апаратите. Роботите могат да извършват 
масаж на вимето, проверка за мастит и откриване на субклинични мастити, 
преценка на здравословния и физиологичния статус на животните и др. 

При доене с централен млекопровод млякото от вимето чрез доил-
ната инсталация постъпва директно в хладилна вана, с което се осигурява 
високата му чистота. Хладилната вана се разполага в млечен блок, ситуиран в 
отделно помещение. В него се извършва първичната обработка на млякото, 
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която включва прецеждане, охлаждане и временно съхраняване до предава-
нето му на млекоизкупвателните предприятия или директната му продажба. 

Охлаждането е основен фактор за поддържане на качеството на 
млякото, тъй като спира развитието и размножаването на микроорганизмите. 
Колкото по-бързо се извърши охлаждането след доене, толкова качеството 
на млякото е по-високо.

При здравите животни млякото във вимето е стерилно. То се 
замърся-ва при неспазване на хигиенните изисквания. 

По-големи замърсители на млякото:

• повърхността на цицките и вимето; 

• ръцете и дрехите на дояча;

• водата за измиване на вимето;

• въздухът в доилната зала; 

• доилната инсталация; 
• доилната техника. 
Чрез тях, освен микроорганизми в млякото, попадат и други вещест-

ва – миещи и дезинфекционни средства, фураж, фекалии и др. 
За предпазване на млякото от замърсяване, освен описаната по-горе 

хигиена на доенето, трябва да се спазват изискванията за измиване и дезин-
фекция на доилната инсталация, доилната зала и млечния блок, а доячите 
трябва да работят с предпазни облекла, които се перат след всяко доене.

3.3.3. Начини на отглеждане
В млечното говедовъдство се използват два основни начини на от-

глеждане – фиксирано и свободно.

Фиксирано отглеждане
При фиксираното отглеждане през цялото денонощие (или част от него) 

животните са фиксирани – вързани в легло, поставени на подвижни платформи 
и др. Използват се закрити сгради. Животните се разполагат в един, два или по-
вече (1–8) редове по надлъжната ос на помещението. Най-малки възможности 
и варианти за механизация на производствените процеси има при 
едноредовото разполагане. Независимо от броя на редовете, задължителни 
елементи на сгра-дата за вързано отглеждане (фиг. 21) са: хранителната пътека 
(1), яслата (2), уст-ройството за фиксиране, леглото (3), торовата канавка (4) и 
торовата пътека (5). В двуредовите обори хранителната пътека обикновено се 
разполага в средата по надлъжната ос на обора, а останалите елементи се 
подреждат огледално от двете ѝ страни. При четири и повече реда двуредният 
модул се повтаря, като между два модула се изгражда обща торова пътека.
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Фиг. 21. Схема на обор 
за вързано отглеждане

При вързано отглеждане се използват дълги или къси легла (фиг. 22), 
като дължината зависи от едрината на кравите (табл. 11). 

Фиг. 22. I – късо легло с ниска ясла; II – дълго легло с висока ясла

Таблица 11. Размер на късите леглата, в зависимост от едрината на кравите

Тегло на 
животното, kg

Дължина 
на леглото, cm

Широчина 
на леглото, cm

Височина 
на предния ръб 
на яслата, cm

400 140 100 17
500 150 105 21
600 165 110 24
700 175 115 26

Над 700 180 120 26

Късите легла винаги се съчетават с ниска ясла, а дългите –  с 
висока, за да може основната част от изпражненията да попадат в торовата 
канавка. Късите легла са по-неудобни за животните. При лежане главата на 
кравата се намира над яслата, а задната част на животното е над канавката 
за събиране на тора. Много късите легла затрудняват почивката, замърсяват и 
нараняват вимето и крайниците. 

Дългите легла са значително по-удобни, но част от изпражненията 
падат върху тях, кравите се замърсяват повече и се увеличава значително 
разходът на труд за почистване на животните и леглата. Негативните страни 
на двата вида легла могат да бъдат отчасти намалени, ако се използват лег-
ла с плътна предна и скарова задна част (комбинирани). Дължината на плът-
ната част е по-малка, отколкото на късите легла (155–170 cm), а скарите са с 
дължина 60–80 cm. При лежане част от тялото на животното е върху скарата, 
което е по-удобно, отколкото ако виси във въздуха. В същото време през 
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процепите на скарата изпражненията падат в торовата канавка и животните 
се замърсяват по-малко. Недостатък на това легло е, че копитата и крайни-
ците на животните могат да се деформират. Подобна опасност съществува и 
при късите легла, тъй като по-дългите крави обикновено стоят със задните 
крайници в торовата канавка. Силният наклон на тялото при това положение 
е свързан със средродилни усложнения – изпадане на матката.

Фиксаторите могат да бъдат индивидуални или групови, с различна 
разновидност – верижни, грабнерови, хамутни, топкови и т.н. 

Животните обикновено се хранят в помещенията, а през летния пе-
риод на двора. Раздаването на фуража обикновено е мобилно, като може да 
се изпозват и стационарни (лентови) фуражораздаващи устройства. Поенето 
е от индивидуални поилки в обора и групови на двора.

Помещенията за вързано отглеждане обикновено се почистват със 
стационарна техника. При едноредовите обори може да се използва делта- 
скреперен транспортьор, а при двуредово разположение на кравите – верижно-
планков. Верижно-планковият транспортьор се поставя в торова канавка с 
дълбочина 13 и широчина 41 cm, която е част от торовата пътека. Подобно на 
делта-скреперите, верижно-планковият транспортьор може да бъде обезопа-
сен чрез покриване с метални решетки, но обикновено това не се прави поради 
задръстване на решетките и увеличаване на ръчния труд за почистването им. 
Зад канавката за събиране на тора задължително се строят платформи, ко-
ито са част от торовата пътека. При вързано отглеждане на кравите широчи-
ната на платформата, разположена до стената, трябва да е 100–120 cm.

За почистване на помещенията при вързано отглеждане може да се 
използва и мобилна техника. За целта торовата канавка и платформата са 
съвместени. Широчината на торовата пътека е от 150 до 210 cm, в зависи-
мост от използваната техника. При разполагане на торовата пътека между 
два реда животни широчината на платформата не бива да бъде по-малка от 
200–220 cm, за да се осигури спокойна и безопасна работа на гледачите.

Доенето се извършва в обора с гюмчета или централен млекопровод. 
Технологичните пътеки (хранителна и торова) трябва да са достатъчно широ-
ки, за да осигуряват свободното движение на животните и удобната работа 
на хората и техниката. В обора се правят и напречни проходи, като в един 
ред между два съседни прохода има по 25 до 30 легла.

Предимствата на технологията са много. Фиксираното отглеждане е 
най-разпространеният начин за отглеждане на дойни крави в нашата страна. 
Кравите се обслужват поотделно, за всяка се полагат индивидуални грижи, 
следи се здра-вословното и физиологичното им състояние. Животните могат да 
бъдат подре-дени по желан от фермера начин, те са лесно достъпни за 
ветеринарни и зоотех-нически манипулации, осеменяване и др. В помещенията 
се поддържа по-висо-ка хигиена и животните се замърсяват по-малко. Разходът 
на фураж е по-нисък поради по-малкото му разпиляване. Ценно предимство за 
обслужващия персонал е, че не е изложен постоянно на неблагоприятни 
климатични въздействия.

Критиките към фиксираното отглеждане са свързани главно с по-нис-
ката производителност поради неефективното използване на средствата за 
механизация и по-слабата специализация на труда. Друг недостатък е, че 
кравите обикновено се доят в обора. Колкото и добри хигиенни условия да се 
поддържат, те не могат да се сравнят с условията на доилната зала. Дори 
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при доене с използване на централен млекопровод млякото, получено в обо-
ра, е с по-ниски хигиенни качества и трудно може да удовлетвори изисква-
нията на съвременните стандарти. Допълнителното изграждане на доилна 
зала, освен че увеличава капиталовложенията, повишава и разхода на труд, 
тъй като кравите трябва да бъдат отвързвани и връзвани няколко пъти в де-
нонощието. Донякъде този недостатък може да се избегне чрез автомати-
зиране на фиксирането.

Съществен недостатък на технологията е, че кравите в голяма степен 
са обездвижени. Това оказва негативно влияние върху репродуктивната им 
способност, затруднява откриването на разгонените крави и като цяло плодо-
витостта на стадото намалява. Недостатъкът може да бъде отчасти елимини-
ран, ако се изградят дворове, на които животните да престояват по-голямата 
част от денонощието. Още по-добре е, ако през лятото се използват пасища.

Независимо от подобренията, които могат да бъдат направени в тази 
насока, фиксирането се счита за нехуманно. Изглежда при определянето му 
като такова авторите на нормите за биологично отглеждане са се ръководили 
единствено от чувствата си. В редица сравнителни проучвания на поведе-
нието на кравите при фиксирано и свободно отглеждане е установено, че при 
първата технология животните се чувстват по-комфортно, по-спокойни са, по-
чиват и се хранят по-продължително време, травмите са по-редки. Така или 
иначе вързаното отглеждане не може да се използва при биосъобразния на-
чин на производство и вероятно в бъдеще ще остане само в историята.

Свободно отглеждане
За групово отглеждане се използват две технологии – свободно-боксово 

и свободно-групово. И при двете животните имат възможност да се придвижват 
по цялата достъпна територия на помещението.

Свободно-боксово отглеждане. Помещението (фиг. 23) се разделя 
на секции. Във всяка секция се формират зона за хранене (I) и зона за отдих 
(II). Между тях се разполага торова пътека, която е част от зоната за движение. 
В зоната за отдих се устройват индивидуални легла за почивка. Храненето и 
поенето на животните се извършва в помещението или извън него. При сво-
бодно-боксовото отглеждане се използват закрити или полуоткрити сгради. Ако 
животните се хранят в помещенията, хранителната пътека (1) се разполага по 
надлъжната ос на сградата. От двете ѝ страни последователно се подреждат 
ясла, хранителна платформа, съвместена с торова пътека, индивидуални бок-
сове с легла (3). За всяка крава се предвижда индивидуално легло, макар наб-
люденията да сочат, че никога всички животни не лежат едновременно. За на-
маляване на площта на помещението може да се използват комбинирани бок-
сове за едновременно лежане и хранене, които се разполагат от двете страни 
на хранителната пътека. От боксовете до стената на помещението се изграждат 
торови пътеки. Този вариант на технологията е по-неудачен, тъй като при тър-
сене на храна кравите с по-висок ранг в стадото вдигат легналите в боксовете и 
намаляват времето им за почивка. Възможен е вариант, при който в зоната за 
хранене се изграждат комбибоксове, но се запазва зоната за почивка.
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Фиг. 23. Схема на обор за свободно-боксово отглеждане
Ако храненето на животните е извън сградата, в нея се разполагат са-

мо боксове за отдих. Вариантите за разположение на леглата са различни – 
надлъжно, от едната или от двете страни на торова пътека, напречно и т.н. 

При свободно-боксовото отглеждане се използват легла с дължина 
2.30–2.60 m и широчина 1.15–1.25 m (фиг. 24), като размерът зависи от едри-
ната на животните. 

Фиг. 24. Схема 
на устройството 
на боксовете за 

свободно-боксово 
отглеждане

При изчисляване на дължината се взема предвид дължината на жи-
вотните в легнало положение (около 1.8 m), дължината на прага между лег-
лото и торовата пътека и място за движение на главата при ставане (0.45 m 
при срещуположни боксове и 0.65 m при боксове, разположени до стената).

Дължината на леглото ДЛ (m) се изчислява по зависимостта

ДЛ = КДТ х 0.922+0.3 ,

където: КДТ е коса дължина на тялото, m. 
Широчината на леглото ШЛ  (m) се изчислява по зависимостта

ШЛ =  ВХ х 0.85  ,

където ВХ е височината (m) при холката (Lotter and Sixt, 2000).
Леглата се разделят с прегради. Задният край на разделителната 

преграда трябва да е 0.2–0.3 m по-навътре от широчината на торовата пъ-
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тека, за да може последната максимално да се използва за движение. В този 
край преградата не трябва да има опора. За да не влизат животните навътре 
в бокса, над разделителните прегради се монтира метална тръба (тилен ог-
раничител) на такова разстояние (1.5–1.6 m от края на бокса), че да спре 
движението на животното навътре, когато то е стъпило в него с четирите си 
крайника. От правилното монтиране на тилния ограничител в значителна сте-
пен зависи чистотата на боксовете.

Леглата могат са два типа – дълбоки и повдигнати. 
Дълбоките легла са на нивото на торовата пътека и са отделени от 

нея чрез праг с височина 0.25 m. Те се застилат с дълбок слой слама. При 
лежане животните са 0.15–0.20 m над нивото на торовата пътека. 

Повдигнатите легла са на нивото на пода на бокса, което е 17–22 cm 
по-високо от нивото на торовата пътека. Допълнително се изгражда праг, за 
да се избегне пилеенето на постеля. В предната част на боксовете също се 
изгражда праг с определен наклон, за да не се плъзга животното напред.

Най-често за почистване на помещенията за свободно-боксовото от-
глеждане се използват делта-скреперни транспортьори с възвратно-постъпа-
телни движения. Делта-скреперите се поставят в торовата пътека с широчина 
150–170 cm. За по-голяма безопасност и комфорт на животните пътеката мо-
же да се покрие с решетки. За почистване на помещенията може да се из-
ползва и малка мобилна техника, тъй като торовите пътеки са достатъчно 
широки. Те служат едновременно и за движение на животните. Торовата ка-
навка и торовата пътека са съвместени и широчината им е от 1.80–2.40 до 
2.80–3.00 m в зависимост от разположението на боксовете и устройството на 
зоната за хранене.

Храненето се извършва в помещението или на двора. При хранене в 
помещенията, ако зоната за хранене е отделена от зоната за почивка, обик-
новено се използват групови поилки. При комбибоксовете се използват инди-
видуални поилки, които се монтират от вътрешната страна на яслата, между 
всеки два бокса.

Доенето на кравите е в доилни зали.

Свободно-групово отглеждане. Прилага се в различни варианти. 
Най-често се използва вариантът с дълбока несменяема постеля, който е 
приложим при всички категории говеда. При него помещението не се зонира и 
легла не се правят. Помещението е празно и животните лежат върху целия 
му под. За целта подът обилно се застила с постеля, която се насипва вед-
нъж или няколко пъти на ден. Образува се дълбока торова постеля, която се 
почиства един или два пъти годишно.

При тази технология се използват полуоткрити сгради. Най-често обо-
рите представляват тристенни навеси. Възможно е да има четвърта стена, 
която да бъде издигната на 50 cm от равнището на пода. Помещенията са с 
твърд или землен под. В зависимост от периода между почистването посте-
лята може да се натрупа на височина 1–2 m, поради което или сградите тряб-
ва да бъдат достатъчно високи, или подът им да е вкопан на съответната 
дълбочина. Помещението, в което се отглеждат животните, може да се раз-
дели на секции в зависимост от броя и размера на технологичните групи. 
Препоръчва се в едно помещение да не се отглеждат повече от две групи, а 
размерът на групата да не е по-голям от 50–60 крави.
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Храненето и поенето е извън помещението. Раздаването на фуража и 
по-чистването се извършва с мобилна техника. Доенето се извършва в доилна 
зала.

Предимствата на свободното отглеждане са, че животните са по-актив-
ни, престояват повече време на открито, което се отразява благоприятно на 
жизнените им функции. Стадото се обслужва като група, ръчните операции са 
по-малко. Това води до намаляване на разхода на труд и повишаване на 
произво-дителността. При проведени у нас изследвания е установено, че при 
свободно-боксовото отглеждане на крави в полуоткрити сгради разходът на труд 
за обслуж-ване на едно животно намалява 3 пъти в сравнение със средното за 
страната.

Недостатъци на свободното и особено на свободно-груповото отглеж-
дане са по-значителното замърсяване на животните и по-големият брой трав-
ми и наранявания главно в периода на установяване на йерархията в ста-
дото. Строителството и оборудването на доилна зала изискват значителен 
разход на средства. Недостатък на технологията е и повишеният разход на 
фураж за единица продукция –  6–8 % в сравнение с фиксираното 
отглеждане.

При свободно-груповото отглеждане разходите за изграждане на до-
илна зала се компенсират от икономията на средства за оборудване на поме-
щенията. Освен намалените капиталовложения, при тази технология е най- 
нисък разходът на труд. При достатъчно количество постеля животните са 
чисти, а леглото им е меко, топло и удобно. Торът се почиства механизирано 
и е с високо качество. Голям недостатък на технологията е високият разход 
на слама за постеля –  около 5 kg на животно дневно. Залагането на посте-
лята обикновено е ръчно (което е трудоемко), тъй като при механизирано за-
лагане се влошава микроклиматът в помещението. 

3.3.4. Планиране на технологията
Планирането на технологията в млечното говедовъдство ще развием, 

като приведем и пример за планиране на ферма за биологично производство 
на краве мляко и говеждо месо в с. Студенец, Смолянска област.

Планово задание
Разработването на всяка технологията започва с планово задание, в 

което се указват и анализират постоянните и вариращите параметри на тех-
нологията.

Пример “СТУДЕНЕЦ”

1. Технологично задание

Цел. Да се разработи проект за ферма за биологично производство 
на краве мляко и говеждо месо в с. Студенец, Смолянска област.

Мотиви. Село Студенец се намира в Централните Родопи на над 
1300 m надморско равнище. В близост до него няма производствена и сто-
панска дейност, която би могла да окаже негативно влияние върху девст-
вената природа. Селото се намира в изключително живописен район, под-
ходящ за развитие на екотуризъм. Има развита инфраструктура. В мо-
мента селото е със затихващи функции поради липсата на препитание за 
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местното население. Изграждането на фермата до известна степен ще 
намали демографската криза и може да доведе до възраждане на района.

Технологични параметри на фермата:

• Тип на проекта. Организиране на ново производство в налични 
производствени помещения.

• Вид на фермата – едноотраслова.

• Категория на фермат – племенна.

• Производствено направление – мляко и месо.

• Капацитет на фермата – 100 крави основно стадо.

• Начин на производсто – биологично.

• Система на производство  – полуинтензивно.

• Специализация на производството – неспециализирана с 
пълен цикъл на възпроизводство.

2. Разработване на технологията 

2.1. Характеристика на района и наличните производствени
       мощности

Фермата ще бъде разположена на територията на бившето ТКЗС 
в с. Студенец, Смолянска област, като ще се използват наличните произ-
водствени помещения.

На територията на фермата са разположени два сравнително за-
пазени обора и един сеновал. Оборите са масивни, изградени от 
естестве-ни материали – камъни, тухли, дърво, което е благоприятно за 
биосъоб-разното отглеждане. Единият от оборите е с размер 46/9 m, а 
другият –  с размер 30/9. Оборите се нуждаят от частичен ремонт на 
покрива и стени-те, пълно изменение на вътрешната планировка и ново 
оборудване. Сено-валът трябва да претърпи основен ремонт. 
Територията дава възмож-ност за изграждане на дворове, но такива няма. 
Необходимо е изграждане-то на доилна зала, млечен пункт, дворове, 
олекотени навеси за отглеж-дане на телетата, сервизни помещения, 
силажна яма, торова яма. Ферма-та е водоснабдена и електроснабдена. 
От главното шосе Асеновград – Чепеларе пътят е черен и се нуждае от 
частичен ремонт.

Природно-климатичните условия на райна са добри за отглеждане 
на говеда. Климатът е планински, но е под влиянието както на по-студе-
ните северни въздушни маси, така и на топлия средиземноморски въздух. 
В Централните Родопи, където се намира фермата, средната годишна 
температура е 5–9º С. През зимата говедата се хранят основно със сено, 
а през лятото са на паша. Основен източник на фураж са естествените 
ливади и пасища. Земеделието е екстензивно. Обработват се площи, кои-
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то да задоволяват потребностите на местното население. Постоянно 
живеещи в селото са 10–15 човека. Ниските доходи на населението из-
ключват възможността от използване на химикали за торене на почвата 
и растителна защита. В близост до селото няма промишлени предприя-
тия. Ливадите и пасищата на бившото ТКЗС не се обработват. Те са на 
площ и с продуктивност, която напълно може да обезпечи целогодишните 
нужди от обемист фураж за над 300 говеда. Освен за сено и картофи, 
няма условия за отглеждане на други фуражни култури. Те трябва да се 
дос-тавят от полските райони, които са на 40–50 km. Пасищата са на 
обшир-на площ, разположена непосредствено до фермата. Описаните 
условия са изключително подходящи за биологично производство на 
говедовъдни про-дукти – мляко и месо.

2 2. Избор на порода

Породата, която ще се отглежда във фермата е Българско ро-
допско говедо. Описват се параметрите на избраната порода (вж. раздел 
“Породи говеда”). 

2.3. Параметри за ежегодно планиране на производството
Изхождайки от природно-стопанските условия и особеностите на 

избраната порода, се залагат параметрите за ежегодно планиране на 
производството (табл. 1п).

Таблица 1п. Параметри за ежегодно планиране на производството

Капацитет на фермата, бр. 100
Плодовитост на кравите (F), % 87

Възпроизводство на стадото
• тип на възпроизводство просто

• увеличаване размера на стадото,% 0

Заплождане на юниците:
• възраст, дни 510

• жива маса, kg 260

превеждане на юниците в основно стадо, 
дни до отелване

60

Годишен брак на говедата,%
Крави 15

• Телета – 0–3 месеца 4

• Телета – 4–6 месеца 3

• Телета – 7–9 месеца 2

• Ремонтни телета – 10–17 месеца 2

Юници 0

• Свръхремонтни телета – 10–18 месеца 2

• Свръхремонтни телета – 10–17 месеца 2

Жива маса на животните от основното стадо
Дойни крави 350
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Продуктивност на животните
Средна годишна млечност от крава, l 3500
Масленост на млякото, % 4.7

Реализацията на телетата
Юници за разплод
• възраст, дни 660

• жива маса, kg. 320
Угоени телета
• възраст, дни 540

• жива маса, kg. 400

Производствен цикъл на фермата

Производственият цикъл (Т) на фермата за мляко е осреднената стой-
ност на междуотелните периоди на кравите, отглеждани в нея. Изчисляване-
то на (Т) директно е трудоемко, поради което при планирането се използва 
показателят плодовитост на стадото. При определянето на продължителност-
та на производствения цикъл трябва да се използва не общата плодовитост 
на стадото, а плодовитостта (F) на кравите, които са били целогодишно във 
фермата. При тях плодовитостта е функция на междуотелния период (МОП). 
Ако при всички крави МОП е 365 дни от тях, през годината ще се получи по 
едно теле и F ще бъде 100 %. 

   100
  365

. 
    МОП

F = .                                                                          (1)

Производственият цикъл за основното стадо (Т) се определя по фор-
мулата

   100
  365

. 
    F

Т = .                                                                            (2)

При пълен цикъл на възпроизводство телетата, необходими за ежего-
ден ремонт на основното стадо, се отглеждат във фермата. Отглеждането 
продължава повече от една година, тъй като телетата от използваните у нас 
млечни и комбинирани породи достигат стопанска зрялост на възраст от 13–14- 
до 20–22-месечна възраст. След заплождане телетата преминават в групата 
на юниците, но продължават да се числят в групата на младите животни до 
превеждането им в основното стадо.

Средната продължителност на цикъла за отглеждане на юниците 
(Тю) е равен на средната продължителност на периода от раждането на 
телетата за разплод до технологичното им превеждане в основното стадо

Тю = Вз + (Тбр – Д)                                                                (3)

където: Вз е възрастта на заплождане на юницата, дни;
           Тбр – продължителността на бременността, дни; 
               Д – срокът за превеждане в основното стадо (дни до отелване).

Телетата, които няма да се използват за разплод, се наричат свръх-
ремонтни. Това са всички мъжки и останалите след избора за разплод жен-
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ски телета. Производственият цикъл за отглеждане на свръхремонтните те-
лета зависи от времето на реализацията им и е равен на продължителността 
на периода от раждането до продажбата на животните.

При телетата за угояване продължителността на производствения 
цикъл, в зависимост от технологията, обхваща периода от раждането или от 
началото на угоителния период до края на угояването. Най-често мъжките и 
женските животни се отглеждат до една и съща възраст, като се продават с 
различна жива маса. Максималният срок за угояването на телетата е две 
години. След тази възраст женските телета се изкупуват като крави, а мъж-
ките като бици на значително по-ниски цени.

Брой и размер на технологичните групи 
В говедовъдните ферми животните се разделят на две главни групи –

основно стадо и млади животни. 
Основното стадо включва кравите и биците. В рамките на основното 

стадо се формират обикновено две групи (репродуктивна и продуктивна), в 
които е възможно да се създават подгрупи. 

Животните в продуктивния сектор обикновено не се групират.
 Създаването на групи е практически възможно само в по-големите 

ферми. 
В репродуктивния сектор се формират четири групи:

• бременни сухостойни крави – от 60–70 до 10–15 дни преди отелване;

• крави с напреднала бременност – от 10–15 дни преди отелване до 
проява на първи признаци за раждане;

• отелващи се крави от 1–2 дни преди раждане до 1–2 дни след раж-
дане;

• скороотелени крави – от раждане до 10–20 дни след раждане.
В по-малките ферми групирането е условно, тъй като за всяко живот-

но, в зависимост от физиологичното състояние, е възможно да се полагат 
индивидуални грижи.

Телетата се групират в зависимост от насоката на използване, пола и 
възрастта. Формират се две основни групи – “телета млечен период” и “теле-
та следмлечен период”. През млечния период телетата не се разделят на 
подгрупи. След млечния период до 5–6-месечна възраст женските и мъжките 
телета се отглеждат заедно. От тази възраст се разделят по пол поради нас-
тъпване на половата зрялост. Мъжките телета за разплод не се отглеждат 
във фермите. На едномесечна възраст те се продават на развъдната органи-
зация за съответната порода, която ги предава за доотглеждане в станциите 
за подрастващи бичета към станциите за изкуствено осеменяване.

При женските телета за разплод се формират две и повече групи. В 
малките ферми се отделят две групи: телета от отбиване до заплождане и 
юници (от заплождане до 2–3 месеца преди отелване). Отчитайки особенос-
тите на храненето, е добре да се формират четири групи:

• телета от 3–4 до 6-месечна възраст;

• телета от 7 до 9 месеца;

• телета над 9-месечна възраст;

• юници.
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Ремонтните юници обикновено се превеждат в основното стадо 60 дни 
преди отелване, като се включват в групата на бременните сухостойни крави. 
Превеждането може да стане и по-рано, особено ако животните се отглеждат 
екстензивно или полуинтензивно и ползват пасища през летния период.

Групите при телетата за угояване зависят от системата на угояване.
При повечето от технологиите следмлечният период се разделя на 

три периода:

• растежен (от отбиване до 6-месечна възраст);

• предугоителен или подготвителен (от 6- до 10–15-месечна възраст);

• угоителен или заключителен период (от 10–15 месецa до края на 
угояването – 12–18 месеца).

Както при женските телета за разплод, така и при телетата за угоя-
ване, в зависимост от технологичните решения при отглеждането им, е въз-
можно и друго групиране.

Броят на телетата, както и броят и видът на технологичните групи 
зависят от специализацията на фермата. В свръхспециализираната ферма за 
производство на краве мляко телетата се отглеждат само през коластрения 
период (7 дни) или най-късно до 2–3 седмици след раждане. За ремонт на 
стадото се закупуват бременни юници 2–3 месеца до отелване, които веднага 
се включват в групата на сухостойните крави. По този начин в свръхспециа-
лизираната ферма ще има само една група телета “телета млечен период до 
7-, 14- или 21-дневна възраст”.

Само тази група ще съществува и в специализираната ферма с не-
пълен цикъл на възпроизводство, но телетата се продават в края на млечния 
период (2–4 месеца). Групата ще се нарича “телета млечен период”, като 
престоят в нея (от 60 до 120 дни) се указва допълнително.

Във фермите с пълен цикъл на възпроизводство се отглеждат женски 
телета за разплод (ремонтни телета) от раждане до влизане в основното 
стадо. 

В специализираните ферми за производство на мляко свръхремонт-
ните телета се продават до края на млечния период. При групово отглеж-
дане през млечния период (още след раждане) телетата се разделят на ре-
монтни и свръхремонтни, тъй като при храненето на двете категории се 
използват различни схеми и се изразходва различно количество пълномас-
лено мляко. При отглеждане в индивидуални клетки групиране не се прави, а 
животните се хранят поотделно в съответствие с нормата.

В неспециализираните ферми с пълен цикъл на възпроизводство се 
отглеждат всички телета. През млечния период групирането е както в специ-
ализираните ферми с пълен цикъл на възпроизводство, а след млечния ре-
монтните и свръхремонтните телета се отглеждат поотделно и се групират 
според изискванията за съответната категория. За намаляване на капита-
ловложенията ремонтните и свръхремонтните женски телета до определен 
период могат да се отглеждат и съвместно, особено ако се използват пасища. 
За целта е необходимо плановете за растеж на животните да бъдат еднакви, 
което след 10–12-месечна възраст е почти невъзможно.

В неспециализираната ферма с непълен цикъл на възпроизводство 
не се оставят телета за разплод. Всички женски и мъжки телета се угояват. 
Във фермата могат да се угояват и телета, закупени от други ферми. През 
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млеч-ния период групиране не се прави. На 5–6-месечна възраст телетата се 
раз-делят по пол и се формират технологични групи за угояване.

Средногодишен брой на животните

Брой на животните в основното стадо

Средногодишният брой на кравите (КГ) в технологичните групи се 
определя по формулата

T
Tт  K=Kг П*

,                                                                     (4)

където: К е броят на кравите в основно стадо; 
           ТТП – продължителността на технологичния период; 
              Т – продължителността на производствения цикъл.

Както отбелязахме, два месеца преди отелване юниците технологич-
но се включват в основното стадо. От този период те се планират като част от 
него. За да се определи средногодишният брой на юниците, се определя бро-
ят на първотелките в стадото. Последният се определя въз основа на про-
цента на бракуваните през годината крави (% на брака) и типа на възпроиз-
водство. При просто възпроизводство броят на първотелките (П) е равен на 
броя на бракуваните крави, т.е. процентът на възпроизводство на стадото (В) 
е равен на процента на брака на кравите. При разширено възпроизводство 
процентът на възпроизводство на стадото се определя като към процента на 
бракуваните крави се прибави процентът на увеличаване на стадото.

Общият брой на първотелките (П) се определя по формулата:

100

ВK
=П

 .
 ,                                                                              (5)

където K е броят на кравите в основно стадо.
Ако не е предвидено отпадане след превеждане в основното стадо, 

броят на ремонтните юници (РЮ) ще е равен на броя на отелените през 
годината първотелки (П). Ако е предвидено отпадане, броят на юниците се 
изчислява по формулата

100
*  БП

+П=РЮ ,                                                                  (6)

където Б е процентът на брака на юниците след превеждане в основно стадо.

Средногодишният брой на ремонтните юници (РЮГ) в техноло-
гичните групи се определя по формулата

365

* ПTт РЮ
=РЮг .                                                                 (7)

Брой на младите животни

Определянето на средногодишния брой на телетата (NТ) във фермата 
и необходимите скотоместа за отглеждането им започва с изчисляване на 
количеството на родените приплоди.
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Броят на новородените телета (Н) през годината се изчислява по 
формулата

            П
FK

H +=
100

*
,                                                                       (8) 

където: K е броят на кравите в основно стадо; 
              F – плодовитостта на кравите (%); 
              П – броят на първотелките.

Възпроизводството на стадото се осъществява ежегодно, поради 
което при технологиите с пълен цикъл на възпроизводство ежегодно се заде-
лят и телета за разплод. Количеството на ремонтните телета ще зависи от 
броя на първотелките за ежегоден ремонт на стадото, от възможността за по-
лучаване на необходимия брой телета и от отпадането на телетата в процеса 
на отглеждане. За изчисляване на броя на телетата може да се използва 
приведената по-долу формула, в която броят на необходимите първотелки е 
изразен чрез процента на възпроизводство, а възможността за получаване на 
телета – чрез производствения цикъл на основното стадо. Формулата е: 

             
100

1 бГ
.KK.V.T

N =  

(9)

където: NГ е броят на телетата, заделяни годишно за разплод; 
               K – броят на кравите в основно стадо; 
               V – възпроизводството на стадото (в части от единицата); 
              Т1 – производственият цикъл на основното стадо, години:

 
3651

TТ = ;                                                                               

(10)

 Кб е коефициентът на брака на телетата изчислен по формулата

100
+1 1
∑
n

TБ
=Кб

,                                                               

(11)

където ∑
n

1

TБ е сумата от процентите на брака на телетата и юниците в от-

делните технологични групи.
Производственият цикъл за отглеждането на юниците е повече от 

една календарна година, поради което във фермата се отглеждат по-голям 
брой ремонтни телета, отколкото се заделят ежегодно за разплод. Общият 
брой на ремонтните телета ще зависи от броя на ежегодно заделяните теле-
та за ремонт и продължителността на производствения цикъл за отглеждане 
на една юница. 

Средногодишният брой на ремонтните телета във фермата (Nр) се 
изчислява по формулата
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365
Tю Nг=Nр .

,                                                                

(12)

където: NГ  е броят на телетата, заделяни годишно за ремонт; 
             Тю – продължителността на производствения цикъл за отглеждане на 
юници.

Средногодишният брой на ремонтните телета в технологичните групи 
(NТГ) се изчислява по формулата

Тю
Nр.Tп=Nтг ,                                                                 

(13)

където: Nр e средногодишният брой на ремонтните телета; 
 Тп –  продължителността на технологичния период на съответната 

група; 
Тю – продължителността на производствения цикъл за отглеждане на 

юниците.
В специализираните ферми свръхремонтните телета се реали-

зират на ранна възраст, а в неспециализираните се угояват до стопанска 
(кланична) зрялост. 

В неспециализираните ферми могат да се угояват както собствени 
приплоди, така и животни, закупени от други ферми. Тогава общият брой на 
свръхремонтните телета, постъпващи ежегодно във фермата, ще бъде равен 
на сумата на разликата между родените и ремонтните телета и броя на заку-
пените телета от други ферми

NСТ = (NН – NГ) + NЗ ,        (14)

където: NСТ е броят на постъпващите свръхремонтни телета през годината; 
              Nн – броят на новородените телета през годината; 
              NГ  – броят на телетата, заделяни годишно за ремонт; 
              Nз – броят на закупените телета през годината.

Средногодишният брой на свръхремонтните телета (Nс) се определя 
по формула, сходна с тази за определяне на средногодишния брой на ре-
монтните телета

365
* CГ

C
TNN = ,                                                                    

(15)

където: NГ е броят на постъпващите през годината свръхремонтни телета;
             ТС – продължителността на производствения цикъл за отглеждане на 
свръхремонтните телета.

Средногодишният брой на свръхремонтните телета в технологичните 
групи (NТГ) се изчислява по формулата 
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С

ПC

Т
TNNтГ

*= ,

(17)

където: NС е средногодишният брой на свръхремонтните телета;
 ТП – продължителността на технологичния период на съответната
         група;
 ТС – продължителността на производствения цикъл за отглеждане на
         свръхремонтните телета.

Брой на скотоместата

Броят на скотоместата във фермата за мляко се планира на основата 
на средногодишния брой на животните, като при основното стадо той се зави-
шава обикновено с 5–10 %, а при младите животни – с 10–20 %.

Пример “Студенец”

3. Организация на производството

3.1. Основно стадо
Планираната ферма е неспециализирана, с пълен цикъл на възпро-

изводство. В нея ще се отглеждат всички категории говеда, с изключение 
на бици, тъй като осеменяването ще е изкуствено. В основното стадо се 
включват кравите. Технологично в него ще се включат и юниците с нап-
реднала бременност (2 месеца до отелване), тъй като те ще се отглеж-
дат в групата на бременните сухостойни крави. При планирана плодови-
тост на кравите 87 %, производственият цикъл на фермата ще е 420 
дни (формула 2) 

През годината животните от основното стадо ще се отглеждат 
в два сектора – репродуктивен и продуктивен (табл. 2).

В продуктивния сектор ще се формира една група –  дойни крави. 
Това е основната група във фермата. От животните, включени в нея, се 
получава основното количество стокова продукция. Кравите постъпват в 
групата от родилното помещение, от група “скороотелени крави”. 
Престоят на всяка крава в група “дойни крави”  ще зависи от 
продължителността на сервис пе-риода ѝ. Стремежът ще е всички крави да 
бъдат заплодени до 80-ия ден след раждане. Разгонените крави ще се 
откриват визуално и ще се осеменяват из-куствено. Пресушаването на 
кравите ще започва 75 дни преди отелването, за да могат да бъдат 
пресушени до 60 дни преди него.
Таблица 2п. Вид и размер на технологичните групи, продължителност на 

технологичните периоди и брой на скотоместата в основното стадо

150



            Тп – технологичен период

Бременните сухостойни крави ще се отглеждат в отделна група. За 
тях ще се полагат по-специални грижи в съответствие с физиологичното 
състояние. Десет дни преди отелването кравите ще се преместват в ро-
дилното отделение. При първи признаци на раждане животните ще се 
наста-няват в родилен бокс. При нормално протичане на раждането 
кравите ще престояват в бокса поне едно денонощие, а след това ще 
бъдат премест-вани в групата на скороотелените крави. Тази група също 
се отглежда в ро-дилното отделение. В нея животните престояват средно 
10 дни, като ще се следи за нормалното протичане на следродилния процес. 
След пълно възста-новяване животните ще се превеждат в основното 
стадо.

3.2. Млади животни
Според приетата технология всички родени телета ще се 

отглеж-дат във фемата. Всички женски телета при навършване на 17-
месечна възраст ще се заплождат. Пет месеца след заплождане част от 
юничките ще се отделят за ремонт, а останалите ще се продават. По 
този начин ще се осигури най-добър ремонт на стадото, ще се 
реализират максимал-ни приходи от младите животни и групите няма да 
се раздробяват прека-лено. Мъжките животни ще се угояват и ще се 
реализират на 18-месечна възраст. По този начин във фермата ще се 
произвежда както екологично чисто мляко, така и екологично чисто 
говеждо месо. Фермата ще се стре-ми да покрие стандартите за 
бикопроизводна. Ако това стане, част от мъжките животни ще се 
заделят за разплод.

Във фермата телетата ще се групират в зависимост от пола и 
възрастта. Първоначално ще се формират две основни групи –  “телета 
млечен период” и “телета следмлечен период”. През млечния период теле-
тата няма да се разделят на подгрупи. След млечния период мъжките и 
женските телета ще се отглеждат отделно и при всяка категория ще се 
формират възрастови групи (табл. 3п). 

Технологични 
групи

Тп
 дни

Брой животни в 
технологична група

Ското-
места, 

бройкрави юници Общо
РЕПРОДУКТИВЕН СЕКТОР

Бременни 
сухостойни крави и 
юници

50 11.9 2.1 14 15

Крави и юници с 
напреднала 
бременност

9 2.1 0.4 3 3

Родилен сектор 1 0.2 0.0 0 2
Скороотелени крави 10 2.4 0 2 3

ПРОДУКТИВЕН СЕКТОР
Дойни крави 350 83.3 0 83 83
ВСИЧКО 420 100 2 102 106
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Таблица. 3п. Вид и размер на технологичните групи, продължителност на 
физиологичните периоди и брой на скотоместата за младите животни

Технологични Ремонтни Свръхремонтни
Групи Тп, 

дни
Брой 

телет
а

Ското-
места

Брой телета Ското-
местаженски мъжки

ТЕЛЕТА МЛЕЧЕН ПЕРИОД
Телета – 0–3 мес. 90 4.7 5 7.9 12.6 14

ТЕЛЕТА СЛЕДМЛЕЧЕН ПЕРИОД И ЮНИЦИ
Телета – 4–6 мес. 90 4.7 5 7.9 12.6 22
Телета – 7–9 мес. 90 4.7 5 7.9 12.6 22

Телета –  10–17 
мес.

240 12.6 14 21.0 0 23

Телета –  10–18 
мес.

270 0 0 0 37.7 41

 Юници – 18–22 мес. 150 7.9 9 13.1 0 14
Ремонтни юници 75 3.9 4 0 0 0
ВСИЧКО X 39 43 58 75 138
ОБЩО ТЕЛЕТА X X X X 172 181

Тп – технологичен период

Циклограма за движение на животните
Примерна циклограма за движение на животните в специализирана 

ферма за производство на краве мляко с пълен цикъл на възпроизводство е 
посочена на фиг. 25.
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Фиг. 25. Циклограма за движение на животните

Технология на отглеждане

За отглеждане на крави за мляко могат да се използват всички опи-
сани по-горе технологии – фиксирано, свободно-боксово и свободно-групово 
на дълбока несменяема постеля (последната не е за предпочитане). Живот-
ните от производствената група и бременните сухостойни крави се отглеждат 
в едно помещение, по възможност в отделни секции, а останалите категории 
от репродуктивната група – в родилното отделение.

Счита се, че оптималният застроен обем за една крава е 15–25 m3. В 
сградите за всяко животно трябва да се осигури площ поне 6 m2. Въпреки че 
задължителните норми са по-ниски (6 m2), в дворовете е добре да се осигури 
по 15 m2 площ на крава. Температурата в помещенията се поддържа от 12 до 
15о С (от 5 до 28о С), относителната влажност –  70–75 % (50–85 %), 
светлинният коефициент – 1:15, или 30–50 lux/m2, а въздухообменът – от 50 
до 90 m3/h. Оптимална скорост на движение на въздуха през топлите периоди 
на годината (15–28о С) е 0.56–1.0 m/s, а през студените – 0.3 m/s.

Особено внимание се обръща на зоната за отдих и лежане на кра-
вите. Леглата трябва да са достатъчно комфортни (топли и сухи, но да не са 
хлъзгави, твърди и груби, с наклон –  1–2 %), тъй като в зависимост от фи-
зиологичното състояние и начина на отглеждане животните лежат от 35 до 50 
и повече процента от денонощието. Животните трябва да имат възможност 
да стоят стабилно и да не нараняват копитата си.

Независимо от технологията и варианта на отглеждане, във фермата 
се създава родилно отделение. В малките ферми то се изгражда заедно с 
профилакториума или се заделят 1–2 бокса в единия край на краварника. В 
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по- големите ферми обикновено се обособяват 4 секции: за сухостойните 
крави с напреднала бременност; родилни боксове; за скороотелените крави; 
профи-лакториум. Устройството на първата и третата секции не се отличава 
от тези за дойните крави. Родилните боксове обикновено се разполагат 
между дру-гите две секции, за да не се пресичат пътищата на бременните и 
отелените животни. Боксовете са с размер 2.5х3 или 3х3 m. Те трябва да са с 
плътен, лесен за почистване и дезинфекция под, който обилно се застила със 
слама. Боксовете се оборудват с ясли и поилки. Температурата в 
помещението тряб-ва да е 12–15о С (10–28о С), относителната влажност – 70–
80 %, светлинният коефициент –  1:10–1:12, или 80–100 lux/m2 изкуствено 
осветление. Оптималната скорост на движение на въздуха при температура 15–
28о С е 0.3–0.5 m/s, а при по-ниска температура – 0.2 m/s.

За сухостойните крави (в сравнение с дойните) трябва да се осигури 
повече спокойствие, да се предостави възможност денонощно да извършват 
свободни движения и да се спазват изискванията за храненето. При първите 
признаци на раждане кравата се премества в родилния бокс, където след 
раждането остава заедно с телето различен период от време. 

Някои автори считат, че телето и майката трябва да се отглеждат 
заедно по-продължително време. Русев (1997) съобщава, че телета, на които 
се предоставя да бозаят коластра от майките им на воля, имат по-интензивен 
растеж през млечния период и по-висока резистентност към респираторни и 
храносмилателни заболявания в сравнение с телета, които са хранени из-
куствено. Авторът препоръчва телетата да се отделят от майките 48 h след 
раждане.

Най-хуманно е телето да се отглежда съвместно с майката до отбиване. 
Това е възможно само ако кравите не се доят. В противен случай по-продължи-
телното съвместно отглеждане води до редица усложнения след отделяне на 
телето – задържане на млякото, проява на агресивност, трудно привикване на 
телето към изкуствено хранене и т.н. Най-често телето се отделя от майката 
след като тя го оближе. Ние считаме, че при кравите за мляко е най-добре 
теле-то да се отдели веднага след раждане, без да се показва на майката.

След раждането кравата се дои 30–40 min след приключването му, 
като не се издоява напълно. През първите 7–10 дни или до края на престоя в 
секцията за скороотелени крави е добре животните да се доят 4–5 пъти днев-
но независимо от продуктивността.

Необходимо е след раждане кравата да престои в родилния бокс 
поне едно денонощие, а ако се отглежда заедно с телето – до отделянето му. 
От родилния бокс майката се премества в секцията за скороотелени крави. 
Там за нея се полагат по-специални грижи, свързани главно с храненето и се 
сле-ди за нормалното протичане на следродилния процес. След пълно 
възстано-вяване животните се превеждат в основната група.

След отделяне от майките телетата се поставят в профилактори-
ум. Капацитетът му е 50 % от местата в родилното отделение. Разделя се на 
секции, като всяка не трябва да е с повече от 30 клетки. Телетата се отглеж-
дат в индивидуални клетки до 15-дневна възраст. Клетките са на открито или 
в помещение. В помещението се нареждат в един или в два реда покрай 
надлъжните стени, а навън се поставят върху добре дренирана и защитена 
от течения площадка. На вратичката на всяка клетка има хранилка за груб и 
концентриран фураж. Поенето е от индивидуална поилка. На телетата се оси-
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гурява минимум 1–1.5 m2 площ. При използване на помещения оптималната 
температура в профилакториума е 15–20º С (10–28º С), а относителната 
влаж-ност –  60–75 %. Скоростта на движение на въздуха през топлите 
периоди на годината (15–28º С) е 0.3 m/s, а през студените –  0.2 m/s. 
Саниране на възду-ха може да се прави периодично чрез използване на 
ултравиолетови лампи, монтирани на тавана по релсов път.

При директно отглеждане в клетки на открити площадки в по-студено 
време е добре новороденото да се постави в клетката след пълно изсъхване. 
За целта в родилното отделение трябва да има място за отглеждане на 
телето в продължение на 1–2 дни.

При конвенционалното животновъдство телетата се отглеждаха в ин-
дивидуални клетки на открито през целия млечен период. При отглеждане по 
то-зи начин намаляват ентеритните и респираторните заболявания, а оттук и 
раз-ходите за лечение, понижава се смъртността, намалява разходът на фураж, 
уве-личава се среднодневният прираст, по-малки са инвестициите за 
строителство и като цяло технологията е икономически по-изгодна в сравнение 
с груповото от-глеждане в закрити сгради. Недостатъци са сравнително бързото 
амортизиране на клетките и целогодишната работа на открито на обслужващия 
персонал.

За съжаление този начин на отглеждане може да се използва ограни-
чено при органичното производство, тъй като в Наредба 35, съобразена с изиск-
ванията на ЕС, е регламентирано, че телетата не могат да се отглеждат 
индиви-дуално повече от една седмица. Причината е, че трябва да 
осъществяват соци-ални контакти. Това изискване създава значителни 
затруднения. Новородените са с неразвита имунна система и са изключително 
възприемчиви към заразни болести. В този аспект груповото им отглеждане 
крие сериозни опасности.

Друг голям проблем при груповото отглеждане на телетата през млеч-
ния период е бозаенето. Млякото, което се дава на животните, обикновено е 
недостатъчно и след приключване на поенето те започват да се бозаят. Това 
е изключително негативно, тъй като цицките и формиращите се млечни жлези 
постоянно се дразнят, нараняват се, а впоследствие се срастват и деформи-
рат. Дефектите се откриват обикновено след раждане на първотелката, пора-
ди което са свързани със значителни икономически загуби. За предотвратя-
ване на бозаенето се използват устройства с шипове, които се слагат на 
муцуната, но те често са неефективни. Най-удачният начин за предотвра-
тяване на бозаенето е телетата да се поят в индивидуални боксове, в които 
да престояват още час – час и половина след поене. Така рефлексът на бо-
заене затихва и те могат да бъдат пуснати отново заедно.

Изискването за групово отглеждане не означава непременно премах-
ването на клетките на открито. Те трябва да се модернизират и пригодят за 
групово отглеждане. Ние препоръчваме през първите 7 дни след раждане те-
летата да се отглеждат в индивидуални, а след това в групови клетки на от-
крити площадки.

Индивидуалните клетки могат да бъдат с различна конструкция и да 
са направени от различни материали. Три от стените и покривът се изграждат 
от плътен материал. Свободната страна се прегражда с врата, която през 
топлите периоди на годината се преустройва в дворче. Оптималните размери 
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на индивидуалните клетки са: дължина – 1.2–1.4 m, широчина – 1.1–1.2 m, ви-
сочина – 1.2–1.4 m. Дворчето е широко колкото клетката и дълго – 1.1–1.2 m.

Клетките се поставят върху дренирана повърхност, като се подреждат 
в редици, между които се правят пътеки за движение на гледачите. Широчи-
ната на пътеките е 1.5–2.0 m, а разстоянието между клетките – 0.5–1.0 m. За 
предпазване от течение те се ориентират по подходящ начин или от подвет-
рената страна на площадката се изграждат ветрозащитни щитове. Подът на 
клетката се застила обилно със слама. След изваждане на телето постелята 
се маха и се прави основно почистване и дезинфекциране. Препоръчва се 
клетката да остане празна поне 5 дни. След 3–4 оборота тя се премества, а 
мястото остава празно няколко месеца.

Една от възможностите за изпълнение на изискванията за групово 
отглеждане след 7-дневна възраст е клетките и дворчетата да се изграждат 
на модулен принцип и след изтичане на указания период да се снемат разде-
лителните прегради на дворчетата. Друга възможност е да се използват гру-
пови клетки. Те се изграждат по същия начин както индивидуалните, но са с 
по-големи размери. За да отговаря на изискванията за минимална площ за 
съвместното отглеждане на 5 телета, е достатъчна групова клетка с дължина 
3.0 m, широчина – 2.5 m, и дворче със същата широчина и дължина.

За успешно отглеждане на открито е необходимо да се спазват всички 
зоохигиенни изисквания: 

• материалът, от който са изградени клетките, да е топлоизолационен, 
за да се избегне прегряването през лятото и силното изстудяване през зимата; 

• площта за разполагане на клетките да е добре дренирана, за да 
може постелята да бъде винаги суха и топла; 

• в клетките да има оптимален въздухообмен; 

• телетата да са максимално защитени от течение, както и от прека-
лена инсолация.

За отглеждане на телетата след 7-дневна възраст се използват и 
групови боксове в закрити или полуоткрити сгради. В един бокс се отглеждат 
10–15 животни. Боксовете трябва така да са устроени, че в тях да се под-
държа висока хигиена и да се осигури възможност за максимално прекарване 
на открито. Те се разполагат едностранно или двустранно, като всеки има вра-
тичка за излизане на дворчето за разходка. На всяко теле се осигурява 
минимум по 2.2 m2 площ в помещението и 3 m2 на двора. Температурата на 
въздуха в помещенията е 15–18º С (10–28), относителната влажност на въздуха 
– 60–75 % (50–80), а скоростта на движение на въздуха през топлите периоди е 
до 0.5 m/s, а през студените – до 0.2 m/s.

От първите дни на телетата се предоставя свободен достъп до по-
илка с прясна вода. Трябва да се знае, че млякото не удовлетворява нуждите 
им от вода. От първата седмица на телетата се осигурява свободен достъп 
до концентриран и обемист фураж.

В следмлечния период телетата за разплод и угояване се отглеждат 
свободно-групово или свободно-боксово в закрити или полуоткрити сгради. 
Използва се и свободно отглеждане в групови боксове. Те се разполагат в 
един или два реда по надлъжната ос на сградата. При двуредово разполо-
жение откъм вътрешната страна на боксовете се изгражда ясла, пред която 
преминава хранителна пътека. При едноредово разположение яслата и хра-
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нителната пътека се разполагат до стената, неграничеща с двора. Подът на 
бокса може да бъде устроен по различен начин, като най-често се използват 
комбинирани подове с плътна и решетъчна част. Плътната част се разполага 
в близост до яслата и е наклонена към решетъчната. При почистване фека-
лиите се избутват до решетката, под която се намира устройство за почист-
ване на тора. Друг вариант е плътният под с дълбока постеля, която се по-
чиства в зависимост от натрупването. Възможно е подът да бъде изцяло плъ-
тен, но в средата или в един от краищата на бокса трябва да бъде изградена 
торова пътека. Към всеки бокс се изгражда дворче за разходка. Броят на те-
летата в боксовете зависи от размера и от възрастта им.

Телетата до 6-месечна възраст обикновено се настаняват по 10–15 в 
бокс. На всяко теле се осигуряват по 2.5 m2 площ от груповия бокс или от 
помещението и по 1.9 m2 от двора. Фронтът за хранене е 0.45 m2 за теле. 
Температурата в помещението се препоръчва да бъде 10–15º С (при мини-
мална 6º С), относителната влажност –  60–80 %, светлинният коефициент – 
1:12, или 20 lux/m2 изкуствено осветление, скоростта на движение на въздуха 
е 0.1–0.5 m/s, а над тази възраст – 20–30 lux/m2.

След 6-ия месеца телетата се отглеждат в закрити или в полуотворени 
сгради, в индивидуални или в групови боксове, върху несменяема постеля или 
на открити площадки. На всяко животно при отглеждане на открити площадки 
се предвиждат по 12–20 m2, а върху твърд под – 4–7 m2. Площадките може да 
бъ-дат оборудвани със защитни стени. Ниският прираст и високият разход на 
фу-ражи са основателни недостатъци при този начин на отглеждане. 

Сградите за угояване на телета са затворени или полуотворени.
Оптималният микроклимат е: 

•  температура 10–18º С; 

•  относителна влажност – 60–80 %;

•  скорост на въздуха – 0.1–0.5 m/s;

•  светлинен коефициент –  1:20–1:30, или 0–15 lux/m2 изкуствена 
светлина. 

На всяко теле се осигурява минимум по 1 m2 площ в обора и 0.75 m2 

на двора. При отглеждане на скаров под в групови боксове се осигурява 
минимум по 1.8 m2 в помещението и по 2.2 m2 на двора. При отглеждане на 
открито се осигурява по 2.5 m2  в помещението и по 8.0 m2 на двора

Най-добрият начин за отглеждане на телетата е, когато помещението 
се използва само за почивка, а храненето и поенето са изнесени на двора. 
Телетата за угояване могат да се отглеждат и на открити площадки.

Репродукция
Производственият цикъл на фермата за мляко се определя от перио-

да между отелванията, а ритъмът на производството зависи от ритмичността 
на отелване на кравите. Поради това планирането на производствения про-
цес започва с планиране на осеменяването и отелването.

 
Пример “Студенец”

Таблица 4п. План за осеменяването и отелването на кравите
Осеменяване Отелване

Година Месец Крави Юници Годин Месец Крави Юници Общо
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а
2011 I 8 1 2011 Х 7 1 8

 II 8 2  ХI 7 2 9
 III 9 1  ХII 8 1 9
 IV 9 1 2012 I 8 1 9
 V 8 1  II 7 1 8
 VI 8 1  III 7 1 8
 VII 8 2  IV 7 2 9
 VIII 9 1  V 8 1 9
 IХ 8 1  VI 7 1 8
 Х 8 1  VII 7 1 8
 ХI 8 2  VIII 7 2 9
 ХII 9 1  IХ 8 1 9

Общо 100 15 Общо 87 15 102

Желателно е приходите на фермата да постъпват равномерно през 
годината, което налага да се осигури равномерно получаване на приплоди и 
ритмично производство на мляко. За целта се планира равномерно отелване 
на кравите и юниците през годината. Възможен е и друг вид планиране –  в 
зависимост от цената на млякото например, но то е твърде рисковано.

Планът за осеменяване и отелване се конкретизира, като срещу всяка 
крава се записват имената и номерата на биците, избрани за нейното зап-
лождане при първо и второ осеменяване. Това е т.нар. случен план. В пле-
менните ферми случният план, както и планирането на селекционните ме-
роприятия, се извършва от развъдната организация, обслужваща фермата.

Планиране на продуктивността
Във фермите за производство на мляко се планира месечното и го-

дишното производство на продукция. При оптимални условия на хранене и от-
глеждане и равномерно отелване през годината месечното производство на 
про-дукция ще зависи основно от продуктивността на породата, възрастовата 
дина-мика на млечността и възрастовата структура на стадото. Възрастовата 
струк-тура на стадото се планира на основата на годишния брак на кравите.

На основата на желаните параметри за заплождане на юниците и 
про-дажбата на свръхремонтните телета – възраст и жива маса, се планира 
рас-тежът, съответно растежът на ремонтните и свръхремонтните телета. 

Пример “Студенец”
В планираната от нас технология годишният брак на кравите е 15 %, 

а планираната средна годишна млечност на кравите – 3500 kg. Отчитайки 
по-жизнената динамика на млечността на кравите от породата Българско 
ро-допско говедо, за обезпечаване на плана от кравите на първа лактация 
трябва да бъдат получени по 2942 kg мляко, от тези на втора – 3138 и т.н. 
(табл. 5п).
Таблица. 5п. Структура на стадото и годишно производство на мляко

Лакта
-ция

Крави, 
брой

Млечност, l
Лакта-

ция
Крави, 
брой

Млечност, l
от крава, 
годишно

общо за 
годинат

а

от крава, 
годишно

общо за 
годината

I 15 2942 44123 VII 8 3922 30991
II 13 3138 40005 VIII 7 3883 26079
III 12 3334 39463 IX 6 3804 21719
IV 10 3491 35122 X 5 3804 18461
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V 10 3726 35592 XI 4 3726 15369
VI 8 3804 30890 ХII 4 3608 12651

Общо Брой крави – 100 Млечност за годината – 350463 l

В планираната технология е предвидено юниците да се заплождат на 
възраст 17 месeца, като за целта трябва да достигнат жива маса 260 kg. 
След заплождане юниците продължават да растат и до отелване трябва да 
достиг-нат средната жива маса на завършилите си растежа крави – 350 kg. 
Фермата планира да продава юници за разплод, които на възраст 22 месеца 
(на 5-месечна бременност) трябва да достигнат 320 kg и мъжки телета за 
угояване, които на 18-месечна възраст трябва да достигнат маса 400 kg. За 
достигане на тези параметри е разработен план за растежа на телетата 
(табл. 6п).

Таблица 6п. План за растежа на телетата

Категория говеда W0
* AD T A W1 W2

kg kg дни kg kg kg
Телета за разплод

Крави 350      
Ремонтни юници 320 0.4 75 30 350 335
Юници 18–22 месеца 260 0.4 150 60 320 290
Телета 10–17 месеца 146.5 0.5 240 113.5 260 203
Телета 7–9 месеца 101.5 0.5 90 45 146.5 124
Телета 4–6 месеца 56.5 0.5 90 45 101.5 79
Телета млечен период 16 0.45 90 40.5 56.5 36

Телета за угояване
Телета 10–18 месеца 179 0.8 270 221 400 290
Телета 7–9 месеца 116 0.7 90 63 179 148
Телета 4–6 месеца 62 0.6 90 54 116 89
Телета млечен период 17 0.5 90 45 62 40

               *W0  – начална маса; AD – среден дневен прираст; t – продължителност на 
техно-логичния период; A – абсолютен прираст; W1 – крайна маса; W2 – средна маса за 
периода

Оборот на стадото
Пример за месечен и годишен оборот на стадото в млечното го-

ведовъдство е представен в табл. 7п и 8п. 
Фуражен баланс
Примерна форма за изготвяне на фуражен баланс е представен в 

табл. 9п.
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     Пример “Студенец” 
Таблица 7п. Месечен оборот на стадото

Показатели Месеци Наличн
и

Общо

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII на 01.I.  
КРАВИ

Налични
102

10
2 102

10
2 102

10
2 102

10
2 102

10
2

10
2

10
2 102

Постъпили от юници 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 15
Бракувани 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 15

ТЕЛЕТА ЗА РАЗПЛОД и ЮНИЦИ
Ремонтни юници               

Налични 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Постъпили от “юници” 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 15
Преминали в “крави” 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 15
Отпаднали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юници 18–22 месеца               
Налични 21 21 21 21 21 20 21 21 21 21 21 20 23
Постъпили от “телета 9–17 месеца” 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 49
Преминали в “ремонтни юници” 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 15
Продадени 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 35
Отпаднали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Телета 10–17 месеца               
Налични 34 34 34 34 33 33 32 32 32 32 33 33 33
Постъпили от “телета 7–9 месеца” 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 49
Преминали в “юници” 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 49
Отпаднали 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Телета 7–9 месеца               
Налични 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 13 13 14
Постъпили от “телета 4–6 месеца” 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 50
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Преминали в “телета 10–17 месеца” 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 49
Отпаднали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатели Месеци Наличн
и

Общо

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII на 01.I.  
Телета 4–6 месеца              

Налични 13 13 13 13 13 13 14 14 13 13 14 14 13
Постъпили от тел. мл. период 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 50
Преминали в “телета 7–9 месеца” 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 50
Отпаднали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ТЕЛЕТА ЗА УГОЯВАНЕ
Телета 10–18 месеца               

Налични 38 38 38 38 38 38 38 37 37 37 37 37 37  
Постъпили от “телета 7–9 месеца” 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4  52
Продадени 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4  52
Отпаднали 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  1

Телета 7–9 месеца               
Налични 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13 13  
Постъпили от “телета 4–6 месеца” 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4  52
Преминали в “телета 10–18 месеца” 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4  52
Отпаднали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

Телета 4–6 месеца               
Налични 13 13 13 13 13 12 12 13 12 12 11 11 11  
Постъпили от тел. мл. период 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4  50
Преминали в “телета 7–9 месеца” 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4  52
Отпаднали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

ТЕЛЕТА МЛЕЧЕН ПЕРИОД
Телета 0–3 месеца               

Налични 25 25 25 26 27 26 25 25 26 26 25 25 26  
Родени 8 9 9 9 8 8 9 9 8 8 9 9  102
Преминали в телета за разплод 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4  50
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Преминали в телета за угояване 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4  50
Отпаднали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  1
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Таблица 8п. Годишен оборот на стадото

Категория

Наличн
и Приход

Разход

Налични
При-
раст

на 01.01 Преминали 
в друга група

Умрели Продадени

N kg общо N kg общ
о

N kg общо N kg общо N kg общо N kg общо kg

kg kg kg kg kg kg
Крави 102 350 35863 15 350 5250 0 0 0 0 0 0 15 35

0
5250 102 35

0
35863 0

Ремонтни юници 4 335 1317 15 320 4800 15 350 5250 0 0 0 0 0 0 4 33
5

1317.4 450

Юници 18–22 мес. 21 290 6078 49 260 1274
0

15 320 4800 0 0 0 35 32
0

11200 23 29
0

6658.1 3840

ТЕЛЕТА ЗА РАЗПЛОД

Телета 10–17 
мес.

34 203 6816 49 147 7179 49 260 12740 0 0 0 1 0 0 33 20
3

6612.6 5358.25

Телета 7–9 мес. 13 124 1559 50 102 5075 49 146.
5

7179 0 0 0 0 0 0 14 12
4

1683.3 2227.5

Телета 4–6 мес. 13 79 993.5 50 56.
5

2825 50 101.
5

5075 0 0 0 0 0 0 13 79 993.45 2250

ТЕЛЕТА ЗА УГОЯВАНЕ

Телета 10–18 
мес.

38 290 10922 52 179 9263 0 0 0 0 0 0 53 40
0

21069.
8

37 29
0

10583 11467.8

Телета 7–9 мес. 13 148 1855 52 116 5974 52 179 9263 0 0 0 0 0 0 13 14
8

1892.4 3326.81

163



Телета 4–6 мес. 13 89 1119 50 62 3116 52 116 5974 0 0 0 0 0 0 11 89 1008 2747.25

ТЕЛЕТА – МЛЕЧЕН ПЕРИОД

 25 51 1270 10
2

22 2244 10
0

79 7920 1 50.
5

50.80
4

0 0 0 26 51 1308 5662.82

ОБЩО 274 247 67793 48
4

121 58465 38
2

153 58201 1 51 51 104 36
1

37520 275 24
7

67919 37330

От приведения оборот е видно, че след завършване на първия цикъл на производство ежегодно ще се продават:
• бракувани крави – 15 броя с маса 5250 kg; 
• разплодни юници – 35 броя с маса 11 200 kg; 
• угоени телета – 53 броя с маса 21 070 kg.
Пример

Таблица 9п. Фуражен баланс
  Фуражи
  Планинско сено Бирена каша Силаж Пасищна трева

Категории Сезон на животно общо на животно общо на животно общ
о

на животно общо

говеда  дневн
о

за 
перио

д

 дневн
о

за 
перио

д

 дневн
о

за 
перио

д

 дневн
о

за 
перио

д

 

  kg kg t kg kg t kg kg t kg kg t

Сухостойни
 крави

зимен 7 1470 24.64
8

0 0 0 0 0 0

17 летен 0 0 0 0 0 0 25 3875 64.97
Скороотелен

и крави
зимен 8 1680 4.004

4
6 1260 3.003

3
0 0 42 8820 21.02

2 летен 0 0 0 0 0 0 0 0

Дойни крави
зимен 5 1050 87.48

1
6 1260 104.9

8
12 2520 210 42 8820 734.8
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83 летен 0 0 0 0 0 0 0 0

Общо
 116.1

3
107.9

8
210 820.8

          След определяне на фуражния баланс за всички фуражи при всички категории се прави обобщен баланс 
за необходимите фуражи във фермата с отчитане на определен запас.

Таблица 10п. Обобщен фуражен баланс
Фураж t Общо  Фураж t Общо Общо t Общо 

Планинско сено 188 216.6 Царевица 5.47936 6.3 Креда 1.0169 1.0
Люцерново сено 18 21.1
Силаж 392 450.9 Тритикале 94.3878 108.5 Мононатриев 

фосфат
1.9339 1.9

Бирена каша 107.98 108.0 Овес 2.20068 2.5
Пасищна трева 1348 1347.8 Грах 4.75348 5.5 Готварска сол 1.9447 1.9
Пшенична слама 10.217 11.8 Слънчогледов 

шрот
11.0353 12.7 Витаминен 

премикс
0.0106 0.0Картофи 0.5957 0.7

Мляко 13.923 13.9 Соев шрот 5.54447 6.4 Млекозаместител 16.779 16.8
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3.3.5. Икономическа ефективност на производството

В млечната ферма, променливите разходи за фуражи, медикаменти, 
осеменяване и селекционно-племенна работа са до 2/3 от общите. Средно 
разходът за фураж формира около 55 % от разходите за прозводство на мля-
ко, като най-нисък е в Западна Европа – 46 %. Прогнозите са за увеличаване на 
относителния дял на разходите за фураж, като понастоящем се очаква да дос-
тигнат до около 65 % от общите разходи при производството на краве мляко. 
Голям резерв за намаляване на разходите е използването на естествени хра-
нителни източници – ливади и пасища, на които нашата страна е богата. 

Приходите в свръхспециализирана ферма за производство на 
мляко се формират от продажбата на мляко, телета до 20-дневна възраст, 
бракувани крави и оборски тор.  

Пример
Ако разработваната от нас ферма е свръхспециализирана, прихо-

дите при сегашната конюнктура на цените ще бъдат:

1.  Приходи от мляко. Във фермата ще се произвеждат 350.5 
t мляко. Част от млякото ще се използва за хранене на телетата. При ре-
ализация средно до 15 дни разходът на мляко ще е както следва 

102 телета * 6 kg мляко на ден * 15 дни = 9.2 t. 
             Още 0.8 t може да бъдат приети за вътрешна консумация във фер-
мата. Тогава от фермата ще бъдат продадени 
                 340.5 t мляко * 650 лв. на тон = общо приходи 221.3 хил. лева.

2.  От продажба на телета. Ще бъдат получени
    100 телета * 80 лв. = 8000 лв.

3.  От продажба на бракувани крави. Продават се 15 крави
    5250 kg * 1.50 лв. = 7870 лв.

4.  Приходи от оборски тор. 
   1300 t * 5 лв. =  6500 лв.
Общите приходи са 243.7 хил. лв.
Разход за закупуване на ремонтни юници. Единичната цена е сред-

но 1350 лв. за брой (1200–1500 лв.). За закупуване на 15 бременни юници, 
не-обходими за ремонт на стадото, ще са необходими около 20 250 лв. 

В този тип ферми приходите от мляко формират над 90 % от общите 
приходи. Допълнителен разход за фермата, различен от този на другите ви-
дове ферми, е разходът за закупуването на бременни юници. Проблемът е не 
толкова в размера на разхода, колкото в несигурността на пазара. У нас няма 
реално производство и търговия с племенни животни и закупуването на бре-
менни юници е изключително трудно (случайно), като е невъзможно да се пред-
види качеството им. На този етап подобна ферма би била твърде неустой-
чива. В нея не е възможно планиране на продуктивност за бъдещи периоди.

Приходите в специализирана ферма за производство на мляко 
с пълен цикъл на възпроизводство се формира по същия начин, както и 
при свръхспециализираната. Тук ще е по-малък приходът от продажбата на 
мляко, поради по-високия разход за поене на телетата, но ще отпаднат раз-

20. Технология на говедовъдството
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ходите за закупуване на бременни юници. Относителният дял на приходите е 
сходен с този на предходния тип ферми.

Пример
Ако планираната ферма е специализирана с пълен цикъл на въз-

производство, приходите биха се формирали по следния начин:

1.  Приходи от мляко. Във фермата ще се произвеждат 350.5 t 
мля-ко. Средногодишният брой на рамонтните телета през млечния 
период е 

4.7 * 365 * 6 kg/мляко на ден = 10.3 t мляко. 
При реализация на останалите телета на 15 дни разходът на мля-

ко ще е както следва 
   80 телета * 6 kg/мляко на ден * 15 дни= 7.2 t. 
За вътрешна консумация във фермата ще бъде използвано 0.8 t 

мляко. Тогава от фермата ще бъдат продадени 
 332.2 t мляко * 650 лв. на тон = общо приходи 215.9 хил. лева.

2. От продажба на телета. Ще бъдат получени
                88 телета * 80 лв. = 7040 лв.

3. От продажба на бракувани крави. Продават се 15 крави
   5250 kg * 1.50 лв. = 7870 лв.
4. Приходи от оборски тор. 
   1300 t * 5 лв. =  6500 лв.
Общите приходи са 237.3 хил. лв.
Допълнителен разход за мляко за ремонтните телета
   8.3 t * 650 лв. =5395 лв.
В примера, който разглеждаме, допълнителният разход на мляко за от-

глеждане на ремонтните телете е 26.6 % от стойноста на закупените рeмонтни 
юници в първия случай. Отглеждането през млечния период е най-скъпо. Във 
фермата среднодневно ще се отглeждат 39 ремонтни телета. За да бъде 
посоче-ната технология, по-ефективна в сравнение с първата, годишните 
разходи за отглеждането на телетата (с изключение на стойността на млякото 
за поене) трябва да са под 14 000 лв. Изчисленията ни показват, че при 
сегашните цени на фуражите само тяхната стойност при максимално включване 
на пасищна трева ще е над 15 000 лв. (без цената на млякото). Резерв за 
конвенционалната ферма е замяната на част от млякото с млекозаместител. Не 
трябва да се забравят и другите разходи, които в случая няма да са много 
високи. При сегашната конюнк-тура на пазара тази ферма ще е по-
нискоефективна в сравнение със свръхспе-циализираната. Собственото 
възпроизводство обаче дава устойчивост на фер-мата и прогнозируемо бъдещо 
производство чрез насочване в желаната посока на селекционно-племенната 
работа.

В неспециализираната ферма допълнителен приход са приходите от 
продажбата на свръхремонтните телета. Ако фермата е стокова, всички 
свръхремонтни телета ще бъдат продадени за месо.

Пример
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Ако планираната ферма е стокова неспециализирана с пълeн цикъл 
на възпроизводство, приходите ще се формират по следния начин.

1.  Приходи от мляко. Във фермата ще се произвеждат 350.5 
t мляко. Среднодневният брой на телетата през млечния период е 25.2. 
При хранене само с мляко, както е изискването при биологичното 
производст-во, разходът на мляко за хранене на телетата ще бъде
                25.2 * 365*6 = 55.2 t. 
              При 0.8 t вътрешна консумация от фермата ще бъдат продадени 
                294.5 t  мляко * 650 лв. на t  = общо приходи 191.4 хил. лева.

2. От продажба на телета. Ще бъдат получени
                88 телета – 32.3 t * 2500 лв. = 80 750 лв.

3. От продажба на бракувани крави. Продават се 15 крави
   5250 kg * 1.50 лв. = 7870 лв.
4. Приходи от оборски тор. 
   1300 t * 5 лв. =  6500 лв.
Общите приходи са 286.5 хил. лв.
Допълнителен разход за мляко за телетата 
   55.2 t * 650 лв = 35.9 хил. лв.
От приведения пример се вижда, че при сегашните цени на млякото и 

месото в неспециализираната говедовъдна ферма приходите от мляко фор-
мират около 67 % от общите приходи, а приходите от месо – около 31 %. Тези 
проценти ще са различни при по-висока млечност на кравите или пък при по-
висок прираст на телетата. Така или иначе при настоящата конюнктура на 
пазара стоковата неспециализирана ферма ще е най-малко ефективна. При 
свръхспециализираната ферма приходите с отчитане на разходите за закупу-
ване на бременни юници ще са 223 хил. лв., в специализираната ферма прихо-
дите с отчитане само на цената на млякото и фуражите ще са около 219 хил., в 
неспециализираната ферма цената на фуражите заедно с цената на млякото 
за поене на телетата ще са около 100 хил. лева, или приходите ще са около 
186 хил. лева. Разчетите са направени при хранене на цяло мляко, което е с 
изключително висока цена и закупуване на всички фуражи на пазарни цени. 
При използване на млекозаместител и фуражи собствено производство рен-
табилността на производството ще се увеличи.

Приходите в неспециализираната ферма биха се увеличили, ако тя е 
племенна и вместо угоени телета продава телета за разплод.

Пример
Ако анализираната ферма е (както в действителност е 

планирана) племенна неспециализирана с пълен цикъл на възпроизводство, 
приходите и разходите ще се запазят както в предходния пример с 
изключение на това, че вместо 88 телета за месо ще бъдат продадени 53 
телета за месо и 35 юници за разплод и приходите ще са следните

1.  От продажба на телета за угояване. Ще се получат 
       53 телета – 21.1 t * 2500 лв. = 53 хил. лв.

2.  От продажба на телета за разплодни юници. Ще бъдат 
полу-чени

    35 броя * 1350 лв. = 47 хил. лв.
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   Общо приходите са 306 хил. лв.

Дори в този случай, при сегашната конюнктура на пазара –  изкупни 
цени на мляко (на средно европейско ниво) и месо (60 % от средната евро-
пейска цена) и цени на фуражите, най-ефективна остава свръхспециализи-
раната ферма. 

При всички, приведени по-горе изчисления, не са отчетени допълни-
телните разходи за отглеждане на телетата – разход за труд, вода и т.н., кои-
то не са ниски. 

3.4. ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОДАЙНОТО ГОВЕДОВЪДСТВО

Специализираното месодайно говедовъдство е ново направление на 
говедовъдството у нас. Въпреки че опити за внедряването му се правят от 
десетилетия, по-успешни резултати се наблюдават едва през последните 2–3 
години. Кои са основните причини?

На първо място е липсата на традиции както в консумирането на го-
веждо месо, така и в практикуването на специализираната технология за от-
глеждане на месодайните говеда. Ако в Аржентина годишно се консумира по 
64.6 kg говеждо месо на човек, в САЩ – 40.2 kg, а в ЕС – средно по 16.9 kg, у 
нас се консумира по-малко от 5 kg. Поради ниското търсене на качествено 
говеждо месо, пазарът е силно ограничен и не стимулира повишаването на 
изкупните цени. Ако през 2010 г. средната изкупна цена на говеждото месо в 
ЕС е около 3.20 €, у нас е била 2.11 €. Известният наш учен в областта на 
храненето и месодайното говедовъдство проф. дсн Трифон Дарджонов (Дар-
джонов, 2011) отбелязва, че ако решим успешно въпроса с изкупните цени, 
само за две години ще може да повишим производството на говеждото месо 
до 60–70  хиляди тона ( т.е. повече от 3.0 пъти).

Изкупната цена на говедата у нас не зависи от породата и продуктивното 
направление. Ние никога не сме имали специализирана порода говеда за месо 
и маркетингът на качествено месо ни е неизвестен. В един от предходните раз-
дели приведохме пример, от който е видно, че при сходни параметри – едрина и 
тегло, количеството на месото в трупа на месодайното теле е над 30 % по-
високо от това на млечното, както и качеството на месото е неоспоримо по-
високо.

На основата на казаното считаме, че специализирано месодайно го-
ведовъдство ще е ефективно при следните основни условия:

• експортна ориентация – за целта е необходимо по-мащабно произ-
водство, тъй като обикновено външните контрагенти изискват периодични 
ритмични доставки на суровина;

• стимулиране на развитието на подотрасъла от страна на държава-
та до достигане на оптимални за функционирането мащаби;

• обединяване на фермерите, създаване на развъдна организация и 
поставяне на началото на целенасочена селекция на месодайните говеда у нас;

• стриктно спазване на технологичните изисквания при отглеждането 
на месодайните говеда.

3.4.1. Основен принцип
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Разработването на технологията за отглеждане на говеда от специа-
лизираните месодайни породи трябва да е подчинена на един основен прин-
цип – минимални вложения и минимални разходи за производството.

Така е, тъй като месодайните говеда са монопродуктивни. Ако от 
една млечна крава в годината се получава едно теле и 5000–6000 kg мляко, 
то от една месодайна крава се произвежда само едно теле. При сегашните 
цени приходите са следните:

• от млечна крава
                1 теле – 300 kg месо * 2.50 = 750 лв., 
                5000 kg мляко * 0.60 лв. = 3000 лв.
             Общият приход за годината е 3750 лв. 

• от месодайна крава  
                1 теле – 450 kg месо * 3.00 лв = 1350 лв.

Дори изкупните цени на месото да се изравнят с тези от Западна Ев-
ропа, което рано или късно ще стане, от месодайната крава приходите ще са 
по-ниски в сравнение с тези от млечната. Следователно единственият начин 
за ефективност на подотрасъла “специализирано месодайно говедовъдство” 
е максимално минимизиране на разходите при стриктно спазване на техноло-
гичните изисквания, които са различни от тези в млечното говедовъдство. Не 
може да се разчита на примитивното практикуване на “крави – кърмачки”, кое-
то е познато в някои райони на страната.

3.4.2. Постоянни параметри на производствената технология

Местоположение на фермата
Най-подходящи за специализирани месодайни ферми са ниските час-

ти на планините и полупланиските рейони с постоянни обилни пасища – 
Предбалкан, Средна гора, ниските части на Рила и Пирин, Странджа и Сакар. 
Основно внимание трябва да се отдели на облагородяването на пасищата. 
За паша през лятото могат да се използват и високите части на планините, 
като през зимния период животните се отглеждат в зимни лагери в по-ниските 
части. В равинината практикуването на специализирано месодайно говедо-
въдство ще е ефективно само при наличието на високопродуктивни поливни 
пасища или на голямо количество евтини малоценни обемисти и концентри-
рани отпадъчни фуражи.

Начин на производство
За кравите, биците, телетата през бозайния период, телетата и юни-

ците за разплод – биосъобразно отглеждане, за телетата за угояване – кон-
венционално.

Система на производство
В специализираното месодайно говедовъдство основните категории 

(с изключение на телетата във финишерния период на угояване) се отглеж-
дат екстензивно или полуинтензивно. Отглеждането е пасищно, но пасищата 
са облагородени, високопродуктивни. За получаване на по-голям прираст при 
телетата и поддържане на кравите и биците в добро телесно състояние при 
необходимост животните се подхранват с обемист или концентриран фураж 
според състоянието на пасището. Използват се и фуражни добавки, микро-
елементни смески и т.н. Съвременните месодайни породи са високопродук-
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тивни със среднодневен прираст на телетата при угояване 1.600–2.000 kg. 
Кравите се използват екстензивно, което позволява да се отглеждат 10–12 го-
дини.

Вид и специализация на фермата
За нашата страна на дадения етап най-подходяща е едноотраслова-

та неспециализирана ферма с пълен цикъл на възпроизводство. В месо-
дайното говедовъдство се отглеждат главно четири категории говеда:

• основно стадо, което включва бременни сухостойни крави, крави с 
бозаещи телета и бици; 

• подрастващи телета; 
• телета за разплод; 
• телета за угояване. 
В страните с развито животновъдство обикновено съществуват два ли 

три вида ферми. Едните ферми са репродукторни. В тях се отглеждат само 
говедата от основното стадо и телетата за разплод. Свръхремонтните те-
лета, веднага след отбиване – на 8-10-месечна възраст, се продават на теле-
угоителни ферми или на ферми за подрастващи телета, които после ги про-
дават на угоителните ферми.

Проф. Дарджонов отбелязва, че подобна форма е широко застъпена в 
САЩ, където в щатите с много трева е организирано производство на отбити 
телета, които през есента след отбиването се изкупуват и транспортират до 
щатите с много и евтино царевично зърно или царевичен силаж, или каша от 
производството на биоетанол, където става интензивното угояване до високо 
живо тегло. Подобна форма на специализация е застъпена и в Белгия, къ-
дето в областите с по-нискокачествени пасища се произвеждат телета до от-
биването и се продават за доугояване в други райони, където пасищата са с 
по-високо качество и дават възможност за по-висок прираст на младите жи-
вотни, или се продават в райони с много цвеклови резанки за интензивно уго-
яване.

У нас на този етап подобна организация е невъзможна. Първата при-
чина е, че няма специализирани телеугоителни стопанства. Необходимо е 
осъзнато преразпределение на приходите от реализацията на угоените теле-
та. Основната част от разходите се поемат от репродукторите. Там се отглеж-
дат кравите и биците, които не носят директна печалба, а тя е косвена чрез 
телето. Освен това прирастите на телетата през бозайния период са зна-
чително по-ниски от тези през угоителния. В угоителните стопанства телето 
бързо се угоява и продава и разходите са само за неговото доотглеждане. 
Тогава цената на килограм отбито теле трябва да превишава значително це-
ната на телетата при реализация за месо. За такова “осъзнато” преразпре-
деляне на печалбата у нас няма нагласа.

Проф. Дарджонов пише “У нас имаме природни условия да се прило-
жи тази форма на специализация на производството на говеждо месо, но 
главната пречка ще бъде неразвитата практика за диференцирано заплаща-
не на отбитите телата според месодайните качества. Например в много части 
на Старопланинските пасища, Пирин, Рила и Родопите би могло да се орга-
низира производството на отбити телата, които да се продават на едри арен-
датори в полето, които да организират доугояването им до високо живо тегло 
на основата на царевичен силаж или отпадъци от производството на биоета-
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нол. Зная, че няма да е лесно да се преборим с умствения мързел и да въве-
дем диференцирани цени при заплащането на отбитите телата, но няма друг 
път за ефективното оползотворяване на природните дадености на страната и 
ако търсим по-висока ефективност, ще трябва да го направим”.

На основата на казаното считаме, че на дадения етап месодайните 
ферми трябва да са неспециализирани с пълне цикъл на възпроизводство, 
което ще рече в тях да се отглеждат всички категории говеда: 

• животните от основното стадо;

• ремонтните телета;
• телетата за угояване. 
Фермите сами трябва да си осигурят доотглеждането и угояването на 

телетата и да продават директно готовата продукция в кланиците или за из-
нос. Всякаква друга форма ще е пагубна за репродукторите.

Капацитет на фермата
Фермата за отглеждане на говеда от специализираните месодайни 

породи може да е с капацитет от няколко десетки до няколкостотин глави в 
основно стадо. Основен ограничаващ фактор са пасищата. В зависимост от 
възрастта и състоянието на пасището на едно животно се планира дневно –
30–50 kg трева при пасища със сочна трева и 15–30 kg на сухи пасища. Тряб-
ва да се има предвид, че животните не изпасват цялата трева на участъка, 
т.е. в зависимост от ботаническия състав 10–30 % от тревата не се изпасва. 
Приведени в литературата разчети показват, че ако от 1 dka се получават по 
280–300 кръмни единици, върху 100 dka могат да се отглеждат 11–12 месо-
дайни говеда, в т.ч. 3.5–4 крави, а при 400–450 кръмни единици – 15–16 гове-
да, в това число 5–5.5 крави. 

При правилна организация месодайното говедовъдство изисква зна-
чително по-малко труд от млечното. Тук не е необходима ежедневна няколко-
часова работа, свързана например с доенето. В тази връзка малки и средни 
ферми до 15–30 крави могат да бъдат като допълнение към друг вид дейност, 
което е масова практика в страните с развито месодайно говедовъдство.

Порода
В света има над 250 специализирани породи за месо. У нас се от-

глеждат основно френската порода Лимузин, английските Абердин-Ангус и 
Херефорд, по-малко френската Шароле и Белгийското синьо говедо. Освен 
чистопородно, в месодайното говедовъдство може да се използва и промиш-
лено кръстосване на специализираните месодайни породи – например Лиму-
зин с Шароле или Абердин с Херефорд. Установено е, че телетата кръстоски 
са с по-висока преживяемост (4.9 %) и растежна способност (3.8 %), а кравите 
кръстоски са с по-добри майчини качества (6.2 %) и се използват по-продъл-
жително време (16.2 %). 

Основни изисквания при избора на порода за специализираното месо-
дайно производство:

• висока интензивност на растежа на телетата до късна възраст, ви-
соко качество на месото, нисък разход на фураж за килограм прираст;

• висока възпроизводителна способност, млечност и дълголетие на 
кравите;
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• висока аклиматизационна способност и адаптивна пластичност на 
породата.

Породата има голямо значение при организиране на угояването. На 
едногодишни кастрирани бичета кръстоски на Абердин с Херефорд им е не-
обходима високоенергийна дажба в продължение на 3.5 месеца, за да дос-
тигнат кланична зрялост с добро качество на месото. Храненето след този 
период не влияе върху количеството и вкусовите качества на месото, но се 
увеличава количеството на мазнините. При чистопородни бичета от породата 
Абердин-Ангус след предугоителен период (150 дни) със среднодневен при-
раст 0.650 kg са необходими 45 дни доугояване за достигане на оптимална 
маса, но е необходимо повече време за подобряване на качеството на ме-
сото, т.е. до достигане на приемлива крехкост. При едрите породи качеството 
на месото се подобрява при 4-месечен угоителен период. 

Понастоящем у нас се правят опити за отглеждане на крави кърмачки 
от аборигенните породи или различни типове кръстоски. 

Проф. Дарджонов пише, че подобни опити са правени още през 60-те 
години на миналия век. Кравите са се отглеждали вързано през зимата, а през 
лятото са се изкарвали на паша по традиционните начини. Единствената раз-
лика с млечните крави е била, че е липсвало доене, тъй като телетата са боза-
ели от майките. Отбитите телета са угоявани на пасището през следващата 
година. Икономическите резултати са били “отчайващи”, защото са се влагали 
много усилия, а получената продукция е била малко. Телетата на 18–20 месеца 
достигат едва 320–350 kg. Понастоящем говедата се отглеждат свободно, но 
резултатите са същите. Подобна технология може да съществува само с цел 
опазване на генофонда на месните породи. Ефективността идва не толкова от 
реализацията на телетата, колкото от субсидията за опазване на породите.

3.4.3. Вариращи параметри на производствената технология
Вариращите параметри на месодайната ферма се определят по 

указания начин за млечната ферма, като се изхожда от следните особености:

• В месодайното говедовъдство се практикува естествено покриване 
на животните, тъй като генетичното разнообразие на основните селекционни 
признаци е достатъчно високо и може да се води масов отбор.

• Кравите и биците извън развъдния сезон се отглеждат отделно.

• Телетата след отелване се отглеждат заедно с майките през целия 
бозаен периода. Мъжките телета, в зависимост от породата, се отбиват на 
възраст от 6–9 месеца до настъпване на полова зрялост и опасност да пок-
рият женските телета.

• Телетата се доугояват след отбиване при следните подходи: 
                 – оставят се на пасищата до навършване на 12–15-месечна въз-
раст и след това се доугояват интензивно до 18 месеца; 

 – интензивното угояване започва веднага след отбиване.

• Женските телета за разплод се оставят да бозаят до 10-месечна 
възраст, след което се отбиват и се превеждат на самостоятелни пасища.

• Юничките се заплождат на 14–15- или на 16–18-месечна възраст в 
зависимост от скорозрялостта на породата.
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• Юниците след заплождане се преместват в стадото на кравите или 
това се прави поне 2 месеца преди отелване.

Производствен цикъл на фермата
От посочената по-горе схема следва, че производственият цикъл 

при кравите е 365 дни.
При юниците за разплод производственият цикъл се определя по 

формулата

             Тю = (Вз – Бп) + (Тбр – Д)  ,

където: Вз e възрастта на заплождане на юницата, дни; 
             Бп – бозайният период, дни; 
           Тбр – продължителността на бременността, дни; 
               Д – срокът за привеждане в основното стадо (дни до отелване).

Ако юниците се заплождат на 15 месеца, продължителността на бо-
зайния период е 10 месеца, а привеждането в основното стадо е 60 дни 
преди отелване, производственият цикъл ще бъде:

             Тю = (450 – 300) + (285 – 60) = 375 дни.
При телетата за угояване производственият цикъл се определя от 

възрастта за клане (обикновено 450–540 дни) минус продължителността на 
бозайния период.

Продължителността на бозайния период трябва да се извади от про-
изводствения цикъл както на телетата за разплод, така и на телетата за угоя-
ване, тъй като последният се използва за определяне на средногодишния 
брой на животните в групата и броя на скотоместата. През млечния период 
телетата са част от основното стадо и скотоместата се определят заедно с 
тези на кравите – крави с бозаещи телета.

Брой и размер на технологичните групи
Крави. При тях се формират две технологични групи: 

• крави с бозаещи телета – 240–300 дни; 

• бременни сухостойни крави и юници – 65–105 дни.

Бици. Влизат в основното стадо. Общият им брой (Бц) се определя 
по формулата

2530
ЮK

=Бц +   ,

като се има предвид, че годишно на един бик се планират за заплождане на 
30 крави (К) и 25 юници (Ю).

Телета за разплод. При тях се формират две технологични групи: 

• подрастващи телета от 8 (10) до 15 (18) месеца;

• бременни юници от 15 (18)- до  22–25-месечна възраст.

Телетата за угояване. Броят на технологичните групи след отби-
ване зависи от системата на угояване. Ако се използва предугоителен 
период, групите са две:

• предугоителен или подготвителен период (от 7–8- до 12–15-месечна 
възраст);
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• угоителен или заключителен период (от 12–15 месеца до края на 
угояването – 15–18 месеца).

При интензивно угояване групата може да е една, т.е. телета за угоя-
ване – от 7–8-месечна възраст до края на угояването.

Както при женските телета за разплод, така и при телетата за угоя-
ване е възможно и друго групиране в зависимост от технологичните решения 
при отглеждането им.

Средногодишният брой на животните в основно стадо, броят на пър-
вотелките и ремонтните юници, броят на родените телета, броят на телетата, 
заделяни за разплод, средногодишният брой на телетата в технологичните 
групи, броят на скотоместата, циклограмата за движение, оборотът на ста-
дото и фуражният баланс се разработват, както беше описано за млечната 
ферма.

3.4.4. Организация на възпроизводството
Ефективността на технологията за отглеждане на месодайни говеда 

се базира на високата репродуктивна способност на кравите. Целта е да се 
получи по едно теле от крава годишно. При плодовитост на стадото, по-ниска 
от 85 %, технологията е неизгодна. 

Висока репродуктивна способност се обезпечава чрез:
1. Добра фуражна база. Осигурява поддържане на кравите в раз-

плодна кондиция и бързо включване в разплод на младите ремонтни живот-
ни. От фуражната база зависи плодовитостта, продуктивността и продължи-
телността на използване на кравите.

2. Време на заплождане на юниците. Юниците от ранозрелите ме-
содайни породи трябва да се заплождат на 14–15-, а от къснозрелите – на 
16–18-месечна възраст. Към този период се препоръчва телетата да достиг-
нат 55–65 % от масата на завършилите растежа си крави.

3. Метод на заплождане. Естествено покриване.
4. Организиране на възпроизводството. Основен технологичен 

мо-мент при отглеждането на говедата от породите за месо е изборът на 
начина на възпроизводство – целогодишно или турово отелване. Световната 
прак-тика, която категорично препоръчваме и за нашите условия, е турово 
отел-ване в рамките на 2 до 3 месеца – през определен сезон в годината. 
Обикно-вено се прилага отелване през пролетта или през есента, за да се 
избягнат летните горещини и зимните студове.

Пролетното отелване се планира към началото на пасищния период, а 
есенното – в началото на зимата. Като се има предвид, че телетата започват да 
пасат 15–20 дена след отелване, то началото на пролетните отелвания трябва 
да се планира 20–30 дни преди пълното развитие на пасищата. За равнинните 
ра-йони на страната това е към края на февруари, а за планините – месец по-
късно.

Предимства на пролетното отелване:

• Заплождането на кравите се извършва на пасището (юни – август), 
където по-бързо се нормализират репродуктивните функции след раждане и 
заплодяемостта е по-висока.

21. Технология на говедовъдството
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• През периода на раждане на телетата и първите месеци от живота 
им млечността на майките е най-висока, което осигурява по-добър растеж 
през най-критичния период на онтогенезата.

• Телетата се отбиват през есента и през зимния период в основно 
стадо се отглеждат само крави. Това е по-евтино, тъй като кравите се хранят 
с по-малоценни фуражи от подрастващите телета и телетата за угояване.

• Телетата се отбиват до зимата:
    – трудът за отглеждане на животните намалява;
    – при отбиване телетата са с по-висока маса и могат спокойно да 

се доугояват с използване на зимни пасища или интензивно.

• Телетата за разплод и телетата за угояване с предугоителен паси-
щен период се отглеждат два сезона пасищно и само един сезон в зимен лагер.

• Кравите се проверяват за бременност след пасищния период. Яло-
вите крави се бракуват и продават. В края на периода те са в добра гойна 
кондиция и не се доугояват. Не се отглеждат ялови крави през зимата и за 
тях не се приготвят фуражи.

Предимства на есенното отелване:

• Кравите имат по-добро телесно състояние и раждат по-жизнени те-
лета през есента.

• Телетата:
 –  се раждат в зимния лагер, където може да бъде построено ро-

дилно отделение и раждането да се извършва под контрол;
 –  се отглеждат през зимата –  пролетта, като се избягват летните 

горещини;
 – се отбиват, когато пасищата са в най-добро състояние, а тревата 

най-обилна.

• Изкарването на пашата на кравите след зимния период стимулира 
млекоотдаването и кърмачният период се удължава.

• Заплождането се извършва през зимата в зимния лагер и може да 
се използва изкуствено осеменяване.

По-предпочитано в световната практика е пролетното отелване.
Опитите, проведени в Института по планинско животновъдство и зе-

меделие в Троян, показват, че най-добри резултати у нас са получени 
при отелване на кравите през зимата – януари и февруари. Проф. Дар-
джонов обяснява това с факта, че “нуждите на новороденото теле през пър-
вите месеци след раждането не са високи и се задоволяват успешно с мля-
кото, което дава майката, поставена и на скромната зимна дажба. По-късно, 
когато стане на 3 месеца, и майката излезе на паша, телето вече има въз-
можност да оползотвори повечето мляко, което се получава от пасящата 
обилна трева крава. В следващите месеци то оползотворява много по-добре 
по-високата млечност и през лятото, когато пашата намалява и млякото на 
майките спада, то вече може да продължи растежа си с подхранване на кон-
центрати и пашата, която вече може да ползва като преживно. Обратно става 
с отелените през април и май телета. През май и юни, когато за кравите има 
обилна паша и те отделят много мляко, телето не може да оползотвори пове-
че от нужното му мляко (често се появяват храносмилателни разстройства от 
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преяждане) и кравите естествено понижават млечността си. По-късно, когато 
възможностите на телетата за приемането на мляко нараснат, пашата вече 
става по-малко и кравите не могат да развият отново висока млечност”.

По принцип зимните отелвания се избягват, заради студовете, но оче-
видно опитът у нас показва, че те не са такъв проблем и при добро устройст-
во на зимния лагер могат да се практикуват успешно. При такова отелване 
заплождането на кравите се извършва през април и май, което е изключи-
телно благоприятно от физиологична гледна точка.

Наши наблюдения (Nikolov and Alragubi, 2009) при автохтонната по-
рода Родопско късорого говедо показаха, че при свободно отглеждане и из-
ползване на кравите като кърмачки се наблюдава ясно изразена сезонност на 
отелванията, като най-много приплоди се получават през февруари и март.

Очевидно е, че периодът на отелване трябва да бъде избран кон-
кретно за всеки регион в зависимост от развитието на пасищата, като се из-
хожда от постановката, че максималното развитие на пасището и максимал-
ната млечност на кравите трябва да е в периода, когато телето е достигнало 
развитие, позволяващо му напълно да избозава кравата и да поеме значи-
телни количества мляко.

Разходите по отглеждането на юниците са по-високи, отколкото на 
кравите в годината. В тази връзка месодайните крави трябва да се използват 
колкото е възможно по-продължително. Счита се, че оптималното възпроиз-
водство на стадото е 15–20 %, при условие че ще бъдат бракувани 20–25 % 
от първотелките.

Намаляването на яловостта е един от основните начини за понижава-
не на себестойността на продукцията и осигуряване на стабилни приходи.

За повишаване на възпроизводителната способност при изкуственото 
осеменяване е необходимо: 

• своевременно откриване и осеменяване на кравите; 

• водене на книга за осеменяването и отелването; 

• използване на сперма с висока заплодителна способност. 
            При естествено покриване биците трабва да са здрави, с висока жиз-
неност и либидо, с проверена по качество сперма. Постоянно трябва да се 
контролира клиничното състояние на кравите, състоянието на половите им 
органи, да се откриват и лекуват патологиите. След приключване на случния 
сезон кравите задължително се проверяват за бременност и яловите 
се бракуват.

При организиране на възпроизводството трябва да се има предвид:

• месодайните говеда имат ясно изразена сезонна цикличност;

• продължителното бозаене на телетата е фактор, потискащ разгон-
ването, т.е. бозаенето способства за отделяне на пролактин от хипофизата, 
който стимулира млечната секреция и потиска отделянето на гонадотропни 
хормони, свързани с размножаването;

• често кравите са с тиха разгоненост.

Използване на биците
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Биците оказват значително влияние върху репродуктивната способ-
ност на стадото. Използването на бици с лоша репродуктивна способност мо-
же да доведе до намаляване на заплодяемостта, до увеличаване на продъл-
жителността на бременността и до нарастване на безплодието. Възпроизво-
дителната способност на бика може да се определи по процента на заплоде-
ните крави в периода на репродукция на стадото (60–90 дни).

Първоначално за възпроизводителната способност на биците се съди 
по възрастта на настъпване на половата зрялост. Това е възрастта, при която 
бикът отделя еякулат с минимум 50 млн. сперматозоида в 1 cm3 и с подвижност 
на сперматозоидите –  не по-ниска от 10 %. Възрастта на настъпване на 
половата зрялост зависи от породата (табл. 12), но при всички породи за нея 
може да се съди по развитието на тестисите, измеримо чрез обхвата на 
скротума, който е в пределите на 28–29 cm. Обхватът на скротума корелира 
положително и досто-верно с размера на тестисите, обема  на еякулата и 
качеството на спермата.

Таблица 12. Възраст и маса при достигане на полова зрялост при бичета 
от някои породи говеда (по Hamilton, 2009)

Порода Възраст (дни) Жива маса (kg)
Абердин-Ангус 295 246
Херефорд 326 260
Шароле 287 396
Кафяво говедо 264 294

Биците проявяват либидо обикновено 3 седмици преди половото съз-
ряване и достигат стопанска зрялост около 2 месеца по-късно.

При преценката на биците за разплод се обръща специално внимание 
на екстериора и особено на здравината и постановката на задните крайници, 
на развитието на сухожилията е на ъгъла на скакателната става. При лошо 
развитие или дефекти на крайниците биците се затрудняват при скачане и 
проявяват по-ниска потентност.

Тестисите трябва да са в скроталната торба, да са плътни и с нор-
мална големина. При нормално развитие обхватът на скротума не трябва да 
е по-нисък от приведения в табл. 13.

Таблица 13. Минимален обхват на скротума при прици 
от основни месодайни породи, cm

Възраст 
(месеци)

Порода

Симентал
Абердин, 
Шароле

Херефорд, 
Шортхорн

Лимузин,
 Блод д`акитен

12–24 33 32 31 30
15–20 35 34 33 32
21–30 36 35 34 33
>30 37 36 35 34

Обхватът на скротума е с висок херитабилитет и по него може да се 
води масов отбор. Установено е, че е налице положителна корелация между 
обхвата на скротума на бика и половата зрялост, репродуктивната способ-
ност и млечността на дъщерите.

Определянето на качеството на спермата е задължително за биците. 
Това трябва да стане не по-рано от 15-месечна възраст, иначе е твърде не-
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надеждно поради ниската повторяемост. Качеството на спермата може силно 
да се промени до 4 месеца след настъпване на половата зрялост.

Либидото е от основно значение за използването на биците за естест-
вено покриване. То не зависи от растежа, от развитието на тестисите и от 
качеството на спермата. За определяне на половата активност е добре да се 
оцени броят на скачките на бика за определен период от време.

За поддържане на висока репродуктивна способност и висока заплодя-
емост биците не трябва да се претоварват. Поради сезонността на използване 
на младите бичета до 2-годишна възраст трябва да се планират не повече от 
15–20 крави, на бичетата от 2 до 3 години – 20–30 и тези над 3 години – 30–40.

При естественото заплождане на кравите могат да се използват ва-
риантите, описани в раздел “Репродукция на говедата”: 

1. При свободно покриване в стадо от 100–150 крави се използват 
3–4 бика. За намаляване на натоварването биците могат да се разделят на 
две групи, като в стадото се пуска едната, а другата –  почива. Ротация се 
прави през 2–3 дни. 

2. При пускане от ръка заплождането се контролира, броят на плани-
раните крави на бик може да се завиши, а плодовитостта се увеличава с 4–5 
%. При този вариант се увеличава и разходът на труд, поради което 
обикновено не се прилага. 

Системата е по-ефективна при заплождане на кравите в зимния лагер 
и отелване през есента. Изкуствено осеменяване се използва само в елит-
ната развъдна единица на контролираната част на популацията.

Съхраняване на телетата
Друг важен момент в месодайното говедовъдство е съхраняването на 

телетата. За целта е необходимо да се разработят и осъществяват мерки за 
профилактика на абортите, заболяванията и отпадането на телетата. В месо-
дайните ферми, както и в млечните трябва да се спазват всички мероприятия 
на зоопрофилактика. Сериозно внимание трябва да се обръща както на масти-
тите, така и на профилактиката на простудните заболявания и натравянията.

В определени случаи телетата могат да се отбият и по-рано от указа-
ния по-горе срок. Това обаче в никакъв случай не трябва да бъде преди края 
на петия месец след раждане. Ранно отбиване се прави при първотелките, за 
да се намали прекомерното им изтощаване и да се постигне добра кондиция 
при заплождане, а също при кравите, когато се налага за поддържане на 
млечността да се използват скъпи фуражи. По-рано се отбиват и бичетата, за 
да не заплодят преждевременно женските телета.

3.4.5. Технология на отглеждане
Технологията на месодайното говедовъдство е свързана с отглежда-

нето на следните категории говеда: 
• бременни крави; 
• крави с бозаещи телета; 
• подрастващи телета; 
• телета за разплод; 
• телета за угояване; 
• бици.
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Говедата от специализираните месодайни породи се отглеж-
дат основно пасищно, където се намират почти през цялата година. 
Това е възможно, тъй като говедата са студоустойчиви, а при повечето кате-
гории потребностите от хранителни вещества са по-ниски от тези при млеч-
ните. В зависимост от състоянието и продължителността на тревостоя на кул-
турните пасища за едно месодайно говедо (без телетата през млечния пери-
од) трябва да се планират 13–15 dka площ. Ежегодно за състоянието на паси-
щата се полагат специални грижи – почистване, косене на неизпасената тре-
ва, торене и др.

За предпазване от неблагоприятни климатични въздействия се строят 
олекотени навеси или ветрозащитни стени и щитове с минимални вложения. 
Навесите се строят на отцедливи места, като се осигурява топло легло на 
животните по всяко време на годината. Леглото се устройва, като се натрупва 
суха слама. Пасищата се облагородяват – задължително се поставят групови 
поилки, съоръжения за подхранване с обемист или с концентриран фураж. 
Подхранването с груби фуражи трябва да започне, когато през есента тре-
вата загрубее и е в недостатъчни количества за удовлетворяване на днев-
ните потребности на животните.

Месодайните говеда трябва да са на паша самостоятелно, без пас-
тир. За целта пасищата се ограждат с постоянна ограда или електропастир. 
За предпочитане са постоянните огради, които след първоначалните вложе-
ния значително намаляват разхода на труд. Оградата може да бъде построе-
на от различни материали, но трябва да бъде много здрава. Като правило 
месодайните говеда са спокойни, но са масивни и тежки и при подплашване 
могат да разбият оградата. Височината на оградата зависи от размера на 
кравите, но обикновено е достатъчно да бъде 1.20–1.30 m. 

При целодневно самостоятелно прекарване на пасищата, освен че се 
намалява разходът на труд, животните са по-спокойни, пасат и почиват в най- 
благоприятното време в денонощието, могат свободно да проявяват 
вродени-те си инстинкти. Кравите пасат по-продължително и млечността им е 
по- висока.

У нас целогодишно пасене на животните може да се използва в много 
малко региони на страната, но и там пасищата са бедни и няма да могат да 
се използват от месодайните говеда, както се ползват от автохтонните. По та-
зи причина за отглеждане на месодайните говеда през зимата е добре да бъ-
де устроен зимен лагер, на мястото където ще се извършва и доугояване на 
телетата за месо. Добре е зимният лагер да бъде на по-голяма площ – поне 
по 25 m2 на крава. В зимния лагер отново се използват олекотени навеси. Жи-
вотните се отглеждат свободно-групово, на дълбока несменяема постеля. Раз-
виващите се ферментационни процеси в постелята осигуряват на говедата 
топло легло през зимата. За поддържане на постелята се планират 1–3 kg 
слама на животно на ден. Осигурява се свободен достъп до груби и сочни фу-
ражи, вода, сол и микроелементни смески.

На пасището и в зимния лагер се устройват специални прокари, които 
завършват с тесен бокс за фиксиране и свободна манипулация с животните 
–маркиране, ваксиниране, проверка за бременност и др. Добре е боксът да 
бъде и кантар, за да може периодично да се следи масата на животните, 
особено на телетата през бозайния период. По прираста на телетата се съди 
за млечността на майката. Въпреки че млечността не е приоритетен селекци-
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онен признак за месодайните крави, по-високомлечните крави отглеждат по-
добри телета.

При отелване през пролетта кравите раждат направо на пасището.
При есенно отелване в зимния лагер се устройва родилно отделение, 

като се заделят родилни боксове, които обилно се застилат със слама. Май-
ките престояват заедно с новородените телета в родилния бокс 3–5 дни, след 
което се превеждат в обща група. Препоръчва се след раждане телетата да 
се третират с тривитаминол (вит. А, D и Е), както и с антибиотик срещу пъпни 
инфекции.

Добре е на пасищата и в зимния лагер да се устроят заграждения, в 
които свободно да могат да влизат само телетата. В загражденията се поста-
вят хранилки за подхранване с концентриран фураж.

Отбиването на телетата е важен технологичен елемент на месо-
дайното говедовъдство. Препоръчва се телетата от дадената категория – те-
лета за разплод или телета за угояване, да бъдат отбити едновременно. При 
отбиване телетата трябва да се преведат на пасища или в обори, по-далеч от 
кравите, за да се избягнат визуалните и слуховите контакти. По този начин 
кравите се пресушават по-лесно, а телетата по-бързо свикват без майките.

За намаляване на стреса, заболеваемостта и загубата на жива маса е 
добре след отбиване телетата да се подхранват с концентриран фураж. В 
този период животните трябва да имат свободен достъп до вода и качествено 
сено.

Телетата трябва да се преведат за доугояване:
• минимум 30 дни след отбиване, когато самостоятелно, свободно 

използват фуражи;
• когато са приучени към използване на хранилки и поилки;

• когато при прилагане на кастрация са кастрирани поне 3 седмици 
преди превеждането;

• обезроговени и обезпаразитени, като процедурите се извършват по-
не 3 седмици преди превеждането.

След отбиване на телетата се формират групи за разплод и групи за 
угояване. Телетата за разплод и подрастващите телета за угояване се от-
глеждат по същия начин както и кравите. Отглеждането на телетата през 
финишерния период на угояване се извършва в затворени и полуотворени 
сгради или на тулеугоителни площадки. Могат да се използват всички опи-
сани по-горе начини – вързано, свободно-боксово или свободно-групово, като 
за предпочитане е последното.

Хранене на говедата
Храненето на говедата от специализираните месодайни породи ще 

бъде разгледано в следващата глава, но основните принципи, на които е 
подчинено, осигуряващи максимална ефективност на производството, са 
следните:

• използване на евтин фураж през летния период – пасищна трева;
• използване на груби и сочни, включително отпадъчни фуражи през 

зимата;
• минимално използване или неизползване на концентрирани фуражи.
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В месодайното говедовъдство трябва да се разчита на собствено про-
изводство на фуражи (особено на обемисти). 

Месодайна ферма не се създава без достатъчно земя за паси-
ща и за производство на груби фуражи.

При планиране на фуражната база може да се изхожда от нормите, 
препоръчани от Черкаев (табл. 14) за отглеждане на месодайни говеда в Ру-
сия, където условията са сходни с нашите. 

Таблица 14. Потребности на фураж на глава за година, t (по Черкаев)

Вид на 
фуражите

К
р

а
в

и

Ю
н

и
ц

и

Ремонтни 
телета

Телета за угояване
Женски Мъжки

До 
1 

год.

Над 
1 

год.

До 
1 

год.

Над 
1 

год.

До 
1 

год.

Над 
1 

год.

Концентрирани 0.8 0.7 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.2
Сочни 4.5 4.0 0.8 3.6 0.8 3.6 0.8 3.6
Груби 1.7 1.7 0.3 1.3 0.3 1.3 0.3 1.3
в т.ч. сено 0.2 0.2 0.1 0.1 0.08 0.05 0.08 0.05
Зелени 4.9 4.1 1.0 2.6 1.0 2.6 1.0 2.6
Общо КЕ 3.0 2.8 1.1 2.2 1.1 2.4 1.5 2.8

4. ХРАНЕНЕ НА ГОВЕДАТА
Храненето на говедата трябва в максимална степен да 

удовлет-ворява потребностите им в съответствие с категорията, 
възрастта, живата маса, насоката на използване, продуктивността и 
т.н. 

Пълноценното хранене е в основата на образуването на полови 
клетки (гаметогенезата), годни да положат началото на нов живот. Храни-
телните вещества са необходими за по-нататъшния растеж и развитие на за-
родилия се организъм, за поддържане на неговите жизнени функции – ди-
шане, кръвообращение, мускулни съкращения и т.н. Липсата на достатъчно 
храна, отсъствието на специфични хранителни компоненти в малки количества 
(като витамините и микроелементите) водят до сериозни нарушения в здра-
вословното състояние на животните. Храненето е най-мощният паратипен 
фактор, влияещ върху количеството и качеството на продукцията.

За пълноценно хранене е необходимо да се познават потребностите 
от енергия и хранителни вещества на различните категории говеда и особе-
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ностите на тяхното хранене, както и използваемите фуражи, съдържанието 
на хранителни вещества в тях и способността им да удовлетворяват потреб-
ностите на животните.

4.1. СЪСТАВ НА ФУРАЖИТЕ. ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА

Говедата използват директно малък брой от неорганичните вещества 
в природата. Основната част от веществата, необходими за задоволяване на 
потребностите им, постъпват чрез растенията. Това е възможно благода-
рение на сходството в строежа на растителните и животинските организми. 
От известните на дадения етап химични елементи 80 са открити при расте-
нията и животните. Повечето от химичните елементи са в свързано състоя-
ние като части от молекулите на неорганичните и органичните съединения. 
Тези съединения имат различен строеж и свойства, изпълняват различни 
функции в животинския организъм и са с различна значимост за него. Ето 
защо при храненето на животните се обръща внимание не на елементарния 
състав на фуража, а на съдържащите се в него химични вещества.

Основните фуражи при храненето на говедата са с органичен произ-
ход. Всеки органичен фураж съдържа вода и сухо вещество, което се състои 
от органични и неорганични вещества.

Органичните вещества са основен източник на енергия и гра-
дивни елементи за животинския организъм. Към тях се отнасят три гру-
пи съединения – протеини, въглехидрати и мазнини.

4.1.1. Протеини 
Към тях спадат всички азотсъдържащи органични съединения – бел-

тъчини, небелтъчни азотни съединения и нитрати.
Белтъчини. Те не само са незаменими градивни, но и основни фун-

кционални единици на животинския организъм. Вещества от белтъчен про-
изход – ензими, хормони – регулират всички процеси в него. Недостигът или 
биологичната непълноценност на белтъчините в дажбите е свързана с ог-
раничаване на растежа и развитието им, нарушаване на възпроизводителни-
те качества, намаляване на устойчивостта на организма към неблагопри-
ятните фактори на средата и заболявания и влошаване на продуктивността. 
Дажбите с ниско съдържание на протеин имат понижена смилаемост.

Белтъчините имат сходен елементарен състав, а молекулата им е из-
градена главно от аминокиселини. В биологичните продукти са открити повече 
от 150 аминокиселини, но в състава на белтъчините влизат 22. Растенията и 
микроорганизмите имат способността да синтезират всички видове аминокисе-
лини от субстрати, съдържащи азот, а животните ги набавят от фуражите. 
Част от аминокиселините се синтезират в животинския организъм от други 
съедине-ния. Те се наричат заменими. Друга част не се синтезират – 
незаменими ами-нокиселини. Част от незаменимите аминокиселини не само 
не се синтезират в животинския организъм, но се срещат в малки количества и 
във фуражите. Те се наричат лимитиращи.

Поради сложната си структура белтъчините са нестабилни съеди-не-
ния. Под въздействието на различни физични (температура, налягане, облъч-
ване с ултравиолетови лъчи) и химични фактори (третиране с киселини, соли 
и др.) те се денатурират и губят характерните си свойства. 

22. Технология на говедовъдството
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Това трябва да се има предвид при обработката на фуражите. В орга-
низма на животните денатурацията се извършва основно в стомаха под влия-
нието на солната киселина на стомашния сок.

Животинският организъм не е в състояние на акумулира или трансфор-
мира излишните аминокиселини, постъпващи с фуража. По тези причини белтъ-
чините на различните фуражи имат различна биологична пълноценност. 

Биологичната пълноценност на дадена белтъчина се определя 
от съдържащата се в нея в най-малко количество незаменима амино-
киселина, необходима за дадения организъм. 

Това е така, защото отсъствието или недостигът дори на една 
незамени-ма аминокиселина прави невъзможен синтеза на определена 
полипептидна ве-рига независимо от количеството на останалите 
аминокиселини и общото коли-чество на протеина. Най-пълноценни са 
белтъчините на фуражите от животин-ски произход –  мляко и отпадъци от 
млекопреработването, яйца, рибено брашно и др. Тези фуражи съдържат 
всички незаменими аминокиселини в съотношение, подобно на това в 
животинския организъм.

Небелтъчните азотни съединения са голяма група вещества с 
различен състав и функции. Те се съдържат основно в растенията или са 
продукт на междинната обмяна на веществата в животинския организъм. С 
най-голямо значение при храненето са свободните аминокиселини и ами-
дите. Гликозидите в малки количества възбуждат апетита, но в по-големи 
водят до разстройство на храносмилането. Някои от тях, като соланина, (об-
разуващ се в картофите), синитрина (в синаповите растения), амигдалина (в 
зърната на фия), са токсични. Силно токсични са и алкалоидите.

Нитратите могат да се определят като условно токсични протеини. 
Сами по себе си те не са отровни, но в организма се превръщат в нитрити, 
които имат токсично действие. Нитратите се натрупват в по-големи количест-
ва в растенията при торене със завишени количества азотсъдържащи торове, 
съчетано с неблагоприятни климатични условия –  ниски температури, вале-
жи. Повишеното съдържание на нитрати във фуражите влошава синтезира-
нето на витамин А от каротиноидите в тънките черва на животните.

При конвенционалното животновъдство в дажбите на говедата се 
включват синтетични небелтъчни азотни съединения. Те се използват от мик-
роорганизмите, населяващи предстомашията, за синтез на протеин, който е с 
висока биологична пълноценност. При органичното производство използва-
нето на небелтъчни азотни съединения е забранено.

4.1.2. Въглехидрати
Въглехидратите са основният източник на енергия за животинския ор-

ганизъм. Те изграждат основната маса от растителните тъкани, като заемат 
от 2/3 до 3/4 от сухото вещество на растенията. В животинския организъм 
почти не се натрупват, а в животинските продукти най-високо е съдържанието 
им в млякото и отпадъците от млекопреработването – до 5–6 %.

Въглехидратите изпълняват структурна функция като част от клетъч-
ните мембрани и биологичните течности, а междинните продукти от окислява-
нето им се използват за синтез на заменими аминокиселини, мазнини и др.

Въглехидратите са нискомолекулярни (монозахариди и дизахариди) и 
вискомолекулярни (полизахариди). 
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Глюкозата, фруктозата и галактозата са физиологични монозаха-
риди и при нормално състояние единствено те се намират в кръвта и лимфата 
на животинския организъм и са основните източници на енергия за него. 

Рибозата и дезоксирибозата са други монозахариди, влизащи в 
съста-ва на нуклеопротеидите –  носители и преносители на генетичната 
информация.

Основни дизахариди са захарозата, лактозата, малтозата и целобиозата. 
Захарозата се съдържа в почти всички растения, като най-богати на 

нея са захарното цвекло и тръстиката. Тя е източник на лесно достъпна за 
животните енергия и има значение за силажирането на фуражите. 

Лактозата е единствената захар, която се образува в животинския 
организъм. Тя се синтезира в млечната жлеза и се отделя с млякото. Източ-
ник е на енергия за новородените, ферментира бавно и поддържа киселата 
реакция в червата. Високата киселинност потиска развитието на гнилостните 
бактерии и друга нежелана микрофлора. 

Малтозата е междинен продукт при разграждане на скорбялата, а 
целобиозата – на целулозата.

Полизахаридите са изградени от пет до стотици и хиляди повтарящи 
се моно- или дизахариди. Най-голямо значение при хранене на животните 
имат скорбялата и целулозата. 

Скорбялата е основен резервен въглехидрат на растенията и се 
отлага основно в семената, клубените и корените. 

Целулозата е структурен въглехидрат. В младите растения е в по-
малко количество, което с напредване на вегетацията нараства и може да 
достигне 30–35 %. Въпреки че е най-разпространеният въглехидрат в приро-
дата, животните не могат да я усвояват директно, тъй като за разграждането 
ѝ са необходими ензимите целулаза и целубиаза, които не се отделят с хра-
носмилателните сокове. Целулозата се смила в храносмилателния тракт на 
говедата от микроорганизмите, които го населяват. 

Гликогенът е полизахарид. Той е единственият резервен въглехидрат 
в животинското тяло. Най-високо е съдържанието му в черния дроб, мускулите 
и кръвта.

4.1.3. Мазнини 
Мазнините са важна част на клетката. Като структурни елементи те 

влизат в състава на ядрото и протоплазмата, участват в изграждането на 
клетъчните мембрани. Отлагат се в мускулите, между мускулите, около вът-
решните органи и под кожата и са основен резервен източник на енергия за 
животинския организъм. Мазнините доставят незаменими мастни киселини и 
са разтворители на мастноразтворимите витамини. Те подобряват вкусовите 
качества на фуражите и повишават оползотворяването на дажбата, а при 
обработката на фуража улесняват гранулирането.

Най-важно значение от мазнините имат гликолипидите и фосфоглице-
ридите. 

Гликолипидите са основните липиди на тревните фуражи (60–80 %). В 
животинския организъм те се срещат главно в нервната тъкан, но влизат в 
състава и на други тъкани. 

Фосфолипидите са главни компоненти на биологичните мембрани, 
на нервите и мозъчното вещество, на ензимите. Фосфолипидите участват 
в обменните процеси и емулгирането и осигуряват лесно усвоим фосфор за 
животните. 
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Лецитинът е основен представител на фосфолипидите и важна със-
тавна част на почти всички липиди от растителен и животински произход. Из-
точници на лецитин са млякото, жълтъкът, семената на соята, памука, фия и др.

Други липиди със важно значение са стероидите, терпените, восъци-
те, простагландините. 

Стероидите се срещат във всички растителни и животински клетки. 
Към тях спадат жлъчните киселини, хормоните на кората на надбъбречната 
жлеза, половите хормони, предшествениците на витамин D и др. В зави-
симост от произхода си стеролите се делят на фито-, микро- и зоостероли. От 
зоостеролите с най-голямо значение е холестеролът, който е важна със-
тавка на нервната тъкан, изходен материал за синтеза на хормони, витамин 
D3 и др. От фитостеролите най-важен е ергостеролът, който при облъчва-
не с ултравиолетови лъчи се превръща във витамин D2. 

Терпените обхващат: етеричните масла, някои от които се изпол-
зват за възбуждане на апетита при животните; багрилните субстанции – 
каротин, ксантофил и др.; мастноразтворимите провитамини и 
витамини. Основен източник на терпени от тази група са зелените растения, 
морковите, тиквите, жълтата царевица и др. Багрилата оцветяват телесните 
мазнини, жълтъка на яйцата, кръвната плазма, млякото. 

Восъците изпълняват защитна роля при растенията и животните. Те 
се съдържат в кожата, перата и космите. Восъците нямат хранителна стой-
ност и присъствието им в дажбата влошава хранителността ѝ.

Простагландините имат различни физиологични функции – стиму-
лират контракциите на гладката мускулатура, понижават кръвното налягане. 
При конвенционалното животновъдство се използват за синхронизиране на 
еструса, което е забранено при органичното производство.

Една от основните роли на мазнините при храненето на животните е 
да доставят мастни киселини за животинския организъм. Мастните кисе-
лини биват наситени и ненаситени. Към наситените се отнасят маслената, 
капроновата, каприловата, каприновата, лауриновата, меристиновата, палми-
тиновата, стеариновата, арахидоновата, а към ненаситените –  палмитолеи-
новата, олеиновата, линоловата, линоленовата, арахидонова. В растенията 
преобладават ненаситените мастни киселини, които са 65–85 % от общото 
количество. В мазнините от животински произход количеството им е 40–65 %.

Линоловата и линоленовата киселина се синтезират само от расте-
нията и синьозелените водорасли. По тази причина се наричат незаменими. 
Растенията и водораслите не са в състояние да синтезират киселините, в 
които се трансформират незаменимите мастни киселини в организма на жи-
вотните. Линоловата киселина е предшественик на група мастни киселини, 
които се означават като Ω-6 мастни киселини, а линоленовата – на Ω-3 маст-
ни киселини. Ω-6 и Ω-3 мастните киселини не могат да се превръщат едни в 
други, имат различен метаболизъм и изпълняват различни функции. 

Незаменимите мастни киселини изпълняват важни функции в животин-
ския организъм – участват в протоплазмената обмяна на клетката, в транспорта 
на липидите, те са структурни компоненти на клетъчните мембрани, влизат в 
със-тава на някои ензими, предшественици са при синтеза на простагландини, 
тром-бонисти и други хормоноподобни вещества. Важно значение за 
метаболитните процеси има съотношението между Ω-6 и Ω-3 киселините, което 
трябва да бъде 3–5:1. Обикновено дефицитна във фуражите е линоленовата 
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киселина, чиито основни източници са рибената, ленената, рапичната и 
маслинената мазнини.

Мазнините (подобно на белтъчините) са податливи на неблагоприятни 
средови влияния. При окисляване на мастните киселини мазнината гранясва, 
има намалена хранителна стойност и е вредна за животните. Влагата и топлината 
усил-ват процеса на гранясване, поради което фуражите, богати на мазнини, 
трябва да не са с високо съдържание на вода и да се съхраняват на сухо и 
хладно място.

4.1.4. Неорганични вещества 
Към тях се отнасят водата и минералните соли. 
Водата варира в широки граници по съдържание в продуктите от 

растителен и животински произход. По-високо е количеството ѝ в младите 
растения и животни. От растителните фуражи с най-високо съдържание на 
вода са репкото (90–91 %), корено- и сочноплодите (75–91 %), а с най-ниско –
семената на растенията (10–13 %), дехидратираните фуражи (10 %), сеното и 
сламата (15 %). От животинските фуражи най-високо е съдържанието на вода 
в отпадъците от млекопреработването (90–95 %), а най-ниско – в мазнините и 
брашната от животински произход (0.5–10 %).

Минералните вещества са незаменими хранителни компоненти за 
животните. Жизнено важни са 22 елемента, които в зависимост от съдържа-
нието си в животинския организъм се разделят на: 

• макроелементи (над 100 mg/kg) – Ca, P, K, Na, Cl, S, Mg;
• микроелементи (под 100 mg/kg) – Fe, Zn, Cu, Mn, I, Co, Se, F, Mo, Cr, 

Ni, V, Si. 
За осъществяване на жизнените функции на организма, за нормално 

функциониране на органите и системите, минералните вещества трябва да 
бъдат в оптимални количества и съотношения.
               Минералните вещества изпълняват различни функции в животинския 
организъм: 

• поддържат йонното и киселинно-алкалното равновесие (всички), 
нормалната възбудимост на нервната система (Са, K, Na, Mg), мускулния то-
нус (Са, K, Na, Mg); 

• регулират осмотичното налягане (всички), сърдечната дейност (Са, 
Na, Mn), функциите на черния дроб и бъбреците (Na), дейността на микроор-
ганизмите в предстомашията (Co, Mo), храносмилането (Cl и др.), обмяната 
на веществата (Р, K, Na, Zn, I, Se, Mo, Mg, Mn, S, Co); 

• участват в изграждането на костната тъкан (Са, Р, Cu, Zn, Mn), кръ-
вообразуването (Fe, Cu, Zn, Mn, Co), съсирването на кръвта (Са), кератинизаци-
ята (Cu), фосфорилирането (Са, Mn), тъканното дишане (Fe, Cu), синтеза на ви-
тамини (Mn), синтеза на белтъчини, нуклеинови киселини, аминокиселини (Co); 

• активират ензими, ензимни системи (Fe-каталаза, пероксидаза, ци-
тохромни ензими, флавинови ензими; Cu-цитохромоксидаза и др.; Zn-карбок-
сипептидаза, лейцинаминопептидаза, карбоанхидраза, алкохолдехидрогена-
за, глутаматдехидрогеназа, лактатдехидрогеназа; Mn-аргиназа, оксалацетат-
карбоксилаза; Mo-ксантиноксидаза, нитратредуктаза; Se-глутатион пероксида-
за, йодтиронин-дейодиназа); 

• влизат в състава на: ДНК и РНК (Р), ензимите (Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, 
Se), аминокиселините (S), белтъчините (S, Fe), витамините (S, Co), хормоните 
(S, I), пигментите (Fe, Cu). 

Излишъкът на минерални вещества е опасен. Признаците са сход-
ни с тези при недостига. 
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Основните източници с високо съдържание на минерални вещества са 
растителните фуражи (K, Cl); тревните фуражи (Fe, Mn); бобовите сена (Са); 
зърнените фуражи и триците (Р); белтъчните фуражи (S, Mg, Cu). 

Специфични източници на минерални вещества са природните ми-
нерали, в които се съдържат. Напоследък се засилват тенденциите към 
използване на минерали в органична форма, такава, в която се намират в 
живата материя. Те имат по-добра усвояемост, не предизвикват странични 
ефекти, не са вредни за животните и хората и не замърсяват околната среда.

4.1.5. Биологично активни вещества
 Биологично активните вещества са органични вещества, които нямат 
енергийна и протеинова стойност, но в минимални количества действат като 
стимулатори или инхибитори на биохимичните процеси. По този начин участ-
ват в обмяната на веществата и регулират всички процеси в организма. При 
тяхната липса настъпват морфологични, физиологични и функционални сму-
щения, които могат да доведат до смърт на индивида. Към биологично актив-
ните вещества се отнасят витамините и провитамините, ензимите, хормони-
те. Основно значение имат витамините.

Витамините са жизнено важни за животните. Те се синтезират в 
растенията и микроорганизмите. Директно в животинския организъм могат да 
се синтезират само витамини А и D от провитамини, постъпващи с фуража.

Витамините се разделят на две групи:

• мастноразтворими – А, D, К, Е;
• водоразтворими – витамините от група В и витамин С. 
Витамините изпълняват различни, специфични функции. Недостигът 

им се означава като хиповитаминоза, липсата –  като авитаминоза, а изли-
шъкът им – като хипервитаминоза.

Витамин А (А1 – ретинол, А2 – дехидроретинол) участва в състава на 
зрителния пурпур, в образуването и растежа на костите, в поддържането на 
епителните клетки, структурите и пропускливостта на клетъчните мембрани. 
Авитаминозата се характеризира с кокоша слепота, ксерофталмия, кератома-
лация, ослепяване, нарушено формиране на епителната тъкан, влошена раз-
множителната способност, понижена устойчивост, намален растеж. Основни 
източници на витамин А са млякото, яйцата. Зелените растения, морковите, 
тиквите, тревните силажи съдържат каротиноиди, които в чревната лигавица, 
черния дроб и млечната жлеза се превръщат във витамин A. 

Витамин D (антирахитичен; D2 –  ергокалциферол D3 –  холекалци-
ферол) участва в резорбцията и обмяната на Са и Р, влияе върху функциите на 
паращитовидната, щитовидната, надбъбречната жлеза и хипофизата. Авитами-
нозата се демонстрира с рахит, остеомалация, намаляване на растежа и 
продук-тивността, смущения в храносмилането, загуба на апетит. При говедата 
е нару-шен тонусът на нервната система, появява се безпокойство, 
плашливост, извра-тен апетит, залежаване, трудно движение. Витамин D се 
образува при облъч-ване с ултравиолетови лъчи. В растенията се синтезира D2, 
а в кожата на жи-вотните –  D3. Основен източник на витамина за говедата е 
сеното. 

Витамин Е (токоферол) е неспецифичен биологичен антиоксидант. 
Сти-мулира образуването на простагландини, предпазва клетъчните мембрани. 
Ви-таминът участва в обмяната на веществата, в метаболизма на 
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сяросъдържа-щите аминокиселини и витамин В12, в синтеза на ДНК, 
убихиноните и витамин С. Витамин Е има защитна роля срещу завишени 
количества на тежките метали Cd, Hg, Ag, As. Авитаминозата и 
хиповитаминозата се характеризират с намалена устойчивост срещу 
заболявания, нарушени размножителни функции, мускулна дистрофия. Основни 
източници на витамин Е са зелените фуражи. 

Витамин К (филохинон; антихеморагичен). Участва в образуването на 
протромбина – участващ във съсирването на кръвта, в процесите на дишането 
и фосфорилирането. Основни източници на витамин К са зелените фуражи. 

Витамините от групата В влизат в състава на някои клетъчни ен-
зима, свързани с обмяната на веществата. Те влияят върху храносмилането, 
сърдечната дейност, растежа, нервната система. 

Витамин В1 (тиамин) е коензим на карбоксилазата. Участва в обмя-
ната на въглехидратите. 

Витамин В2 (рибофлавин) влиза в състава на флавинмононукле-
отида и флавинадениндинуклеотида. Участва в клетъчното дишане, синтеза 
на зрителния пигмент и хемоглобина. 

Витамин В3 (РР) (ниацин) е коензим на НАД и НАДФ. Участва в об-
мяната на веществата и влияе върху процесите в предстомашията. 

Витамин В5 (пантотенова киселина) влиза в състава на коензим А. 
Участва в обмяната на мастните киселини, окислителното фосфорилиране, 
синтеза на антителата и стероидните хормони. 

Витамин В6 (пиридоксин, пиридоксал, пиридоксамин) влиза в със-
тава на някои декарбоксилази и аминоферази и участва в обмяната на ами-
нокиселините. 

Витамин В12 (цианкобаламин) участва в обмяната на аминокисели-
ните, мастните киселини и в синтеза на метионина. 

Витамин Вс (фолиева киселина) влиза в състава на ензимите пте-
ропротеиди. Необходим е за образуването на кръвта, за функционирането на 
костния мозък, за синтеза на нуклеиновите киселини. 

Витамин H (биотин) участва в обмяната на веществата. Отсъствието 
му води до нарушаване на дейността на надбъбречната жлеза. 

Холинът участва в предаването на нервните импулси, структурна 
част е на лецитина и свингомиелина. 

Витамин С (аскорбинова киселина) изпълнява разнородни функции. 
Той взема участие в окислително-редукционни процеси, в синтеза на хе-
моглобина, във въглехидратната и белтъчната обмяна, регулира синтеза на 
кортикостероидите, на хормоните на щитовидната и половите жлези. 

Основни източници на витамини от група В и витамин С са зелените 
фуражи (В2. В6. С), дрождите (В1. В3. В5. Вс, Н, холин), сеното и сенните брашна 
(Вс), шротовете (В2. В3. В5. Н, холин), зърнените фуражи, триците (В1. В2. В3. В5), 
яйцата и млякото (В12), силажите, корено- клубено- и сочноплодите (C).

Известни са и други витамини и витаминоподобни вещества (миоинози-
тол; карнитин; липоева, оротова, пангамова киселини и др.). 

Открити са и редица вещества с неизвестна досега природа и неуточ-
нено действие –  неидентифицирани фактори, които оказват положително 
влияние върху функциите на организма, особено върху растежа и развитието 
на младите животни.

4.2. СМИЛАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА
В ОРГАНИЗМА НА ЖИВОТНИТЕ
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Част от хранителните вещества –  водата, разтворимите минерални 
вещества и витаминитете, приети с фуражите, се резорбират и се използват 
директно от животинския организъм. Основната част от органичните съставки 
на фуражите обаче са под формата на неразтворими макромолекули, които 
не могат да преминат през мембраните на животинските клетки. Те се раз-
граждат предварително до по-прости съединения. 

Храносмилане – процес на разграждане на сложните хранител-
ни вещества, постъпващи с фуражите, до по-прости съединения, 
които могат да се резорбират в организма.

Храносмилането се извършва в храносмилателния канал. Най-напред 
храната попада в устната кухина, преминава през глътката и хранопровода в 
сто-маха, а след това последователно в тънките и дебелите черва. Към 
храносми-лателния канал се отнасят и слюнчените жлези, панкреасът и черният 
дроб, чи-ито секрети се изливат в него и участват пряко в храносмилателните 
процеси. 

Говедата и биволите се отнасят към полигастричните 
(преживните) животни. При тях стомахът е четирикамерен. Състои се от 
предстомашия (тър-бух, мрежа, книжка) и истински стомах –  сирищник. От 
четирите отдела на стома-ха с най-голяма вместимост е търбухът, в който 
храната постъпва най-напред. Тънките черва са три: дванадесетопръстно 
(duodenum), празно (jejunum) и сла-бинно (ileum). Дуоденумът и илиумът са 
сравнително къси, а празното черво е дълго и образува многобройни гънки. 
Дебелите черва са по-широки и с по-дебе-ли стени от тънките. Те също са три – 
сляпо (caecum), дъговидно (colon) и право (rectum). Ректумът завършва с анус 
(anus), през който се изхвърлят неусвоените в храносмилателния канал 
хранителни отпадъци.

Храносмилането бива механично и химично. 
Механичните процеси включват приемане на храната, дъвчене, раз-

дробяване, размесване, омекотяване и придвижване в храносмилателния ка-
нал. Механичното смилане се извършва основно в устата, при движенията на 
предстомашията и останалите отдели на храносмилателния канал. За гове-
дата и биволите е характерно, че храната се приема бързо, без да се дъвче и 
се “складира” в търбуха и мрежата. Тук тя омеква и набухва. След това, ко-
гато животните са в покой, приетата храна се връща обратно в устата и бавно 
се стрива чрез дъвчене. Този процес се нарича преживяне. Ако при поглъ-
щането на храната след преживяне тя не е достатъчно смляна, отново се 
връща в устата. Този процес може да се повтаря многократно. След дос-
татъчно стриване смляната хранителна маса на отделни порции постъпва 
първоначално в книжката, а след това в сирищника.

Химичното разграждане на хранителните вещества се извършва от 
ензими, които се съдържат в храносмилателните сокове, отделящи се в раз-
лични части на храносмилателния тракт (табл. 15) или от автоензими на фу-
ражите. Ензимите, които разграждат протеините, се наричат протеолитични, 
или протеази, разграждащите мазнините – липолитични, или липази. Ен-
зимите са видово- и субстратоспецифични. Името им носи наименованието 
на субстрата, който разграждат, с окончанието -аза. Под влияние на ензимите 
белтъчините се разграждат първоначално до албумози, пептони и пептиди, 
а впоследствие на аминокиселини; полизахаридите –  до монозахариди; 
мазнините – до алкохол и мастни киселини.
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Таблица  15. Химично смилане на фуражите

Дял Хр.сок/ 
реакция

Ензими Субстрат Крайни продукти
У

ст
а

слюнка /слабо 
алкална

С
то

м
ах

стомашен 
сок /кисела

Пепсин белтъчини пептони и пептиди 
при 
новородени
химозин ренин казеин калиев параказеинат
стомашна 
липаза

емулгирани 
липиди

глицерин и мастни 
киселини

Д
в

ан
ад

ес
ет

о
п

р
ъ

ст
н

и
к

панкреатичен 
сок /алкална

трипсин 
хемотрипсин

белтъчини, 
полипептиди

пептиди и 
аминокиселини

пептидази олигопептиди аминокиселини
амилаза скорбяла, 

декстрин
малтоза
глюкоза

малтаза малтоза Глюкоза
лактаза лактоза Глюкоза

липаза мазнини
моноглицериди, 
глицерин и мастни 
киселини

фосфолипаза фосфолипиди

моноглицериди, 
глицерин и мастни 
киселини, фосфорна 
киселина, холин

Жлъчка соли на 
жлъчните 
киселини

мастни 
киселини

холеинови киселини

Д
р

уг
и

 т
ъ

н
ки

 ч
ер

в
а

чревен сок
/алкална

ерипсин, 
инвертаза, 
пептидази

протеин и 
междинни 
продукти

аминокиселини 

малтаза
лактаза
захараза

малтоза
лактоза
захароза

глюкоза
глюкоза+галактоза
глюкоза+фруктоза

чревна липаза мазнините мастни киселини и 
глицерин

алкална 
фосфатаза

фосфорни 
естери

дефосфорилирани 
съединения

нуклеази нуклеинови 
киселини

мононуклеотиди, 
азотни бази, пентози

Д
еб

ел
и

 
ч

ер
в

а

чревен сок/
алкална

ниска ензимна активност, 
химично смилане практически не протича

Като самостоятелен тип храносмилане може да се отдели и микро-
биалното. На практика то е механично и химично смилане, но се извършва 
от микроорганизмите, обитаващи храносмилателния канал. Най-активно е 
микробиалното смилане в предстомашията, което е основното смилане при 
говедата. В сока, отделящ се в предстомашията, няма ензими и химичното 
смилане се осъществява от екто- и ендоензимите на микроорганизмите. 

В търбуха има идеални условия за ферментационните процеси:

• постоянна температура (39–40о С);
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• ниско съдържание на кислород; 

• оптимално pH 6.0–6.5. 

В предстомашията обитават около 150 вида бактерии, като 
количеството им в търбушното съдържание е 109–1011 броя в 1 ml. По своето 
физиологично действие бактериите са специфични и се разделят или по 
отношение на субст-рата (липолитични, целулозолитични и т.н.), или по крайния 
продукт на обмяната (млечнокисели, масленокисели и др.). В предстомашията 
обитават и около 50 вида инфузории. В търбуха на всеки индивид обитават 
около 14–16 вида инфу-зории. С помощта на своите израстъци –  камшичета, 
власинки и др., те раздро-бяват фуража до изключително дребни частици и го 
правят достъпен за ензи-мите на бактериите. Обитатели на предстомашията са 
и дрожди, плесени, някои видове актиномицети.

Видовият състав на микроорганизмите в предстомашията е твърде 
дина-мичен и лесно се изменя под влиянието на начина на хранене и фуража, 
като основно значение имат количеството и видът на ферментиращите 
вещества.

Разграждането на веществата в предстомашията от ензимите на микро-
организмите е представено на фиг. 26. В предстомашията крайна форма на 
разграждане на протеина е амонякът, до който се разгражда около 70–80 % 
от постъпващия протеин с фуража. Около 90 % от освободения амоняк се ус-
воява от микроорганизмите. Те синтезират заменими и незаменими амино-
киселини и протеин на собственото си тяло. Бактериалният протеин е с по-
високо качество от растителния. Неусвоеният от микроорганизмите амоняк се 
резорбира и с кръвния ток постъпва в черния дроб, където се превръща в 
карбамид. Част от карбамида се отделя с урината, а друга чрез слюнката или 
директно през стената се връща в предстомашията, където отново се прев-
ръща в амоняк.

Разграждането на протеина от микроорганизмите в предстомашията 
има както предимства, така и недостатъци, тъй като не може да се определят 
нито общото количество, нито видът на постъпващите аминокиселини в чер-
вата на преживните животни. При животните с по-ниска продуктивност това 
не е от значение, но при по-високопродуктивните е съществен проблем. По 
тази причина при конвенционалното животновъдство се използват протек-
тивни среди, които правят ценния протеин на фуража недостъпен за 
микроор-ганизмите в предстомашията.

Микроорганизмите разграждат почти всички въглехидрати, постъп-
ващи с фуража. Благодарение на тях животните усвояват целулозата, която 
се смила чрез вътрешноклетъчните ензими на микроорганизмите. Микроорга-
низмите разграждат както целулозата, така и другите трудно усвоими въгле-
хидрати – хемицелулоза, лигнини. За разлика от химичното храносмилане в 
червата, получените при разграждането на полизахаридите монозахариди се 
подлагат на допълнително разграждане до нискомолекулярни летливи маст-
ни киселини (ЛМК), при което се отделят метан и въглероден диоксид. Осво-
бождаващата се при този процес енергия, под формата на АТФ, се използва 
от микроорганизмите. Това е основната енергия, която използват, тъй като 
отделяната при разграждането на глицерола е нищожна, а мастните киселини 
не се разграждат в предстомашията.

23. Технология на говедовъдството
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По такъв начин, крайният продукт на разграждането на въглехидрати-
те в предстомашията на преживните са ЛМК. За денонощие в предстомашия-
та на лактиращи крави се отделят от 2.5 до 5.0 kg ЛМК. Съотношението меж-
ду отделните ЛМК се определя от състава на дажбата. 

Фиг. 26. Схема на разграждане на хранителните вещества
в предстомашията на преживните животни

При увеличаване на относителния дял на обемистите фуражи нараст-
ва количеството на оцетната киселина, а при увеличаване на концентрира-
ните –  на пропионовата и маслената. Това има голямо значение, тъй като 
различните ЛМК се използват по различен начин в организма. След резорб-
цията, която се осъществява главно в предстомашията, ЛМК участват в мета-
болизма като източници на енергия и градивен материал за животинското 
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тяло. Ацетатът се използва главно като източник на енергия и е основен 
предшественик на млечните мазнини, а пропионатът и бутиратът –  като из-
точници на енергия и за синтез на телесните мазнини. Чрез ЛМК говедата 
задоволяват 65–80 % от енергийните си потребности.

В предстомашията липидите се разграждат до моноглицериди, маст-
ни киселини, глицерин. Глицеринът се разгражда до ЛМК (главно пропионова 
киселина). Ненаситените мастни киселини се хидрогенизират и се превръщат 
в наситени. Микроорганизмите използват мастните киселини с къса или 
средно-дълга верига, както и въглеродните вериги на аминокиселините, за 
синтез на мазнини на собственото си тяло – главно фосфолипиди, стероиди и 
др. Маст-ните киселини с дълги вериги не се използват от микроорганизмите и 
заедно с останалата хранителна маса преминават в сирищника и в червата.

Паралелно с процесите на разграждане в предстомашията постоянно 
протича и биосинтез на вещества. От разградените хранителни вещества на 
фу-ража микроорганизмите синтезират вещества на собственото си тяло – 
протеин, аминокиселини, липиди, гликоген, витамини, биологично активни 
вещества.

От предстомашията, заедно с неразградените хранителни вещества 
на фуража, микроорганизмите постъпват в сирищника. Там средата е кисела 
и микроорганизмите умират. Клетъчната им обвивка се разгражда, а съдър-
жанието на клетките се смесва с хранителната маса, като я обогатява с цен-
ните продукти на микробиалния синтез. Следва химично храносмилане на ве-
ществата в стомаха и червата.

Крайните продукти на смилането се абсорбират (всмукват) в хра-
носмилателния канал, постъпват в кръвта и лимфата и чрез тях достигат до 
всички органи и клетки. Хранителните вещества се абсорбират главно в тън-
ките черва и в предстомашията.

Храносмилането е първият етап от асимилацията на хранителните ве-
щества, след който следват междинната обмяна и изхвърлянето на продуктите 
на метаболизма с урината. В клетките на животинското тяло се извършват аси-
милационни и десимилационни процеси, познати като обмяна на веществата. 

В животинския организъм: 
• аминокиселините се използват за синтез на белтъчини и мазнини 

и като източник на енергия; 
• мазнините, глицеролът и мастните киселини – като източник 

на енергия и резервни мазнини; 
• монозахаридите – като източник на енергия, за синтез на захари, 

гликоген и мазнини;
• водата и минералните вещества не претърпяват никакви изме-

нения в организма.

4.3. ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА ФУРАЖИТЕ
Резорбираните от чревния тракт хранителни вещества се използват 

главно в две направления: 
• като източник на енергия;
• като градивен материал за животинското тяло. 
Първата функция се изпълнява от всички органични вещества, а вто-

рата – главно от протеините. На тази основа при оценка на хранителната стой-
ност на фуражите се прави преценка на енергийната и протеиновата стойност, 
а не на съдържанието на отделните органични съединения. Отчита се съдържа-
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нието на вода и сухо вещество, наличието на дефицитни минерални вещества, 
витамини и незаменими аминокиселини. Съдържанието на вода е свързано с 
общата хранителна стойност – колкото то е по-високо, толкова е по-ниска хра-
нителната стойност на фуражите. При сходно съдържание на вода 
хранителната стойност се определя от съотношението между останалите 
химични вещества.

4.3.1. Eнергийна стойност на фуражите
При окисляване на органичните вещества, съдържащи се във фура-

жите, се отделя енергия. В организма на животните това отделяне става 
бавно, на много етапи, като след всеки етап част от отделената енергия се 
губи. Дистрибуцията на енергията от фуражите става по схемата на фиг. 27

Фиг. 27. Дистрибуция на енергията от фуражите

При говедата и биволите с фекалиите се губи около 25–45 % от прие-
тата с фуража енергия, с урината – 5–10 %, с метана – 8–15 %, а за поддър-
жане на живота – 20–30 %. След задоволяване на енергийните нужди за под-
държане на живота енергията, която остава, се отделя с продукцията или се 
отлага в тялото на животните. Тази енергия е известна като обща ретенция 
на енергията. От схемата се вижда, че оползотворяването на приетата 
енергия за производството на продукция при говедата е твърде ниско. 
Трансформацията на енергията при производството на мляко е 15–30 % от 
бруто енергията (БЕ) на фуража, а при производството на говеждо месо – едва 
5–15 %.

Тъй като всички органични вещества отделят енергия при окислени-
ето си, показателят “съдържание на енергия във фуражите” се счита за най- 
универсалния и важния от гледна точка на храненето. 

Относно съдържанието на енергията във фуражите: 
1. Отделните категории животни имат не само общи изисквания към 

енергията, но и към енергоносителите. 
2. Съотношението на хранителните вещества във фуража е важно за 

храносмилането. 
3. Химическите връзки между веществата във фуража са важни за 

здравето и продуктивността (особено на високопродуктивните животни). 
Новата българска система за оценка на енергийната стойност на 

фуражите за говедата и биволите се основава на съдържанието на нето 
енергията. Използват се две отделни единици:

 

Обща топлопродукция
         на организма
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• кръмни единици за мляко (КЕМ = 6 MJ нето енергия за млекоот-
деляне);

• кръмни единици за растеж (КЕР = 6 MJ нето енергия за натруп-
ване на телесна маса).
             Разделянето на двете единици идва от факта, че единица обменна 
енергия (ОЕ) от фуража се използва по различен начин и с различни коефи-
циенти на оползотворяване за млекоотделяне и за натрупване на маса.

При кръмните единици за мляко се отчита влиянието на две метабо-
литни фази:

1. Основната част от енергията на млякото се черпи от телесните ре-
зерви на животното (коефициент на използване на ОЕ в НЕ – 0.82)

2. С храненето се попълва вече изразходвана енергия за синтез на 
млечните съставки (коефициент на използване на ОЕ в НЕ натрупване – 0.75)

3. Допълване на енергията за другите жизнени дейности (поддържане 
на живота, бременност, движение и т.н.). 

Отчита се депресията в храносмилането при обилното хранене на 
животните – избира се “осреднен модел”  за корекция на обменната енергия 
на фуража (моделът за България е крава с 550 kg жива маса и 15 l дневна 
млечност = равнище на хранене 2.38 пъти над това за поддържане). Депре-
сията в храносмилането (а оттам и в оползотворяването на ОЕ) е 2.5 % от 
изчислената обменна енергия. 

Вземайки предвид горното, се правят математически изчисления, като 
основните величини са изчислени на базата на прецизни многобройни биоло-
гични опити с животни (вземат се предвид и съотношенията – колко от енер-
гията е за млекообразуване, колко е за всяка една друга дейност и с какви 
загуби енергията се превръща във всяка една основна жизнена/продуктивна 
дейност – ефективност на оползотворяване на обменната енергия в различ-
ните нето енергии).

За определяне на частта от брутоенергията на фуража, оползотворя-
вана до обменна енергия, се въвежда коефициент на фуража (q)

BЕ

OE
q = .

При максималното опростяване на изчисленията, крайното уравнение 
за определяне на кръмната единица за мляко е 

КЕМ = ОЕ (0.075 + 0.39q) , 

а за кръмната единица за растеж

КЕР = 6 MJ НЕ за растеж.

Изчислението се базира на: 

• Изисква се да се определят основните функции на разпределението 
на НЕ – за поддържане на живота и за растеж (прираст).

• Определяне на съотношението на двете енергии (колкото по-висок 
е прирастът, толкова по-голям процент от НЕ (нето енергия) ще отиде за 
растеж (от 50 до 75 %).
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• Ефективност на ОЕ за поддържане (при средно качество на фура-
жа – ОЕ/БЕ = 0.5) – 0.68, за прираст (растеж) – 0.40.

• Въвеждане на стандарт за прираст – за България е 900 g/денонощие 
–  тогава на единица енергия за поддържане ще се падне 0.5 единици за 
рас-теж.

• Залагане на тези данни в изчисления.

• При максимално опростяване и закръгляне

КЕР = ОЕ (0.0382 + 0.104q) .

За изчисляване на бруто енергията (БЕ) и обменната енергия (ОЕ) се 
използват уравненията, препоръчани от Тодоров и др., (1995):

БЕ = 0.0242СП + 0.0366СМ + 0.0209СВл + 0.017БЕВ – 0.0007ZX ,

където: БЕ се изчислява на основата на съдържанието на суровите хранителни 
                         вещества във фуражите: 

СП  е суровият протеин;
            СМ са суровите мазнини;
           СВл – суровите влакнини;
         СБЕВ – суровите безазотни екстрактни вещества;
              ZX – захарите.

ОЕ = 0.0152СмП + 0.0342СмМ + 0.0128СмВЛ + 0.0159СмБЕВ – 
0.0007ZX , 

където: ОЕ се изчислява на основата на смилаемите хранителни вещества:
           СмП е смилаемият протеин;
          СмМ са смилаемите мазнини;
        СмВЛ – смилаемите влакнини;
      СмБЕВ – смилаемите безазотни екстрактни вещества. 
             Съдържанието на сурови хранителни вещества в конкретния фураж 
може да се определи във всяка химична лаборатория. Смлените вещества се 
получават като суровите се умножат по коефициента на смилаемост, който е 
специфичен за всеки фураж и се раздели на 100.

4.3.2. Протеинова стойност на фуражите
Азотсъдържащите органични вещества (протеинът) след дезаминира-

не и окисление могат да се ползват за енергийни нужди (както и мазнините и 
въглехидратите). Значението на протеина за организма обаче е главно гра-
дивно (за увеличение и подмяна на клетъчните структури), което другите ор-
ганични вещества не могат да изпълняват. Градивните елементи на проте-
ина са аминокиселините, следователно протеиновата хранителност 
на фуража е определяне на способността му да задоволява нуждите 
на животните от аминокиселини.

В клетките на животните винаги има т.нар. аминокиселинен резер-
воар, който служи за подаване на аминокиселини за подмяна на “изхабени”, 
или за синтез на нови белтъчини при деленето на клетките. Неградивни орга-
нични азотни съединения в суровия протеин са нуклеиновите киселини и не-
белтъчните азотни съединения.
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Както споменахме по-горе, аминокиселините се разделят на:

• незаменими – лизин, мтионин+цистин, триптофан, аргинин, лейцин, 
изолейцин, хистидин, треонин, валин, фенилаланин+тирозин);

• заменими – аланин, аспарагинова и глутаминова киселина, пролин, 
орнитин, глицин, серин. 

При храненето се следи всяка една незаменима аминокиселина поот-
делно да се набави чрез фуража, а количеството на заменимите се определя 
по съвкупност.

В търбуха на говедата и биволите постоянно се извършва синтез и 
ресинтез на аминокиселини (включително и незаменими) от микроорганиз-
мите, които го обитават. 

Микроорганизмите в предстомашията имат способност:  

• да деструктират голяма част от белтъчините (аминокиселините) от 
фуража в небелтъчни азотни съединения (НБАС); 

• на базата на деструктираните НБАС същите ресинтезират микроби-
ален белтък с относително постоянно аминокиселинно съдържание, каквото 
хилядолетната симбиоза между микроорганизъм и преживно животно е опре-
делила като най-приемливо (по този начин могат да се набавя над 80 % от 
необходимите аминокиселини).

В тази връзка за оценка на протеиновата хранителност на фуражите 
при говедата и биволите се използват два показателя:

• протеин, смилаем в червата (ПСЧ); 
• баланс на протеина в търбуха (БПТ). 
Протеинът, смилаем в червата, определя аминокиселините, които са 

преминали през чревната стена и са отишли за аминокиселинен резервоар в 
клетките. Той е съвкупност от фуражния протеин, който е преминал непроме-
нен през предстомашията (по-малко количество), и от преобразувания проте-
ин в предстомашията от микроорганизмите. Делът на двата вида протеин при 
отделните категории животни е различен. При нископродуктивните, които се 
хранят основно с обемисти фуражи, делът на микробиалния протеин, постъп-
ващ в червата, е 70–90 %, но при хранене с по-високи нива на концентрирани 
фуражи намалява до към 50 %.

БПТ е математически израз на два процеса, протичащи в търбуха с 
помощта на микроорганизмите –  разграждането на протеина РП(Т) и проте-
инов синтез ПС(Т):

БПТ = РП(Т) – ПС(Т) .

Когато освобождаващият се N е равен на фиксирания, БПТ= 0. Ако е 
разграден повече протеин (аминокиселини) и е получен повече амоняк (азот), 
отколкото е ресинтезиран в аминокиселини, тогава балансът е положителен 
(излишният амоняк се “оригва”  заедно с метана, но в определени граници). 
Ако микробите имат възможност да синтезират повече протеин в сравнение с 
амоняка, разграден от фуража, то тогава БПТ е отрицателен. Фуражите, съ-
държащи голямо количества смилаема/обменна енергия и малко белтъчини, 
винаги имат отрицателен БПТ.
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Нормата на БПТ за хранене на преживни животни винаги е 0 и 
сумата от БПТ на дадените фуражи с дажбата трябва да е близка до 0.

Както положителният, така и отрицателният азотен баланс са нежела-
телни. При положителния азотен баланс в търбуха на животните се натрупва 
значително количество амоняк, който се резорбира в организма и може да 
предизвика отравяне. При отрицателния азотен баланс се намалява синтезът 
на микробиален протеин и количеството на ПСЧ, нарушава се микробиалната 
дейност и намалява смилаемостта на суровите влакнини и скорбялата. Това 
води до намаляване на общата хранителна стойност на дажбата и консума-
цията на фураж. При балансиране на дажбата се допускат отклонения от 
нулевия азотен баланс от +30–40 до –5 g на 1 КЕМ или КЕР.

Двата показателя БПТ и ПСЧ се контролират винаги заедно. При съста-
вяне на дажба, ако ПСЧ е в нормите, но БПТ е с висока отрицателна стойност, 
практически не може да се осигури и пресметнатото по дажба количество ПСЧ 
(липсва голямо количество от ресинтезираната в предстомашията фракция). 

При конвенционалното производство при висок отрицателен БПТ в 
дажбата могат да се добавят небелтъчни азотни съединения (карбамид), кои-
то се използват от микроорганизмите в предстомашията за синтез на амино-
киселини. При биологичното производство това не е разрешено и могат да се 
използват евтини и богати на азот (заменими аминокиселини) фуражи.

В конвенционалното животновъдство, ако фуражът е богат на незаме-
ними аминокиселини, се прилага т.нар. протектиране (третиране с хими-
чески средства), за да може протеиновата фракция да достигне до стомаха и 
тънките черва без да бъде променена от микроорганизмите. Такова протект-
иране почти задължително се прави при много високопродуктивни крави, при 
които е необходимо точно да се отчита количеството на незаменимите ами-
нокиселини, постъпващи в червата. При биопроизводството на животинска 
продукция протектирането не е разрешено.

Високомлечните крави (особено в началото на лактацията) имат зави-
шени изисквания към постъпващите в тънките черва незаменими аминокисе-
лини –  най-често лизин, смилаем в червата (ЛСЧ), и метионин, смилаем в 
червата – МСЧ). ЛСЧ трябва да е минимум – 7.2 %, а МСЧ – минимум 2.4 % 
от ПСЧ. Контролът на тези показатели е необходим при над 20–25 l дневна 
млечност през първите 120 дни след отелването.

Говедата оползотворяват добре протеина за синтез на мляко и лошо – 
за синтез на месо. Трансформацията на протеина на фуража в протеин на 
млякото е 20–30 %, докато в протеин на месото е едва 3–9 %.

4.3.3. Други контролирани хранителни вещества
Калций и фосфор. Обикновено се контролират техните брутни коли-

чества (сурови хранителни вещества), без да се има предвид тяхната сми-
лаемост и степен на усвояемост. Нормите за хранене са съставени така, че 
последните два показателя са взети предвид при изчисленията и суровите 
количества са завишени спрямо тях. Няма биологична пречка за завишаване 
на количествата на двата елемента при храненето на животните до 2–3 пъти, 
при условие че и двата са завишени по еднакъв начин спрямо нормите. По-
високото съдържание на елементите обаче поставя екологични проблеми при 
изхвърлянето на излишните количества чрез екскрементите в природата.
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Другите макро- и микроелементи. При тревопасните животни, как-
вито са говедата и биволите, този контрол се налага много рядко, тъй като хра-
ненето с тревни фуражи предполага достатъчния им достъп да организма. 
При приготвянето на смески за телета и малачета са разработени и се влагат 
до 0.5–1 % елементни смески, съобразени с нормите и степента на достъп-
ност при конкретните животни. 

Сол. На преживните животни солта се дава под формата на блокове 
за близане за приемане на воля. Желателно е солта да е йодирана.

Витамини. При поемане на достатъчно зелени тревни фуражи конт-
ролът на витамините при преживните животни е излишен – в растенията има 
достатъчни количества от мастноразтворимите витамини, а водоразтворими-
те се произвеждат от микрофлората на предстомашията.

Сурови влакнини. При високомлечните животни в началото на лакта-
цията трябва да се следи и за количествата на т.нар. структурни (ед-
ровлакнести) сурови влакнини, количеството на които не трябва да бъде 
под 15 % от сухото вещество на дажбата. 

 4.4. ОСНОВНИ ФУРАЖИ ЗА ГОВЕДАТА И БИВОЛИТЕ

Фуражи – всички продукти от растителен, животински, микробиален, 
минерален и синтетичен произход, които могат да се използват за храна на 
животните и в обичайни количества нямат вредно влияние върху организма 
им или върху произвежданата от тях продукция.

За хранене на животните се използват разнообразни фуражи и фу-
ражни добавки. Най-голямо значение при храненето на говедата и биволите 
имат растителните фуражи. В зависимост от съдържанието на енергия те 
се разделят на обемисти и концентрирани, като границата е 0.7 КЕМ/kg 
фураж.

Обемистите фуражи са основни за храненето на говедата и биво-
лите. В зависимост от съдържанието на вода се разделят на:

• сочни –  съдържат над 20 % вода и са бедни на сурови влакнини 
(поради ниското съдържание на сухо вещество хранителната им стойност не 
е висока), хранителните им вещества се смилат и усвояват лесно от живо-
тинския организъм;

• груби – богати на сухо вещество (82–86 %), но съдържат голямо ко-
личество сурови влакнини, които понижават хранителната им стойност.

4.4.1. Зелени фуражи
Зелените фуражи са основни сочни фуражи при храненето на говеда-

та и биволите. По смилаемост на веществата в тях и по биологична пълно-
ценност те превъзхождат всички обемисти фуражи. Имат 5–15 % по-висока 
енергийна стойност от консервираните фуражи, приготвени от тях, а в ранна-
та си вегетациона фаза не отстъпват по концентрация на енергия в сухото си 
вещество на концентрираните. Имат и висока протеинова хранителност, като 
при говедата и биволите съчетават съдържанието на протеин с лесноусвоими 
въглехидрати. Около 30 % от протеина е под формата на небелтъчни азотни 
съединения, което е допълнително предимство при храненето на преживните 
животни. По съдържание и благоприятно съотношение на витамини тези фу-
ражи нямат аналог от другите групи. Важно предимство е и тяхната ниска се-
бестойност, особено ако животните ги изпасват.

24. Технология на говедовъдството
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При хранене само със зелени фуражи дойните крави могат да достиг-
нат млечност 15–18 kg, а при ранна вегетационна фаза –  и над 20 kg. При 
добра паша среднодневният  прираст при телетата за угояване достига от 
800–1000 до 1100–1300 g. 

Хранителната стойност на зелените фуражи зависи от съдържанието 
на водата, на структурните влакнини (с напредване на вегетацията се нама-
лява водата и се увеличават влакнините), на ботаническия състав, на форма-
та на изхранване, на технологиите на отглеждане на културите и др. 

Промените в хранителната стойност на зелените фуражи с напредва-
не на вегетацията са съществени и трябва да се имат предвид при баланси-
рането на дажбите. С напредване на вегетацията сухото вещество се увели-
чава над два пъти. Най-високо увеличение има на суровите (при това струк-
турни) влакнини, докато концентрацията на суровия протеин и витамините на-
малява, както и БЕВ (за сметка на увеличението на суровите влакнини).

Най-добре е зелените фуражи да се дават на животните свежи или 
леко завехнали (бобовите). При престояване в окосено състояние на дебел 
пласт фуражите се “спарват”.

За условията на България зелените фуражи могат да се осигурят за 
хранене на животните в продължение на 200 дни, а при осигуряването на 
т.нар. “зелен конвейер” –  с включването на студоустойчиви ранни и късни 
култури – до 280 дни годишно.

В зависимост от ботаническия състав зелените фуражи се делят на 
житни, бобови и смесени. 

Зелени житни фуражи. В чисто състояние, освен царевицата, се из-
ползват рядко при храненето на животните. Най-употребяваните от тях са 
царевицата, соргото, суданката, фуражната ръж и тритикале.

Царевицата при засяване като първа и втора култура се ползва за 
зелено изхранване 2–3 месеца в годината. Високите добиви от декар при по-
ливни условия (6–8 t зелена маса, или 1500 kg СВ) я определят като една от 
най-високодобивните култури. За зелен фураж е подходящо да се изхранва 
във фаза изметляване до млечна зрялост. След това листно-стъблената ма-
са бързо загрубява, но пък се отлагат бързо лесносмилаеми хранителни ве-
щества в зърното и общата смилаемост на СВ се запазва. Фуражът се при-
ема добре от всички категории говеда, но е най-подходящ за дойните крави и 
телетата за угояване. Царевицата е енергиен фураж с ниско съдържание на 
протеин и някои макро- и микроелементи. Въпреки че в дажбите за преживни 
животни тя може да заеме 70 % от СВ, трябва да се комбинира с фуражи и 
фуражни добавки, съдържащи протеин, сяра, мед, цинк, манган и др.

Соргото се препоръчва за хранене във фаза изметляване. В по-ран-
ните фази соргото съдържа големи количества от отровния гликозид дурин.

Суданката е подходяща за сухи и горещи райони. Не е взискателна 
към почвата. В ранна вегетационна фаза също съдържа дурин, но по-малко от 
сор-гото. Коси се и се храни, когато растенията достигат до височина 40–45 cm. 

Фуражната ръж е ранна култура, която може да осигури зелена хра-
нителна маса още от средата на април. Най-подходяща е за изхранване във 
фаза вретенене до изкласяване. Неподходяща е за хранене по време на 
цъфтеж – съдържа токсалбумини. 

Тритикале осигурява повече зелена маса от декар от ръжта. Култу-
рата е сухоустойчива и малко взискателна към почвите.
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Зелени бобови култури. Високо ценен фураж. Енергийната им 
стойност е както на житните, но съдържат почти два пъти повече протеин (30–
45 g/kg). Най-употребяваните от тях са люцерната, детелината, еспарзетата и 
зелени-ят грах.

Люцерната е основен бобов фураж у нас. Отличава се с високо съдър-
жание на протеин (18–22 % от сухото вещество), калций и редица други мине-
рални вещества, включително микроелементи. Зелената люцерна е богата с 
каротин (провитамин А). Енергийната ѝ хранителност е сравнително добра – 
0,9–0,6 КЕМ в 1 kg сухо вещество в зависимост от фазата на вегетация. Най-
бла-гоприятният баланс между качеството и добива се получава в края на 
пъпку-ването и началото на цъфтежа, когато се препоръчва да се коси 
люцерната. 

Детелината е подходяща е за райони с повече валежи (планина и 
предпланина). Има по-ниско съдържание на сухо вещество от люцерната, но 
по енергийна стойност не ѝ отстъпва. Детелината е и по-балансиран фураж 
от люцерната по съотношение Са и Р. Изхранва се в същите количества как-
то люцерната и също може да предизвика тимпанит при неправилно захра-
нени животни.

Еспарзетата вирее на бедни, плитки, песъчливи и варовити почви в 
засушливи райони. Израства рано напролет. Най-подходящо е да се използва 
за зелен фураж във фаза преди начало на цъфтеж. Не предизвиква тимпанит. 

Зеленият грах се използва за храна на животните във фаза буто-
низация до млечно-восъчна зрялост на зърното. Приема се добре от всички 
категории говеда, но е особено подходящ за млечни крави. 

Други зелени фуражи. За разширяване на периода за хранене на 
животните със зелени фуражи, се използват репкото, фуражното зеле и др. 

Репкото е студоустойчива култура. Ползва се за зелен фураж най-
рано напролет. Вегетацията му протича за 30–35 дни. Съдържа малко СВ, но 
като сочен фураж, стимулиращ млекообразуването, може да се комбинира с 
по-сухи отпадъчни фуражи. Хранителната стойност на СВ е висока, като съ-
четава и положителен БПТ. Изхранва се предимно на лактиращи животни.

Фуражното (кръмното) зеле се използва за зелено хранене в късна 
есен и ранна зима. Издържа на температури до –10 до –12о С. Хранителната 
му стойност е почти като на репкото. Изхранва се в по-малки количества, по-
ради съдържание на някои вещества, предизвикващи храносмилателни раз-
стройства и смущения в щитовидната жлеза. 

4.4.2. Технология на зелените фуражи, тревните смески, ливадите 
           и пасищата
Изборът на подходяща фуражна култура трябва да е съобразен с 

почвено-климатичните условия на района, където е разположена фермата, и 
изисква добро познаване на биологичните особености на културата, нейните 
продуктивни възможности и технологията ѝ на отглеждане. 

Люцерна
Люцерната е сред най-предпочитаните многогодишни култури за тре-

вен фураж за говедата. 
Важността на люцерната се определя от следните характеристики:
• високата продуктивност;
• отличното качество на зелената маса и сеното;
• голямата дълготрайност; 
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• възможност за пълно механизиране на отглеждането и 
прибирането; 

• ниска себестойност на продукцията.
Люцерната се използва като целогодишен фураж:
• за зелено изхранване;
• като сено, сенаж, витаминнно брашно и др. осигурява висококочест-

вена храна за животните през зимния период. 
С включването на люцерновото сено в дажбите продуктивността на 

животните се увеличава с 15–20 %, а разходът на концентриран фураж отно-
сително се снижава. При неполивни условия за един вегетационен сезон се 
получават 2–3 откоса и 400–800 kg/dka сено, а при поливни –  4–6 откоса и 
1000–2000 kg/dka сено. 

Получаването на добиви, близки до потенциала на културата, изисква 
подбор на подходящи сортове и прилагане на разработените научнообосно-
вани технологии за отглеждането и използването ѝ.

Люцерната може да се отглежда в цялата страна с изключение на по-
високите планински райони. Най-благоприятни са равнините райони, където 
почвите са черноземни, сиви горски, кафяви горски, канелени и др., с добър 
въздушен режим, богати на хумус, запасени с хранителни вещества и доста-
тъчно фосфорна киселина.

Място в сеитбообращението. Като многогодишна култура люцер-
ната може да се отглежда самостоятелно или в специализирани сеитбообра-
щения. Самостоятелното ѝ отглеждане се препоръчва за засушливите райо-
ни, както и при неполивни условия. При осигурено напояване люцерната се 
включва в специализираните сеитбообращения – фуражни, зеленчукови, на-
ситени с царевица, оризови и др. На едно и също място люцерната не трябва 
да се засява преди да са минали 4–5 години от разораването ѝ.

Подготовка на почвата. Добре подготвената почва трябва да е с 
добре разрохкан орен слой, да е чиста от плевели, запасена с влага и оси-
гуряваща твърдо легло за нормалното поникване и развитие на дребните лю-
цернови семена, които са с ниска пробивна сила на кълна. 

Обработката на почвата е в зависимост от срока на засяване и пред-
шественика. При пролетна сеитба и ранни предшественици (пшеница, ече-
мик), непосредствено след прибирането им, се извършва подмятане на стър-
нището на дълбочина 8–10 cm с дисков плуг. Дълбоката оран се извършва 
след около 20–30 дни (около средата на август) на дълбочина 28–30 cm. На 
площи, които не са силно заплевелени, дълбоката оран се извършва веднага 
след жътвата.

При валежи през втората половина на лятото и есента голяма част от 
плевелите поникват, поради което е необходимо да се извършат една или 
две повърхностни обработки (култивиране или дискуване) преди настъпване 
на зимата. През пролетта площите се култивират 1–2 пъти в зависимост от 
извършените допълнителни обработки през есента, като последното култиви-
ране се съчетава с брануване. При пролетна сеитба и късни предшественици 
(царевица, захарно цвекло, слънчоглед), веднага след прибиране на пред-
шественика, се извършва дълбока оран. Предсеитбените пролетни обработки 
включват еднократно култивиране и брануване или фрезуване, като не се 
прекалява с броя и дълбочината на тези обработки. При лятна и ранна есен-
на сеитба, веднага след прибирането се извършва лятна оран. До сеитбата 
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почвата се поддържа чиста от плевели чрез култивиране и брануване или 
чрез фрезуване.

Предсеитбеното и следсеитбеното валиране са задължителни за съз-
даване на твърдо легло, необходимо за дружното поникване на семената.

Торене. Люцерната е силно взискателна към фосфора. Част от фос-
форните, калиевите, калциевите и др. съединения люцерната усвоява от по-
долните позвени хоризонти чрез дълбоко проникващата си и с добра разтво-
рителна способност коренова система. Необходимите нива на калия и фос-
фора се осигуряват чрез внасяне на подходящи минерални торове. Нормите 
се определят в зависимост от запасеността на почвата и условията на от-
глеждане (поливни или неполивни). Люцерната реагира положително на пред-
сеитбено торене с азот и рано през пролетта при започване на вегетацията 
на старите посеви. 

Сеитба. За сеитба се използват семена от известен сорт и произход, 
задължително декускутирани. При възможност за редовно напояване люцер-
ната може да се засява почти през целия вегетационен период. При лятна 
сеитба – юни, юли до средата на август, до края на вегетационния сезон се 
получават 1–2 откоса. На следващата година посевът се реколтира като две-
годишен. В практиката този срок на сеитба се прилага рядко поради необ-
ходимостта от напояване.

Ранното есенно засяване –  от средата на август до средата на сеп-
тември, изисква напояване, но в години с ранни есенни валежи може да се 
извърши и при неполивни условия. По-късната сеитба е свързана с риск от 
загиване или разреждане на посева през зимата и рано през пролетта.

При условията на нашата страна най-практикувана е пролетната се-
итба (март – април). През годините с ранно и силно лятно засушаване е по-
добре, когато сеитбата се извършва в началото на периода (първата по-
ловина на март) при температура 6–7o С. По-късните срокове са свързани с 
по-силно отрицателно влияние на летните засушавания и с по-силно заплеве-
ляване.

Люцерната се засява с 2–2.5 kg/dka обикновено редово на 10–12 cm. 
Люцерновите семена са дребни, с малко хранителни вещества, слаба енер-
гия на прорастване и изискват плитко засяване – около 2 cm. 

Засяването на люцерната при пролетна сеитба под покров с различни 
едногодишни култури (ръж, овес, пролетен, ечемик, царевица, едногодишен 
райграс и др.) е практика, с която се цели да се потисне развитието на бър-
зоразвиващите се плевели и да се компенсира по-ниския добив от люцерната 
при първата коситба. За успешна покровна сеитба сеитбената норма на пок-
ровната култура трябва да се намали от оптималната в чисто състояние с 
25–50 %, а сеитбената норма на люцерната – да се увеличи с 15–20 %. До-
бивът на зелена маса и сухо вещество е по-висок с покровна култура, но 
съдържанието на протеин и смилаемостта на фуража са по-ниски. 

Агротехнически мероприятия, ограничаващи заплевеленост-
та и нападението от болести и неприятели. Дълготрайността на лю-
церновите посеви в голяма степен се определя от степента на тяхната запле-
веленост. За унищожаване на едногодишните широколистни плевели (полски 
синап, щир, лобода и др.) през първата година се извършва високо окосява-
не, при което люцерната не се засяга, а развитието на плевелите се потиска 
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силно. При появата на кускута заразените петна се окосяват, окосената маса 
се изнася от посева и се изгаря.

Създаването на оптимални условия на развитието на растенията, 
правилното редуване на културите и използването на устойчиви сортове 
може да предотвратят развитието и разпространението на черните и жълтите 
листни петна, аскохитозата, маната, кореново гниене и др. 

Пространствената изолация от 1–1.5 km на новите и старите посеви 
силно ограничава разпространяването на по-важните неприятели –  дваде-
сет и четириточковата калинка, люцерновият листояд, малкият и големият 
люцернов хоботник, грудковите хоботници, люцерновата нощенка, вредните 
галици и др. Избягването на предшественици като едногодишни бобови 
(грах, фий) и многогодишни бобови (детелина, звездан, еспарзета), които 
имат общи неприятели с люцерната, допринася за намаляване на пораже-
нията от тях.

При висока плътност на неприятелите и опасност от загуби в коли-
чеството и качеството на фуража трябва незабавно да се пристъпи към при-
биране на люцерната, без да се изчаква оптималната фаза на прибиране.

Когато агротехническите средства за борба не понижават плътността 
на неприятелите под прага на вредността, се налага използването на инсек-
тициди. 

Напояване. Ефективно агротехническо мероприятие, което приложе-
но правилно, увеличава добива 2–3 пъти. Изискванията към влагата са раз-
лични както през отделните периоди от вегетацията, така и през различните 
години на развитие. При новозасятата люцерна най-добре е първата поливка 
да се извърши при височина на растенията 10–15 cm, при условие че почве-
ната влага е спаднала под 70 % от ППВ. При старите посеви за един вегета-
ционен период е необходимо да се осигурят около 400–600 m3/dka вода, раз-
пределени в 4–6 поливки. 

Прибиране. Правилното определяне на срока на прибиране се отра-
зява върху количеството и качеството на продукцията и дълготрайността на 
посева. Най-добре е прибирането да е във фаза начало на цъфтежа, когато 
се получава максимално количество зелена маса, съдържанието на протеин 
и аминокиселини е високо, а съдържанието на влакнини е ниско (табл. 16). 
По-късното окосяване води до намаляване на броя на откосите, а при по-
ранна коситба растенията не са натрупали достатъчно резервни хранителни 
вещества и новите пъпки не са оформени. Най-вредна е такава коситба за 
младите едногодишни посеви. 

Таблица 16. Хранителната стойност на фуража от люцерна в различните 
фази на развитие (Тодоров, 1995)

Фаза CП НДВ КДВ Смилаемост
Бутонизация 210 468 359 69.2
Начало на цъфтеж 184 539 413 65.1
Пълен цъфтеж 160 598 458 59.8

          НДВ –  неутрални детергентни влакнини;   КДВ – кисели детергентни влакнини

Хранителната стойност е обект на много прочвания, тъй като има важ-
но влияние върху продуктивността на животните. При включване на 55 % 

205



люцерна и 45 % концентрат в дажбите на говеда средният дневен прираст 
намалява, ако люцерната е окосена във фаза пълен цъфтеж. 

Отклонения от оптималния срок се допускат при опасност от поля-
гане при неблагоприятно време, при силно заплевелени посеви, при силно 
нападение от болести и неприятели и при последния подраст.

Последната коситба през есента се извършва 40–50 дни до прекра-
тяване на вегетацията (краят на септември и началото на октомври).

Люцерната се съхранява като сено или сенаж. При избора на метод 
на съхранение трябва да се има предвид какви ще бъдат загубите на храни-
телни вещества. Установено е, че в зависимост от метода на съхранение за-
губите на сухо вещество варират от 5 до 60 %, а на протеин и на смилаемост 
на хранителните вещества – до 25 %. Особено важно е запазването на лис-
тата, които съдържат повече протеин и имат по-висока концентрация на ми-
нерални вещества от стъблата.

Приготвяне на сено. Включването на сено в дажбите на животните 
води до увеличаване на продуктивността на животните с 15–20 %, а относи-
телно се снижава разходът на концентриран фураж. Сушенето е метод на 
съхранение, при който влажността на окосената маса от 70–85 %, както е в 
момента на прибирането, трябва да спадне до 10–17 %. При такава влажност 
не се развиват микроорганизми, плесени и гъби, а сеното се запазва дълго 
време без да се разваля. 

След окосяване зелената маса остава 2–3 дни докато изсъхне от 
горната страна. При коситба се предпочита ивичният откос, с което се оси-
гурява по-добра защита на зелената маса от слънцето и дъжда. Формата на 
откоса е стреловидна, отцедлива, което ограничава измиването на хранител-
ните вещества. Откосите трябва да се поддържат рехави, за да се провет-
ряват, тъй като от долната страна се кондензират изпарения от влажната 
земя. Затова се налага обръщане или разбухване. Ако времето е лошо, доб-
ре е да се направят още 1–2 обръщания. Всяка излишна манипулация при-
чинява допълнително оронване на листата и утъпкване на посева. След това 
сеното се събира или балира. 

Приготвяне на сенаж. Сенажирането е евтин и лесно приложим на-
чин за съхранение на люцерната и се осъществява при сравнително малко 
загуба на хранителни вещества. Консервиращите фактори са липсата на въз-
дух (предотвратява развитието на плесените) и 50–60 % влажност (потиска 
дейността на бактериите). 

Технологията на приготвяне на сенажа е следната. Окосената маса се 
оставя на ивици да завехне. В зависимост от климатичните условия, тя е готова 
за прибиране и нарязване обикновено след около половин до един ден. За по-
бързото и равномерно отделяне на излишната вода от стъблата и листата е 
доб-ре да се използват косачки, които имат приспособления за напукване на 
стъб-лата. Завехналата до определена степен маса се подбира, нарязва се със 
сила-жокомбайн, товари се във високообемни ремаркета и се съхранява в 
различни съоръжения (траншеи, кули или специални полиетиленови пакети). 

Доброкачественият сенаж се характеризира с:

• добре запазена структура на листата и стъблата (при разтриване 
между пръстите не се размазват);

• масленозелен цвят с по-светъл или по-тъмен оттенък;
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• леко кисела миризма. 
Промяната в структурата, цвета и миризмата е указание за ниско ка-

чество или за разваляне на сенажа.
Приготвяне на люцернов силаж. Люцерната е трудносилажираща се 

култура. За да се приготви силаж от люцерна, е необходимо да се добавят 
суро-вини, богати на въглехидрати – ръж, царевица, меласа, царевично брашно 
и др.

Люцернова паша. Люцерната е неподходяща за пасищно използва-
не, тъй като не понася утъпкване от животните и отстраняване на надземната 
маса в ранна фаза и причинява подуване на животните. За паша могат да се 
използват само старите оредели и определени за разораване посеви. В та-
кива случаи трябва да се прилага парцелна паша – животните влизат в пар-
целите при височина на люцерната около 30 cm, като площта е съобразена с 
дневните им потребности и с наличния запас от трева. При спазване на ус-
ловията за регулирана паша люцерната може да осигури 5–7 изпасвания за 
един вегетационен период, но трябва да се избягва използването ѝ за паша 
във влажно време, тъй като може да се причини тимпанит (подуване).

Дехидратираната люцерна може да се използва като източник на 
протеин, минерални вещества и витамини, калций и микролементи и включ-
ването ѝ в дажбите на животните подобрява продуктивността им. Отличен 
фураж е за високопродуктивни растящи животни, които изискват големи коли-
чества протеин. Препоръчва се включването на 0.3–0.5 kg дехидратирана 
люцерна в дневната дажба за бързорастящи телета за угояване.

Едногодишни житно-бобови смески
Използват се за зелен фураж, сено или силаж. Добре балансирани са 

по съдържание на протеин и въглехидрати и с високо съдържание на мине-
рални соли. Наличието на бобов компонент подпомага развитието на житни-
те, като им се предоставя азот чрез азотфиксацията, поради което смеските 
могат се отглеждат и без торене. След прибиране на смеските в почвата ос-
тават около 6–8 kg/dka азот, който се използва от останалите култури в сеит-
бообращението. Компонентите за житно-бобовите смески трябва да са така 
подбрани, че технологическата зрялост на видовете и сортовете да настъпва 
едновременно. 

Зимуващи смески. Подходящи са за условията на нашата страна и 
добивите са гарантирани. Те осигуряват зелен фураж през пролетта (от края 
на май до средата на юни), когато животните имат най-голяма нужда от 
зелена храна. Получената зелена маса може да се съхрани като силаж, се-
наж и по-рядко като сено. Ранното прибиране на тези смески дава възмож-
ност след тях да се засяват втори култури или самите те да се отглеждат като 
междинни при поливни условия.

От житните видове се включват пшеница, ечемик, ръж, тритикале и 
зимуващ овес, а от бобовите – зимуващ грах, зимуващ фий. Житните компо-
ненти участват с 30–40 %, а бобовите – с 60–70 %. 

Обикновено се засяват след окопни или житни култури –  от средата 
до края на септември за Северна България и предпланинските райони и до 
средата на октомври за Южна България. През вегетацията не се провеждат 
почти никакви агротехнически мероприятия. 
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За зелено хранене, най-благоприятният срок е при изметляване на 
житния компонент и цъфтеж на бобовия, а за силаж или сенаж се прибират 
при формиране на семена в долните плодове на бобовия компонент.

Ранни пролетни смески. Отглеждат се в планинските райони, къде-
то презимуването на културите е по-несигурно. Осигуряват сено, силаж и зе-
лен фураж. 

Най-подходящи от житните видове са овес (5–6 kg/dka) и пролeтен ече-
мик (6–8 kg/dka), а от бобовите –  пролетен грах (16–18 kg/dka) или пролетен 
фий (14–16 kg/dka). От бобовите могат да се използват и някои малко познати 
на производителите култури –  бакла (14–16 kg/dka), секирче (14–15 kg/dka), 
бурчак (10–12 kg/dka). На по-бедни, песъчливи и кисели почви добри резултати 
се полу-чават от смеската – бяла лупина (14–16 kg/dka) и овес (6–8 kg/dka). В 
по-влажни райони на тежки студени почви може да се използва смеска от бакла, 
овес и фий. 

За получаване на високи добиви важно условие е засяването да се 
извърши във възможно най-ранния срок – от началото до края на март.

Прибирането за зелен фураж е от началото на цъфтеж до млечно-
восъчна зрялост на семената в първите бобове; за сено и сенаж – при пълен 
цъфтеж и оформяне на семената в първите бобове; за силаж –  при 
оформяне на бобовете по дължина на стъблата. 

Късни пролетни смески. Осигуряват през летните месеци 
качествен зелен фураж и силаж. От житните като компоненти се включват 
царевица или суданка, от бобовите – соя, понякога грах и бакла. Тези смески 
се засяват обикновено през втората половина на април до началото на май. 
Веднага след прибиране на предшественика се извършва дълбока оран и 
поддържане на почвата чиста от плевели чрез култивиране или дискуване 
през пролетта.

Най-подходящи са смеските за силаж от царевица (4–5 kg/dka) и соя 
(4–5 kg/dka), засети в двуредови ленти при разстояние между лентите 60–70 
cm, а между редовете в лентата –  12–15 cm. Смеските за зелен фураж се 
засяват с царевица (8–10 kg/dka) и соя (3–4 kg/dka) в един и същ ред при 
междуре-дие 50–60 cm. 

За сухите райони са подходящи суданка (2–3 kg/dka) и соя (5–6 kg/dka) 
на разстояние между лентите 10–15 cm и 20–25 cm в междуредие. 

За райони с повече валежи за зелен фураж са подходящи царевица 
(10–12 kg/dka) и късни сортове пролетен грах (6–8 kg/dka грах), а за силаж – 
царевица (4–5 kg/dka) и грах (6–8 kg/dka) при 50 cm междуредие.

Смеските за зелен фураж с царевица се прибират от изметляване до 
млечна зрялост, а за силажиране – от млечно-восъчна до восъчна зрялост.

Смеските за зелен фураж със суданка се прибират от началото на 
изметляване до пълно изметляване, а за силаж –  при млечно-восъчна зря-
лост на зърното в първите метлици. 

             Многогодишни тревни смески
Многогодишните тревни смески осигуряват зелен фураж, сено или паша. 

В тези смески се включват в определено процентно съотношение житни 
(английс-ки, италиански или френски райграс, ливадна метлица, червена или 
ливадна власатка, безосилеста овсига, ежова главица) и бобови видове 
(люцерна, еспар-зета, звездан, бяла и червена детелина). За предпочитане са 
дълготрайните смес-ки, в които бобовите видове се включват с 30–50 %, а 
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житните – с 50–70 %. В дълготрайните смески, които са предимно за пасищно 
или комбинирано използ-ване, преобладават житните видове – 80 %, а 
бобовите са едва 20 %. Зелената маса от смеските не причинява подуване и се 
силажира и съхне по-лесно в сравнение с чистите посеви от бобовите видове. 
Многогодишните тревни смески са най-подходящи за създаване на изкуствени 
пасища, които осигуряват паша почти през целия вегетационен сезон. 

Ливади и пасища
В планинските и предпланинските райони естествените пасища оси-

гуряват значителна част от сеното и пашата, които са пълноценна, лесно сми-
лаема и богата с витамини и минерални соли храна за говедата. Значението 
на ливадите и пасищата като естествен източник на тревен фураж ще нараст-
ва все повече в съответствие с новите изисквания към храненето на живот-
ните, хуманното отношение към тях и изискванията на потребителите към ка-
чеството на месните продукти. 

Начинът и интензивността на използването им е от особено значение, 
тъй като води до значително намаляване на нуждата от закупуване на концент-
рирани или други фуражи извън фермата, а също така и на разходите за 
изхран-ване на животните. По този начин се разчита единствено на фуража, 
произведен във фермата, и се намалява рискът от загуби, свързани с 
колебанията на цените.

Ливадите и пасищата са ефективни като източник на фураж само то-
гава, когато се поддържа жизнен естественият им тревостой чрез прилагане 
на подобрителни мероприятия: 

• почистване от едри камъни и храсти; 
• подобряване на водния режим (отводняване и напояване); 
• борба с плевели, вредни и отровни растения; 
• торене и микроторене и подсяване, при условие че те не променят 

ествествения хабитат.
Торене. Едно от важните агротехнически мероприятия за повишава-

не на добивите и за подобряване на качеството на сеното и пашата на ес-
тествените ливади и пасища е торенето, което може да доведе до увелича-
ване на добивите два и повече пъти. Чрез него може да се постигне измене-
ние в ботаническия състав в желано направление, като се засилва развити-
ето на ценните житни и бобови треви и се потискат нископродуктивните и не-
желани растения. Торенето с азотни торове увеличава участието на житните 
треви и на някои високорастящи видове от групата на разнотревите, като по-
тиска развитието на бобовите треви. Към използване на азотни торове се 
пристъпва само в случаите, когато съответната ливада или пасище са раз-
положени на почви, слабо запасени с азот, и участието на бобовите е много 
ниско. Растителността на всички ливади и пасища реагира на фосфорни то-
рове, които се внасят през есента или рано напролет в количество 8–12 kg/dka. 
Тяхното прилагане води до повишаване на участието на бобовите, а съответ-
но и до подобряване на качеството на сеното и пашата. Калциевите торове 
водят до подобряване на състава и до повишаване на добивите на сено при 
ливади и пасища, разположени на тежки и кисели почви. 

Органичните торове (оборски тор, компост, торова течност) влияят 
силно върху ботаническия състав на тревостоя, като при използването им се 
повишава участието на житните и бобовите треви и се намалява това на раз-
нотревите.
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Борба с плевелите. Съществено значение за подържане на продук-
тивни тревостои е унищожаването на плевелните вредни и отровни видове, 
които имат негативно влияние върху качеството на сеното и пашата, а освен 
това са убежище на различни паразити и болести по селскостопанските жи-
вотни. Борбата с плевелната растителност се води комплексно. По-важни ме-
роприятия в това отношение са отводняването и правилното напояване, 
почистването от храсти, правилното торене, навременната коситба, регулира-
нето на пашата, окосяването на неопасаната трева и др. Борбата с 
плевелите може да се извежда и с хербициди, но неправилното им 
използване (предо-зиране, неподходящ избор) създава условия за 
съществени промени във ви-довото разнообразие и води до натрупване на 
вредни елементи в почвата и в растенията. За избягване на вредното 
последействие на хербицидите върху цялата флора и фауна в ливадите и 
пасищата не се препоръчва използва-нето им. 

Ефикасно унищожаване на голяма част от плевелните видове може 
да се постигне чрез:

• окосяване преди осеменяване на основните плевелни видове в про-
дължение на няколко последователни години – т.нар. санитарни коситби, 
с които се предотвратява по-нататъшното им разпространение; 

• неколкократна коситба на неизпасаните треви в пасищата;

• комбинирано сенокосно-пасищно използване на ливадите – съчета-
ване на по-ранна коситба с паша и окосяване след паша на неизядените рас-
тения. 

Подсяване. Препоръчва се за силно деградирали терени с ниска сте-
пен на тревно покритие както и за наклонени терени. То се извършва след 
предварително разрохкване на почвата и повърхностно разхвърляне на се-
мена от бързоразвиващи се културни видове, след което подсетите участъци 
се валират. 

Изборът на растителни видове трябва да се съобразява с почвено-
климатичните условия и състоянието на площта. За подсяване на пасища 
могат да се използват нискорастящи, издържащи на утъпкване треви – звез-
дан, бяла детелина, червена власатка, ливадна метлица, а за ливади – ес-
парзета, ежова главица, безосилеста овсига, ливадна власатка.

Друг начин на подсяване е самозасяването, което се постига, като 
част от ливадите в продължение на 2–3 или повече години се окосява след 
осеменяване на основните тревни видове. Самозасяването е успешно, когато 
в тревостоя преобладават ценни ливадни видове. 

Провеждането на всички агротехнически мерки за подобряване на 
ливадите и пасищата както и поддържане на видовото разнообразие в тях 
може да бъде ефикасно само тогава, когато е съчетано с прилагане на ра-
ционален режим на използване. 

Ползване на пасищата. Подходящият режим на ползване на паси-
щата включва: 

• регулиране натовареността на пасището чрез промяна на размера и 
вида на стадата; 
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• съобразяване на началото и края на пасищния сезон с конкретните 
особености на района и със състава на растителната покривка, продуктив-
ността и метереологичните условия; 

• въвеждане на система на последователно изпасване.
Пасищата трябва да се използват регулирано за подобряване и под-

държане на тревостоя и за осигуряване на оптимална натовареност. 
При регулираната паша площите се разделят на парцели, които се 

изпасват последователно от селскостопанските животин. При определяне на 
броя на парцелите, на които ще се раздели пасището, се взема предвид вре-
мето, необходимо за израстване на тревата, и дните за паша във всеки пар-
цел. При благоприятен воден и хранителен режим и достатъчно топлина тя 
се възстановява за 20–25 дни, а при неблагоприятни условия (сухо или 
хладно време ) – за 40–60 дни. 

Въз основа на броя парцели се определя и тяхната големина, която 
може да не е еднаква за всички парцели, но трябва да осигурява еднакво 
количество трева, поради което там, където пасището е по-сухо и почвата по-
бедна, парцелите могат да бъдат по-големи и обратно. 

При парцелната паша животните пасат само върху част от пасището, 
което позволява по-пълно и равномерно изпасване на тревната покривка, по-
малко утъпкване и замърсяване. Животните имат по-малка възможност да 
избират и изпасват и по-малко желаните и предпочитани от тях видове, уве-
личава се коефициентът на използване на тревостоя и по-дълго време се за-
пазват ценните пасищни видове.

При парцелната паша трябва да се спазват следните по-важни прин-
ципи:

1. Броят на животните трябва да бъде съобразен с продуктивните 
възможности и особености на пасището. 

2. Пашата за всеки парцел да започва при пасищна зрялост на тре-
востоя, т.е. в края на братене и началото на вретенене на житните, когато 
тревите са с високо съдържание на протеин и са натрупали достатъчно ре-
зервни хранителни вещества за възстановяване. 

3. Престоят на животните във всеки парцел трябва да е максимум 6 
дни и пашата да приключва при използване на около 75 % от тревостоя до 
4–5 cm за по-влажните и до 3–4 cm за по-сухите райони. 

4. Да се осигурява необходимият период на почивка на тревата, след 
всяко използване. След като излязат от парцела, животните трябва да се 
върнат в него, след като тревата отново е достигнала пасищна зрялост. 

5. Да не се допуска паша до късна есен и през зимния период. 
Пашата се прекратява 25–30 дни преди настъпване на студовете и 
прекратяване на вегетацията, за да могат тревите успешно да презимуват. 

6. Да се прилагат специфични грижи за тревостоя – задължително 
окосяване на неизядените растителни остатъци и разпръскване на екскре-
ментите на животните, след като те напуснат съответния парцел. 

Поставянето на трайни огради, необходими за парцелиране, изисква 
повече средства, поради което се търсят естествени прегради между отдел-
ните парцели, създаване на жив плет или чрез използване на различни типо-
ве електропастири. 
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С помощта на електопастири е възможно да се използват и най-съ-
вършените варианти на парцелната паша:

• дажбена – принципът се състои в отмерване на площ от пасището, 
чиято тревна покривка може да задоволи дневната или полудневната дажба 
от зелена маса на животните;

• паша на ивици.

Правилното и регулирано използване на пасището във ферма-
та осигурява по-продължително използване, по-висока продуктив-
ност и е от изключителна важност за съхраняване на растителното 
разнообразие. 

Зърнени фуражи 
Зърното на едногодишните бобови култури (фуражен грах, фий, лупи-

на, секирче, бурчак) е ценен високобелтъчен концентриран фураж за гове-
дата, който може да се използва за директното им изхранване или като до-
бавка към дажбите на бедните на протеин храни от 15 до 30 %. Отличава се с 
високо съдържание на суров протеин ( лупина – 40 %, фий – 31 %, грах – 27 % 
и др.). Растителните белтъчини се усвояват много добре от животинския ор-
ганизъм и в техния състав влизат най-важните и физиологично незаменими 
аминокиселини (лизин, тирози, триптофан, аргинин и др.), без които е невъз-
можно нормалното развитие на животните.

Повечето от едногодишните бобови култури са пролетни растения с 
бърз темп на развитие и кратък вегетационен период. Има възможност да се 
отглеждат и като междинни или втори култури. Това позволява да се уплът-
няват полетата и да се увеличи коефициентът на използваемост на фураж-
ните площи. По-голяма част от тях могат да се засяват на площи, които не са 
добре подготвени, т.е. чрез директна сеитба, и осигуряват добри добиви. 
Това е от голямо значение при интензивното използване на площите в мал-
ките ферми. 

Зелената маса, сеното и сламата от бобовите култури имат висока 
фуражна стойност. Зелената маса и сеното съдържат около 17–20 % суров 
протеин, а сламата – 7–12 %.

Фуражният грах е с най-голямо значение от едногодишните бобови. 
Той може да се отглежда самостоятелно за сухо зърно или в смес с житна 
култура за производство на зелена маса. По добив на зърно превъзхожда 
почти всички зърнено-бобови фуражни растения и може да се отглежда в ця-
лата страна на всички типове почви с рН от 5.5 до 8.0. Грахът се развива 
много добре в райони с висока атмосферна влажност, но опасностите от бо-
лести там са по-големи. В сухите райони с по-голям успех се отглеждат зим-
ните и ранните пролетни сортове, тъй като те активно използват натрупаната 
в почвата влага. Грахът подобрява структурата, фитосанитарните условия и 
микробиологичните процеси в почвата, като стабилизира нейното плодородие.

При избора на сорт трябва да се обърне внимание на продуктивност-
та, на устойчивостта на полягане, на болестите и неприятелите, на продъл-
жителността на вегетационния период ползването и на направлението на из-
ползване –  за зърно или зелена маса. Има зимни и пролетни сортове грах. 
Използването на зимни сортове, които се засяват през есента, дава гаранция 
за получаване на добра реколта и в най-сухите и неблагоприятни години. От 
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друга страна, ранното освобождаване на площите позволява те да се подгот-
вят навреме и качествено за основната или втора култура.

През зимните месеци, когато няма зелена храна или паша, могат да 
се използват корено-, клубено- и сочноплодни фуражи – кръмно цвекло, фу-
ражни тикви и др., които съдържат сравнително големи количества въгле-
хидрати, захари витамини и са лесно смилаема и ценна храна за животните.

4.4.3. Консервиране на зелените фуражите
Зелените фуражи са най-добрият фураж за тревопасните животни 

през пасищния период. През извънвегатционния период на растенията за 
хранене се ползват консервирани фуражи. Основни технологии за консерви-
ране на зелените фуражи са изсушаването, силажирането и сенажирането. 

Силажи и сенажи
Силажирането на зелените фуражи е познато като метод още в дре-

вен Египет, но практическо приложение намира едва в последните 100 го-
дини, като става основен метод за консервиране на тревни фуражи през пос-
ледните 50 години. 

Силажи – консервирани зелени фуражи при анаеробни условия чрез 
млечнокисела ферментация с влажност от 60 до 80 %. 

Сенажи – консервирани зелени фуражи при анаеробни условия чрез 
млечнокисела ферментация с влажност от под 60 %. 

Сена с повишена влажност –  консервирани зелени фуражи при 
анаеробни условия чрез млечнокисела ферментация с влажност от 35 до 40 %. 

Процесът на приготвяне на тези три групи консервирани фуражи се 
нарича силажиране.

Силажи могат да се правят и от някои други сочни фуражи, съдър-
жащи достатъчно БЕВ в структурата си –  корено-, клубено- и сочноплоди, 
отпадъци от захарната и пивоварната промишленост, както и различни ком-
бинации между тези групи. 

Основното правило при силажирането е да се осигурят условия за 
максимално развитие на млечнокиселите бактерии, като във ферментира-
щата маса се осигури производството на млечна киселина. 

Млечната киселина бързо и ефективно понижава рН до граници 4–4.2. 
при което се спира развитието на всички организми. Това, заедно с анаероб-
ната среда (без кислородна) прави силажите стабилни години наред.

Условията за силажиране. Те са липса на кислород, подходяща 
влажност, ниско рН и ниска температура.

Липсата на кислород, т.е. анаеробните условия, се създават техни-
чески, като суровината се поставя бързо в подходящи вместилища, изолира-
щи я от въздуха – ями, траншеи или силажни кули. Суровината трябва добре 
да се тъпче, за да се слегне и да се отстрани попадналият между растенията 
кислород. При наличие на кислород аеробните микроорганизми в натрупа-
ната маса също живеят и я загряват. Те консумират енергийни източници от 
фуража, като нанасят допълнителни загуби на енергийната му стойност. При 
постоянно наличие на кислород се развиват гнилостни бактерии и плесени, 
които напълно развалят фуража.

Подходящата влажност най-силно влияе върху ферментационните 
процеси, а оттам и върху качеството на силажа и загубите на хранителни 
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вещества. Препоръчва се при силажиране в траншеи влажността на залага-
ната маса да е 60–67 %, а в кули – 45–60 %.

Достатъчно ниското рН не позволява развитие на микроорганиз-
мите, които влошават качеството на силажа, с изключение на плесените и 
дрождите, които обаче са аероби и не виреят в анаеробна среда. Оптимал-
ното рН, при което се спира развитието на нежеланата анаеробна мик-
рофлора, е 4.2. За образуването на достатъчно количество млечна киселина 
фуражът трябва да съдържа достатъчно лесно ферментиращи захари и да 
има малък буферен капацитет. Буферният капацитет се изразява в грамове 
млечна киселина на 100 g фураж. За получаване на качествен силаж водо-
разтворимите захари в силажната маса трябва да са 3 %

Ниската температура от 15 до 30о С е оптималната за развитието 
млечнокиселите бактерии, при температура над 30о С то спира и се развиват 
нежеланите масленокисели бактерии. За да не стане това, трябва да се до-
пусне “самозагряване”  на силажната маса, като бързо се отстрани кислоро-
дът. Препоръчва се силажирането да се извърши за 12–18 h и вместилището 
да се “запечата”  отвсякъде с фолио. Силното загряване на силажната маса 
влияе неблагоприятно върху смилаемостта на силажите. “Тъмните”  силажи 
(когато е допуснато загряване при 50–90о С) имат ниска смилаемост на 
белтъчини и захари.

Технология на силажирането. Силажирането се извършва основно 
в траншеи и много рядко в кули. За по-малки количества силаж напоследък се 
ползва директно обвиване на купчини отвсякъде с пластмасово фолио и 
напълване в пластмасови ръкави. Тези начини са добри, когато трябва да се 
силажира малко количество. 

В България се ползва и силажирането направо на земята под форма-
та на купчини или могили. При този начин се увеличават повърхностните 
загуби и част от соковете се просмукват в почвата.

Първият етап от силажирането е нарязването на суровината. 
Нарязаната маса се уплътнява по-лесно, по-добре се раздава и се приема в 
по-големи количества от животните. Препоръчителната дължина на рязане е 
4–6 cm.

Вторият етап е запълването на вместилищата. Нарязаната 
маса се изсипва във вместилищата. Траншеите се запълват чрез разстилане 
на изсипаната от ремаркетата нарязана маса с булдозерна лопата на слой 
20–30 cm и след това се притъпква. Най-много се внимава с притъпкването 
около стените. Ако траншеята е дълга –  най-добре е да се започне склади-
рането от единия край и след това да продължи по дължината на траншеята 
по метода на “удължаваща се гърбица”. Ежедневно трябва да се залага де-
бел слой фураж –  над 70 сm. Силажирането е добре да се извършва дено-
нощно и за най-кратко време да се запълни вместилището. Колкото по-кратко 
е времето на запълване, толкова по-качествен е силажът, по-малки са 
загубите и се избягва самозагряването. Добре притъпканата маса е твърда и 
слабо пружинира. Колкото по-суха е суровината, толкова по-добре трябва да 
се тъп-че. Най-добре се притъпква повърхностният слой –  от неговото 
притъпкване зависи колко надълбоко ще се развали силажът. Правилно е на 
другия ден, след приключване на силажирането, той отново да се притъпче, 
преди да се “запечата” с полиетилен.
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Третият етап от силажирането е покриването на силажната 
маса. Покриването с пластмасово фолио е най-удобно и най-разпространено. 
Разходите са по-малки от стойността на допълнително запазения силаж. Най-
трудно е опазването на суровината около стените, затова те се покриват с 
фолио. За покриване може да се ползва и нарязана и добре накисната слама 
(която също се притъпква). Слоят трябва да е най-малко 20 cm. На квадратен 
метър се предвиждат 15–20 kg слама, намокрена с 50–60 l вода.

У нас основно се приготвя царевичен силаж. Царевицата е най-висо-
кодобивната култура с най-добри качества за силаж. Най-висок добив на КЕМ 
и КЕР се получава при прибиране на масата във фаза “восъчна зрялост”  с 
оптимална влага за силажиране (63–67 %) и достатъчно ферментиращи за-
хари (10–12 % от СВ). В тази фаза животните приемат и най-голямо количест-
во сухо вещество. 

Най-лесно оптималната фаза на прибиране за силаж се определя по 
наличието на тъмно петно, когато зърното се орони от кочана и се прекъсне 
върхът му. При влажност 67 % спира натрупването на скорбяла в зърното и 
се появява черното петънце в основата на свързването на зърното с кочана. 

Сено и сенно брашно
Сушенето е една от най-подходящите форми на приготвяне (изиск-

ваща и най-малко изкуствена енергия) на сено –  чрез изсушаване на зе-
лените фуражи след окосяване до въздушносухо вещество (15–16 % влага). 

Добре приготвеното сено е биологически най-подходящият фураж за 
хранене на говедата и биволите през зимния период. 

Приготвянето на сено е сравнително по-трудоемко от другите начини 
на консервиране.

Сушенето на зелената маса трябва да е в максимално кратки срокове. 
Колкото е по-ускорено, толкова по-ниски са загубите на хранителни вещества 
и по-бързо се освобождава  площта за следващ растеж на тревата.

Основните фактори, които оказват влияние върху изпарението на во-
дата, са дебелината на откоса, структурата му, честотата на обръщане и 
разбухването му. 

Върху сушенето съществено влияние оказва и видът на тревата.
При приготвянето на сено времето за косене трябва да бъде съобра-

зено с фазата на вегетация на растенията. Тя трябва да бъде определена 
така, че да се получи максимален добив и в същото време да се съдържат 
максимално количество хранителни вещества, които да са в оптимална фор-
ма за усвояване от съответната категория животни. Сеното, приготвено от 
трева в по-ранна фаза, е с по-висока хранителна стойност (лесно смилаемо 
СВ) и се приема в по-големи количества от животните, но добивите са по-
ниски. Максимален добив на достъпни хранителни вещества се достига 10–
15 дни преди максималния добив на сено.

Ливадните треви е добре да се косят във фаза начало на изметля-
ване. Опитите с дойни крави сочат, че при хранене със сено от ливадна тре-
ва, получено във фаза преди цъфтеж, се получават 18–22 kg дневна млеч-
ност без други добавки, от фаза начало на цъфтеж – добивът е 10–13 kg, а от 
фаза край на цъфтеж – 2–5 kg.

При детелината първите откоси за сено е най-добре да се правят във 
фаза начало на бутонизация, а от трети откос – във фаза начало на цъфтеж 
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(10 % цъфнали растения). Житно-бобовите смески се косят в началото на бу-
тонизация на бобовия компонент, едногодишните житни треви –  при измет-
ляване –  восъчна зрялост на зърното, грахът и фият –  при начало на узря-
ване на долните чушки. 

Веднага след завяхването на повърхностния пласт откосът трябва да се 
обърне и разстеле на тънко. Препоръчително е първият ден операцията да се 
повтори 2–3 пъти поради бързото слягане на откоса. На втория ден 
обръщането може да е веднъж и ако пластът е тънък, а времето –  горещо и 
сухо, в края на втория ден влажността пада до 20 %. Обръщането трябва да 
стане веднага след вдигане на росата, докато масата е още мека, за избягване 
на оронванията (в листата се съдържат около 70 % от протеина и близо 90 % 
от каротина). 

След изсушаване сеното може да се съхранява в насипно състояние 
на купи или в сеновали. На купи сеното може да издържи в продължение на 
един сезон без съществени проблеми, като колкото по-голяма е купата, тол-
кова по-малки са повърхностните и загуби в дълбочина. Максимално допусти-
мата влажност на сеното при това съхранение е до 22–24 %.

Балирането е друг начин на съхраняване на сено. Сеното не бива 
да бъде много сухо (под 18 % влага), защото при пресоването се оронват 
лис-тата. Балите са различни по големина и форма – правоъгълни, рулонни. 
Пра-воъгълните бали са по-удобни при съхраняване и ръчно раздаване, а 
рулон-ните – при механизирано.

Гранулирането и брикетирането на сеното изискват допълнител-
на енергия, което ги оскъпява, и се ползват само при съставяне на пълнодаж-
бени смески за угояване на телета.

Приготвеното по всички изисквания сено има зелен цвят, отличава се 
с отлични вкусови качества и приятен аромат. Благодарение на влакнестата 
структура сеното е най-добрият регулатор на ферментационните процеси и 
поддържа оптимално рН в предстомашията.

Енергийната стойност на сеното варира в широки граници – от 0.5 до 
0.9 КЕ/kg СВ. В сравнение със зелената трева, от която е приготвено, сеното 
има от 7 (житни) до 12 % (бобови) по-ниска смилаемост и 10–20 % по-ниска 
консумираност. Съдържанието на СП зависи от ботаническия състав –  при 
чистите бобови култури е от 13 до 23 % от СВ, а при житните – от 7 до 15 %. 

Сеното е добър източник на Са и Р. При бобовите култури Са е в за-
вишени количества – 1.2–2 % от СВ за сметка на Р, затова трябва при даване 
на повече бобово сено е необходимо да се добавят фосфорсъдържащи фу-
ражи или добавки. 

Сената са добър източник на витамин А и много добър на витамин D. 
Бобовите сена съдържат и значителни количества от водоразтворимите вита-
мини.

Дехидратирани фуражи
Това са фуражите, приготвени чрез бързо отнемане на водата на зе-

лените фуражи. За целта зелената маса преминава през въртяща се бара-
банна сушилня за 1 min при температура 600–800о С. Водата се превръща в 
пара, разкъсва целулозните обвивки и се отделя, като по този начин пред-
варително едро нарязаната зелена маса се изсушава моментално до около 
90 % СВ. На изхода сухата маса се охлажда допълнително в чукови дробил-

26. Технология на говедовъдството
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ки, където се досмила, след което може да се гранулира с прибавяне на анти-
оксиданти. 

Инсталациите за сушене са стационарни или мобилни. Произвеждат с 
капацитет от 0.4 до 10 t сух продукт на час.

Основният проблем, заради който тези фуражи не са масово раз-
пространени, е високият разход на енергия, поради което стойността им е 
много висока. В замяна на това те имат висока хранителност. Сенните браш-
на се приготвят основно от бобови треви и тревни смески.

4.4.4. Други сочни фуражи
Към сочните фуражи се отнасят и корено-, клубено- и сочноплодите. 

Характерно за тази група е високото съдържание на вода (до 90 %) и по-нис-
ката хранителна стойност. В 1 kg фураж се съдържат 0.10–0.15 КЕ и около 
10–15 g СП. Цялата група фуражи имат млекостимулиращо действие и 
подобря-ват храносмилането.

Кореноплодите са характеризират с високо съдържание на вода 
(75–90 %) и ниско съдържание на СВл (1–1.5 % от фуража). Бедни са на 
протеин, а от минералите преобладава калият. 

Кръмното цвекло е основният кореноплод за хранене на говедата у 
нас. Органичнито вещество е почти изцяло от захари и има висока смилае-
мост. На дойните крави се дава по 5–15 kg/ден, но при наличие на големи 
количества и при многократно залагане може да се стигне и до 30–40 kg. 

Полузахарното цвекло е с по-високо съдържание на СВ и с по-висока 
хранителна стойност. Поради по-високата захарност се дава в количества – с 
20–30 % по-ниски от тези на кръмното цвекло. 

Захарното цвекло се използва при производството на захар, но мо-
же да се дава и на животните в количества, два пъти по-малки от тези на 
кръмното цвекло. Поради мъхестата си обвивка задържа много пръст, която 
трябва да се отстрани преди храненето. 

Морковите са ценна, но сравнително скъпа храна за животните. По 
състав и хранителна стойност се доближават до кръмното цвекло. Имат ви-
соко съдържание на каротин и стимулират половата дейност. Дават се на 
крави с тиха разгоненост и на мъжки разплодници в количества като кръм-
ното цвекло. 

Картофите са най-често използваният фураж от клубеноплодите. 
Те имат високо съдържание на СВ и по-висока енергийна стойност. Съдържат 
главно скорбяла (до 70 % от СВ, или 16 % от фуража). Ниско е съдържанието 
на СП, Са и Р. На преживни животни се дават в количества както кръмното 
цвекло.

Тиквите са с най-голямо значение от сочноплодните фуражи. Те 
имат високо водно съдържание (88–91 %), а СВ е главно от въглехидрати. Бо-
гати са на каротин. Семената съдържат и голямо количество СМ и СП. Тиквите, 
заедно с негодни за консумация дини, пъпеши и тиквички, се дават на 
животните в количества както кръмното цвекло.

Сочните отпадъци от хранителната промишленост (захарна-
та, пивоварната, спиртоварната и др.) имат по-ограничено приложение и се 
използват в регионите около преработвателните предприятия. Те са евтини 
фуражи и имат сравнително добри хранителни качества. 
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При производството на захар у нас се получават два отпадъка, под-
ходящи за фураж – цвеклови резанки и меласа. 

Пресните цвеклови резанки са с много високо съдържание на вода. 
Сухото им вещество съдържа пектин, скорбяла и целулоза и е богато на енер-
гия. Фуражът се дава на крави до 20–25 kg/ден, а на говеда за угояване – 
40–50 kg/ден. 

Киселите цвеклови резанки се получават при силажиране. Дават 
се в същите количества като пресните. Подходящи са най-вече за угоявани 
жи-вотни. 

Сухите цвеклови резанки съдържат 85–90 % СВ. Силно хигроско-
пични са и в търбуха увеличават 2–3 пъти обема си. Поради опасност от тим-
панит се препоръчва преди изхранване предварителното им натопяване във 
вода (2:1 в полза на водата). Изхранват се в същите количества като пресни-
те резанки. Сухите резанки могат да се включат и като компонент в комбини-
раните фуражи до 10–15 %. 

Меласата е гъста кафеникава течност със 75–82 % СВ, 60 % от което 
са захари. Тя е енергиен фураж. Съдържанието на СП в цвекловата меласа е 
около 8–10 %, а в тръстиковата – 3–4 %. Има повече К, а Ca и P са малко. 
Вкусовите ѝ качества са добри за животните и обикновено се ползва за по-
ръсване на груби и безвкусни фуражи, за да бъдат консумирани от прежив-
ните животни. Преди поръсването, за да не залепва, меласата се разрежда 
1:2 с вода. На говедата се дават по 1–2 kg/ден.

При производството на бира като фуражен отпадък се получават сла-
дови кълнове, пивоварна каша и пивоварни дрожди. 

Сладовите кълнове се получават при очистването на покълналото 
зърно. Съдържанието на СП е високо, а от минералните вещества най-много 
е фосфорът. Сладовите кълнове са вкусен фураж. На говедата се дават по 
2–3 kg дневно. 

Пивоварната каша е с високо лактогенно действие и отлични вкусо-
ви качества. Съдържа доста трудно разградим в предстомашията СП с много 
благоприятен АК състав. Съдържанието на СВ е 18–20 %, енергията е кол-
кото в силажа и има два пъти повече протеин. Пивоварната каша е почти два 
пъти по-евтина от силажа. Най-добър фураж е за дойни крави, на които се 
дава по 15–20 kg/ден. 

Спиртоварната каша е отпадъкът след дестилацията на спирта при 
производството на високоалкохолни напитки. Хранителната ѝ стойност в зна-
чителна степен зависи и от използваната за дестилация суровина. Кашата от 
житни култури е със съдържание на СВ 15–16 %, сравнително богата е на СП 
и на витамини от група В. Дава се предимно прясна по 30–50 kg на крава на 
ден. 

Спиртната шлемпа се получава, когато от ферментирала меласа 
се извлече спиртът. Тя е с ниско съдържание на СВ и ниски хранителни ка-
чества. Дава се на телета за угояване по 10–20 kg/ден.

Фуражите, получени при производството на скорбяла, са с висока 
хранителна стойност. 

Царевичната и пшеничната каша са с високо водно съдържание и 
се развалят бързо. На дойни кравите се дават в количество 20–30 kg/ден, а 
на телета за угояване – по 10–15 kg/ден. 
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Ябълковата пектинова каша е ябълковият остатък след извлича-
нето на пектина. Въглехидратен фураж е и се дава на крави по 10–15 kg/ден.

4.4.5. Отпадъчни груби фуражи
Към групата на грубите фуражи, към които се отнасят сената, принад-

лежат и вторични продукти при производството на зърно –  слама, плява, 
царевичак, слънчогледови пити, царевични какалашки, оризови люспи и др., 
които са известни като отпадъчни груби фуражи. Поради високото съдър-
жание на СВл (16–37 %) имат ниска хранителна стойност. Съдържанието на 
енергия е около 0.3 КЕ, а на протеин – 30–40 g/kg. Различията в хранителната 
стойност варират много в зависимост от фуражния източник. Слънчогледовите 
пити например имат сходна енергийна стойност със среднокачественото сено и 
сходни съдържания на СП и ПСЧ. По-високо е съдържанието на протеин в 
сламата от бобови култури – фъстъци, соя, боб, люцерна и т.н., но тя има огра-
ничено използване поради по-малкото производство. При всички фуражи от 
тази група е налице значителен недостиг на разграждащ се в предстомашията 
протеин и високи отрицателни стойности на БПТ. Това пречи на нормалната 
дейност на микрофлората в предстомашията и при хранене тези фуражи 
трябва да се комбинират с богати на протеин фуражи или с карбамид. Друг 
важен момент, е че тези фуражи се разграждат бавно в предстомашията, 
остават дълго време в тях и понижават консумацията на други фуражи. 

Отпадъчните груби фуражи са бедни на минерални вещества и почти 
не съдържат витамини. Основно се включват в дажбата на нископродуктивни 
и малоценни животни, а също така в брикетите при угояване на преживни 
като източник на сурови влакнини. Стойността на отпадъчните груби фуражи 
е ниска, но високите разходи по прибирането и съхраняването понякога 
израв-няват стойността на една тяхна КЕ с тази на сеното и другите фуражи.

Сламата може да се включва при храненето на крави с млечност под 
10 l/ден и на бременни сухостойни крави в количества 1–3 kg/ден. При раз-
плодни юници тя може да се включва в количества 1–2 kg/ден при комбина-
ция с царевичен силаж. Слънчогледовите пити, царевичакът и бобовите сла-
ми (най-често грахова) се включват в дажбите в по-големи количества (30 % 
повече от сламата). При включване на отпадълчни груби фуражи дажбите 
трябва задължително да се балансират, като тези фуражи се комбинират със 
сочни фуражи или със сена с висока хрaнителна стойност, както и с подхо-
дящи концентрирани фуражи и добавки. Отпадъчните груби фуражи не се 
включват в дажбите на телета до 8–10-месечна възраст.

4.4.6. Концентрирaни фуражи
Концентрираните фуражи имат високо съдържание на сухо вещество 

(85–87 %) и ниско на сурови влакнини, поради което са лесно усвоими, имат 
висока концентрация на енергия (около 1 КЕ) и около 100 g протеин в 1 kg 
фураж. В сравнение с обемистите, съдържат по-малко витамини и калций, но 
повече фосфор. От тази група най-голямо значение имат зърнените фуражи.

Зърнени житни фуражи. Те са енергийни концентрирани фуражи. 
Главният компонент на СВ (около 70 %) е скорбялата. Съдържанието на СВ 
във фуражите варира от 83–90 %. Използват се за балансиране на енергията 
в дажбата на говедата, а при телетата за угояване могат да бъдат и основен 
фураж. Основната част на протеина (85–95 %) е под формата на белтъчини, 
като общото съдържание на СП е най-често 8–12 %. Особеното за протеина 
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на тази група фуражи е, че някои незаменими аминокиселини (най-често ли-
зин и триптофан) са в значителен недостиг. По биологична стойност на проте-
ина подреждането в низходящ е следното: овес, ечемик, царевица, пшеница. 
Съдържанието на липиди е от 2 % (пшеница, ечемик) до 4–5 % (царевица, 
овес), преобладават ненаситените мастните киселини. Съдържанието на СВл 
е сравнително високо в люспестия овес –  10 %, в ечемика –  5 %, а при 
пшеница-та и царевицата – около 2–2.5 %. Житните зърнени фуражи съдържат 
по-малко Са – около 0.1%, а Р – 0.3–0.44 %. Тези фуражи са бедни на витамини 
D и A. 

Царевицата е основната фуражна култура от зърнените житни за 
България. Тя е с най-висока енергийна стойност. Има сравнително малко су-
ров протеин, който е дефицитен на лицин и триптофан, а сяросъдържащите 
АК са в по-големи количества. Усвоимостта на аминокиселините е висока – 
85–90 %. В дажбите за говеда се включва около около 50 % от концентри-
раните фуражи. 

Ечемикът по производство на фуражно зърно заема второ място в 
България. По енергийна хранителност отстъпва на царевицата. В търбуха на 
преживните протеинът на ечемика се разгражда в голяма степен, а при из-
хранване в големи количества придава твърда и ронлива консистенция на 
мазнините на кравето мляко. При говедата се дава 40–50 % от концентрира-
ните фуражи (в някои страни за угояване на говеда – до 80 %). 

Пшеницата има сравнително високо съдържание на СП, който също 
е с ниска биологична стойност, като отново лимитираща АК е лизинът. На жи-
вотните се дава едро смляна в същите количества като ечемика. 

Овесът е фуражът с най-високо съдържание на СВл от житните 
зърнени фуражи и поради това има по-ниска енергийна хранителност, въпре-
ки по-високото съдържание на СМ. По съдържание на сурови незаменими 
аминокиселини превъзхожда останалите житни фуражи. Овесът оказва бла-
готворно влияние върху растежа на младите животни и мъжките разплодници 
и обикновено се дава на тях, тъй като е по-скъп от другите житни. 

Тритикалето е хибрид между пшеница и ръж. По съдържание на СП 
не отстъпва на пшеницата. В смеските за говеда може да участва до 50 % от 
зърнения компонент. 

Соргото е фураж с голямо значение за страни със сух климат и е 
перспективно във връзка с климатичните промени у нас. Сортовете с жълт 
цвят на зърното по енергийна хранителност се доближават до царевицата и 
се дават в същите количества.

Зърнено-бобови фуражи. Сходни са по енергийна стойност с житните 
зърнени, но имат по-високо съдържание на протеин – 200–350 g/kg, който е 
по-пълноценен и е с висока разтворимост във вода. В зърното на бобовите 
култури се съдържат и различни вещества, възпрепятстващи смилането и 
усвояването на енергията и протеина (инхибитори). Повечето от тях са тер-
молабилни и при загряване се инактивират. В зърнено-бобовите фуражи (с 
изключение на соята) мазнините са 4–5 % Освен скорбяла, БЕВ на бобовите 
фуражи съдържат и полизахарида галактин. В тях има и повече минерални 
вещества от житните, както и повече витамини от група В. Бобовите фуражи 
се произвеждат по-трудно, имат по-висока стойност и се използват основно 
за балансиране на протеина в дажбите. 
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Соята е най-ценната бобова култура. Протеинът ѝ е с висока биоло-
гична пълноценност –  съдържа голямо количество лизин и по-малко метио-
нин и цистин. Соята има високо съдържание на мазнини, поради което не се 
дава директно на животните, а се използва под формата на шрот след извли-
чане на мазнините. България е вносител на соя и най-вече на соев шрот за 
задоволяване на нуждите на животновъдството. 

Грахът отстъпва на соята по съдържание на СП с около 10 %, а СМ 
са малко. Съдържанието на антитрипсинови фактори е много по-ниско от то-
ва на соята и грахът може да се дава без термична обработка на животните. 
Протеинът му е беден на сяросъдържащи аминокиселини, но е богат на ли-
зин, а белтъчините му са с висока разтворимост и бързо се дезаминират в 
предстомашията на преживните животни. За тях грахът се дава до 10 % от 
общото количество на зърнените фуражи. 

Баклата е с високо съдържание на СП, който е с относително добро 
качество. Съдържанието на АК е както при граха, сравнително високо на СВл 
и ниско на СМ. В концентрираните фуражи за преживни баклата може да 
участва 15–35 % (в стартерите за млади бозайници до 2–3 месеца – до 15 %).

Фият е с високо съдържание на СП, но е с горчив вкус и животните 
не го приемат с охота. Дава се на крави до 1.5 kg/ден. 

Лупината също е високопротеинова култура с възгорчив вкус. Горчи-
вите форми по правило съдържат 10–20 g/kg токсични алкалоиди, но има и 
сладки сортове, в които тяхното количество е много ниско и именно те се изпол-
зват за фураж. С най-добра хранителност е бялата лупина  (СВл – под 14 %; 
СП – над 33 %; СМ – над 5 %). Фуражът се дава на говедата в количества до 
1 kg/ден, смесен с други концентрирани фуражи. 

Семена и плодове –  някои от тях имат съвместима хранителна стой-
ност с концентрираните фуражи и се ползват като фуражи в животновъдството.

Памуковото семе, почистено от влакнинните обвивки, е с високо съ-
държание на СМ и СП, но има и около 20 % СВл. Семената на памука съ-
държат и от 0.3 до 20 g/kg госипол, токсичен за животните, който се акуму-
лира и може да причини безапетитие, слабеене, а понякога и смърт. При хра-
нене на големи количества памуково семе маслото на кравето мляко придо-
бива твърда и ронлива консистенция. На говедата се дава по 1–2 kg/ден ви-
наги в комбинация с други концентрирани фуражи и по възможност смляно. 
На говеда за угояване количеството може да се увеличи до 2–2.5 kg.

Слънчогледовите отсевки съдържат много люспи, богати на це-
лулоза и лигнин, но са добър източник на СМ и СП. На говедата се дават 
до 1.5–2 kg/ден. 

Лененото семе е богато на СМ и СП, но СП е с голям дефицит на 
лизин и сяросъдържащи АК. Съдържа и много слузести вещества, смила се 
добре от микроорганизмите в предстомашията. В сухо състояние добре узря-
лото ленено семе не съдържа токсини. Лененото семе е диетичен фураж. На 
говедата се дават по 0.5–1 kg/ден. 

Дъбовият жълъд е въглехидратен фураж с под 6 % СП. На крави се 
дават по 1–1.5 kg/ден. Буковият жълъд съдържа 14 % СП и 27 % СМ и е с 
висока енергийна стойност. Поради твърдата си обвивка, трябва да се смели 
преди изхранване. Дневни количества за възрастни говеда са до 0.5 kg. 

Отпадъци от зърнопроизводството, оризарните
             и мелничарството
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Основни остатъци от зърнопроизводството са пшеничните, ечемиче-
ните и оризовите отсевки. Хранителната им стойност зависи от съдържание-
то на начупени зърна. 

Трици. Те са с най-голямо значение от отпадъците на мелничарство-
то. Триците от отделните видове зърнени са по-бедни на енергия от изходна-
та суровина, но имат по-високо протеиново съдържание. 

Пшеничните трици са основният отпадък в мелничарството. Сред-
ното съдържание на СП в тях е 14–15 %, а по количество на лизин и фосфор 
превъзхождат пшеницата. Едрите пшенични трици съдържат повече СВл и са 
с по-ниска енергийна стойност. Дават се предимно на телета заедно с други 
концентрирани фуражи. На кравите дневно могат да се дадат 3–4 kg трици.

Зародиши. Те са с още по-високо съдържание на протеин (250 g/kg). 
Изключително богати са на витамини. Триците се използват като зърнените 
житни, а зародишите – като витаминна добавка в дажбите на разплодниците.

Пшеничните зародиши са около 2 % от масата на зърното и се 
оронват при меленето на зърното за производство на брашно или нишесте. 
Съдържанието на СП е по-високо от това на повечето бобови фуражи, а СМ 
са 7–9 %. Имат високата си енергийна и протеинова стойност и са ценни с 
високото си съдържание на витамин Е. Дават се на разплодни животни, 
особено ако възпроизводителните им функции са влошени. На биците се да-
ват по 0.5 kg/ден. 

Царевичните зародиши съдържат 16–17 % СП със сравнително ви-
сока биологична стойност и около 25 % СМ. Дават се на разплодници в съ-
щите количества като пшеничните зародиши. 

Отпадъците от маслодобивната промишленост – шротове, кюспета и 
експелери се различават по начина на извличане на мазнините от сурови-
ната. С най-ниско остатъчно съдържание на мазнини (1–2.5 %) и съответно с 
по-високо протеиново съдържание (180–480 g/kg) са шротовете. Кюспетата 
съдържат 10–12 % СМ, а експелерите 4–5 %. Те имат по-висока енергийна 
хранителност от шротовете, но суровите им мазнини оказват влияние и върху 
мазнините на угояваните животни. Фуражите от тази група се използват за 
балансиране на протеина на дажбата

Шротове. Най-високопротеиновите фуражи от растителен произход, 
но аминокиселинното им съдържание се определя от вида на зърното от 
което се получават. Те са богати на Р, К и Mg и по-бедни на Са, и Na. Най-
добър фураж са шротовете с под 12 % вода в структурата си. Най-широко се 
използват соевият и слънчогледовият шрот. 

Слънчогледовият шрот се получава при добиването на най-често 
употребяваната у нас растителна мазнина – слънчогледовото олио. Това е и 
най-широкозастъпеният високобелтъчен фураж от растителен произход. Той 
е със светлосив цвят, приятна миризма на прясна халва, като в него ясно се 
различават и натрошените слънчогледови люспи. Протеинът на този шрот е 
богат със сяросъдържащи АК, а лимитиращите му такива са лейцинът и най-
вече лизинът  За получаване на добри резултати при хранене е най-добре да 
се комбинира със соевия шрот. Слънчогледовият шрот се приема с охота от 
животните. На кравите се дават до 2–3 kg/ден. 

Соевият шрот е най-използваният и най-високобелтъчен фураж от 
растителен произход в световен мащаб. При извличането на маслото от соя-
та температурата се повишава до 100–105º С и инхибиторите, съдържащи се 
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в соевото зърно, се разрушават. По този начин протеиновата хранителност 
на фуража се повишава значително. Соевият шрот е с високо съдържание на 
незаменими АК (лимитиращи са сярасъдържащите), които имат и висока сми-
лаемост (над 90 %). Той отлично допълва по съдържание на протеин и неза-
меними АК (особено лизин) житните зърнени фуражи в смеските. 

Фъстъченият шрот е с ниско съдържание на СВл и с високо на СП, 
беден е на най-важните АК – лизин, сяросъдържащи, треонин. Има добри вку-
сови качества. На дойни крави се дават до 2–3 kg на ден. 

Памуковият шрот, получен при пресоването на олющени памукови 
семена, съдържа около 40 % протеин и 12 % СВл, а на неолющени – 26 % СП 
и 20–22 % СВл. Съдържанието на незаменими АК (особено на лизин) е ниско. 
Наличието на висок относителен дял на циклопропенови МК в памуковия 
шрот придава твърд и ронлив цвят на мазнините. Шротът се избягва при хра-
ненето на млади животни и мъжки разплодници. На дойни крави се дават по 
1–1.5 kg/ден. 

Рапичният шрот съдържа около 35 % СП, но той, освен че съдържа 
ниски нива на незаменими АК, е и с по-ниска смилаемост. Качеството на шро-
та зависи изключително от сорта рапица –  по-точно от съдържанието на 
вредни вещества в семената на някои сортове.

             4.4.7. Фуражи от животински произход
От фуражите от животински произход най-голямо значение за гове-

дата и биволите имат млякото и отпадъците от млекопреработването. Пора-
ди високото съдържание на вода (85–90 %) хранителната им стойност е нис-
ка, но СВ е с много висока усвояемост (95–98 %). Тези фуражи са богати на 
минерални вещества, витамини и съдържат неидентифицирани фактори на 
растежа.

Майчиното мляко е незаменим фураж за новородените. Всички бо-
зайници задължително трябва да се захранят с коластра от майката. След 
коластрения период при отделните категории се използват различни схеми на 
използване на натурално мляко и млекозаместители. Млякото може да удов-
летворява потребностите на новороденото само в началния период, поради 
което още от най-ранна възраст (1–2 седмици) трябва да започне залагането 
и на други фуражи.

Обезмасленото мляко съдържа всички хранителни вещества, при-
същи на натуралното, с изключение на мазнините. По тази причина се из-
ползва за приготвяне на млекозаместители. 

Суроватката се получава като отпадък при производство на сирене. 
При сваряването ѝ белтъкът се пресича и се получават извара и цвик. Суро-
ватката и цвикът са с ниска концентрация на хранителни вещества. Използ-
ват се главно при угояване на телета в близост до млекопреработвателните 
предприятия, тъй като превозването им на дълги разстояния не е оправдано 
икономически.

4.4.8. Добавки и комбинирани фуражи
В храненето на животните се използват около 6000 добавки, които са 

изключително разнообразни по своя произход, значение, използване и храни-
телни качества. В отличие от основните фуражи, те се използват в минимални 
количества и са предназначени за задоволяване на потребностите от специ-
фични хранителни вещества. При хранене на говедата обикновено се използ-
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ват само минерални фуражи – източници на макро- и микроелементи, които се 
включват в състава на различни премикси. Премиксите се добавят в комбини-
раните фуражи или се дават на животните под формата на блокчета за 
близане.

Комбинираните фуражи са промишлено произведени еднородни сме-
си от различни фуражи и добавки. 

Пълнодажбените смески се приготвят по специални рецепти в съот-
ветствие с нормите за дадена категория и съдържат всички необходими хра-
нителни вещества в необходимите количества и пропорции. Те се дават обик-
новено като единствен фураж. Най-често се използват за угояване на телета 
и високопродуктивни дойни крави. 

Концентрираните смески се използват като допълнение към ос-
новната дажба от обемисти фуражи и са източник на концентрирана енергия. 
Чрез включването на различни компоненти в тях могат да се балансират 
протеинът, минералните вещества и други хранителни вещества в дажбата 
на животните. 

Белтъчно-биоконцентратните смески съдържат основно биоло-
гично активни вещества – витамини, микроелементи, незаменими аминокисе-
лини и др., в съчетание с някакъв напълнител – главно концентриран фураж. 
Използват се при производството на пълнодажбени или концентрирани смес-
ки, като се добавят към концентрираните фуражи.

4.5. НОРМИРАНО ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ
Животните с различна възраст, физиологично състояние, продуктив-

ност и т.н. имат различни потребности от енергия и хранителни вещества. 
Тези потребности се отчитат чрез т.нар. норми.

Нормите показват потребностите от енергия и хранителни вещества 
за животни от определен вид и категория с определена жива маса, възраст, 
физиологично състояние, продуктивност и др. Те биват:

• абсолютни – отразяват потребностите на животните за определен 
период от време (обикновено 24 h);

• относителни – показват необходимото съдържание на енергия и 
хранителни вещества в 1 kg смеска за определен вид и категория животни.

Съвременните норми се разработват като сумарни величини от енер-
гия и специфични хранителни вещества, отговарящи на изискванията за раз-
личните жизнени функции. Най-напред се определя нормите за отделните 
функции, а след това се сумират и се определя обща норма. 

За точното определяне на съвременните норми при говедата се пол-
зват следните формули:

Норма за консумация на сухо вещество (kg/денонощие) = 0.093W 0.75 + 
0.3М.

Норми за поддържане на живота:
КЕМ = 0.0476W 0.75 ;
ПСЧ (гр./ден) = 3.25W 0.75 ;
Калций (Са), g/ден = 0.041W – за дойни крави, за сухостойните изчис-

лената норма се завишава с 50 %;
Фосфор (Р) – g/ден = 0.029W – дойни, за сухостойни – +25 %;

27. Технология на говедовъдството

224



Сол, g/ден = 0.042W – дойни, за сухостойни – +25%;
където: W е живата маса на животното, kg; 
              М – приравнената към стандартната (масленост – 4 %) дневна млечност, 
l.

Норми за млечност (стандартно 4 % МВ мляко):
КЕМ = 0.5 * М + 0.0009 * М2 ;
ПСЧ (g/ден) = 48 * М ;
Са (g/ден) = 3.21 * М ;
Р (g/ден) = 1.98 * М ;
Сол (g/ден) = 1.77 * М ;
Вит. А (IU/ден)= за дойни крави – 114 * W + 1000 * M.
Норма за растеж
КЕМ = 3 * G ,

където G e дневният прираст, kg;
Норми за бременност:
КЕМ= 0.00007078 * W * exp (0.01505*t) ;
ПСЧ= 0.031 * W * exp (0.0108*t) ;
Са = 0.000415 * W * exp (0.0154*t) ;
Р = 0.000209 * W *exp (0.0154*t) ;
Сол = 0.0000272 * W * exр (0.0154*t) .
Вит. А (IU/ден)=114 * W + 30 000 за бременни крави:

където: exр е основата на натуралния логаритъм (2.71828); 
                   t – броят дни след заплождането.

Норми за движение
КЕМ за активно движение по пасища = 0.00033 * Д * W ,

където: exр е  основата на натуралния логаритъм; 
                 Д – извървеният хоризонтален път, km; 
                  t –  дните след заплождането, бр.

В зависимост от телесното състояние (ОТС) нормите се коригират 
(Тодоров, 2003):

При понижаване с 0.1 точка на месец
КЕМ = –0.43; ПСЧ = –18; Са = –2; Р = 1.1.
При повишение с 0.1 точка на месец при лактиращи крави
КЕМ = 0.60; ПСЧ = 24; Са = 2.1; Р = 1.3.
При повишение с 0.1 точка на месец при бременни сухостойни 

крави
КЕМ = 0.75; ПСЧ = 24; Са = 1.5; Р = 0.9.
Посочените корекции са за крава с маса 550 kg. При друга жива маса 

корекциите се променят пропорционално на измененията на масата.
4.6. ХРАНЕНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ГОВЕДА

След определяне на нормите се разработват дажби или пълнодаж-
бени смески за хранене на животните, както и комбинирани, микроелементни 
и друг вид смески за балансиране на дажбата. 

Дажба –  комбинация от фуражи, обезпечаваща необходимата енер-
гия и хранителни вещества в съответствие с нормата за определен вид и 
категория животни. 
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Смеска – комбинация от фуражи в определено процентно съотноше-
ние, съдържаща в един килограм необходимата енергия и хранителни ве-
щества в съответствие с изискванията на относителните норми за определен 
вид и категория животни.

Съвременните компютърни програми позволяват да се съставят де-
тайлизирани дажби, при които се балансират над 40 хранителни фактори. При 
минимализиране на броя им при говедата задължително се балансират сухото 
вещество, енергията, протеинът, съдържанието на Са, Р, NaCl и витамин А.

Основни изисквания, на които трябва да отговаря дажбата: 
• да е балансирана;
• да е с подходящ обем и структура за съответната категория животни; 
• да е евтина.
Балансиране – означава енергията и хранителните вещества, дадени 

с дажбата, да съответстват на нормата, като се допускат известни отклонения. 
По отношение на енергията отклоненията трябва да са до 1–2 %, на 

протеина – 3–5 %, а на сухото вещество – до 10 %. При балансирането на Са 
и Р се следи не само количеството им, но и правилното съотношение. Ако 
единият от елементите превишава нормата, то и съдържанието на другия се 
повишава до регламентираното от нормата съотношение.

Стойността на дажбата се регулира много трудно. Най-добре е да се 
изчислява не стойността на един килограм фураж, а стойността на 1 енер-
гийна единица. Традиционно скъпи у нас са корено- и клубеноплодите, млякото, 
бобовите сена, шротовете и зърнените бобови. Най-евтини са отпадъците от 
зърнопроизводството, хранително-вкусовата промишленост и пасищната трева.

По-важни особености при съставянето на дажбите за говедата и биво-
лите, произтичащи от устройството на храносмилателната им система и способ-
ността им да разграждат и усвояват хранителните вещества на фуражите:

1. Основните фуражи за хранене на говедата и биволите са обе-
мистите поради добрата смилаемост на СВл. Концентрираните фуражи, които 
са основна храна за човека, се дават в малки количества главно за балансиране 
на енергията и протеина. По този начин преживните животни, за разлика от 
свине-те и птиците, не са конкуренти на човека в използването на хранителните 
ресурси.

Обемистите фуражи трябва да са в достатъчно количество. Като кри-
тичен минимум се определя приеманото с грубите фуражи сухо вещество в 
коли-чество, по-малко от 1 % от живата маса на говедата. От значение е и 
структурата на суровите влакнини на обемистите фуражи. Необходимо е 
животните да при-емат достатъчно количество груби едровлакнести 
“структурни” влакнини, които имат огромно значение за нормалната функция 
на храносмилателните ор-гани. Грубите частици са обемисти и леки. Те дразнят 
стените на предстомаши-ята и предизвикват постоянни движения, свързани с 
преживянето и осигурява-нето на нормални условия за ферментация. При 
недостиг на целулоза намалява количеството на целулозолитичните бактерии, 
синтезиращи оцетна киселина.

Другият основен полизахарид –  скорбялата, има по-малко значение 
при храненето на говедата. Скорбялата ферментира лесно и смилаемостта ѝ е 
над 95 %. Тя влияе положително върху вкусовите качества на дажбата. 
Количест-вото ѝ при лактиращите животни не трябва да е повече от 25–30 % 
от сухото вещество на дажбата. Говедата и особено дойните крави имат нужда 
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и от лес-норазтворими захари. Недостигът им води до намаляване на 
микробиалната дейност в предстомашията, в резултат на което се влошава 
разграждането и синтезът на протеин, и се изменя насоката на обменните 
процеси, чрез измене-ние на съотношението оцетна-пропионова киселина. 
Общото количество на скорбялата и захарите в дажбата не трябва да 
надвишава 35 % от сухото ве-щество на дажбата. При наличие на по-голямо 
количество лесноразтворими въглехидрати (които се съдържат главно в 
концентрираните фуражи и в коре-но-, клубено- и сочноплодните) се 
депресира смилаемостта на СВл и синтезът на оцетна киселина намалява. 
Оптималното количество на захари в дажбите на преживните животни е 2–4 % 
от сухото вещество.

Съотношението между суровите влакнини и лесноферментиращите 
въглехидрати е от основно значение. При големи количества СВл се нама-
лява енергийната стойност на дажбата, влошава се усвояването на протеина 
и се понижава продуктивността на животните. Нарушаването на съотношени-
ето между ЛМК и недохранването може да предизвика кетоза при високопро-
дуктивните крави. Недостигът на СВл и излишъкът на лесно ферментиращи-
те въглехидрати довежда до намаляване на продължителността на приема-
нето на фуража и на преживянето, отделя се по-малко слюнка и се понижава 
рН на търбушния сок, броят на целулозолитичните бактерии и инфузориите 
намалява, изменя се съотношението между ЛМК в полза на пропионовата и 
маслената, забавят се контракциите на предстомашията. Недостигът на груб 
фураж е предпоставка за възникване на ацидоза и подуване на търбуха, из-
местване и превъртане на сирищника, възпаление на червата, нарушаване 
на двигателната способност на животните и др.

2. Говедата и биволите (като цяло) не са взискателни към ка-
чеството на протеина. Поради това в дажбите им не се включват фуражи 
с висока биологична стойност на протеина, за да не ги оскъпяват. Това не ва-
жи за кравите с екстремно висока млечност. При тях е необходимо не само 
повишаване на нивото на протеина, но и точно определяне на количеството и 
вида на аминокиселините, които постъпват директно в червата. В тази връзка 
през последните години се работи по създаването и използването на про-
тектирани (защитени) от разграждане в предстомашията протеини.

3. При преживните мазнините се оползотворяват по-добре 
като източник на енергия. Количеството им обаче не трябва да надхвърля 
6–7 %, тъй като се намалява консумацията на фураж.

4. Преживните не са чувствителни към недостига на водо-
разтворими витамини и витамин К в дажбата, тъй като микроорганиз-
мите в стомашно-чревния им тракт ги синтезират.

5. От минерални вещества се балансират основно Са и Р. 
Калцият е почти винаги в излишък, тъй като се съдържа в големи количества в 
обемис-тите фуражи. По тази причина количеството на Р не трябва да се 
довежда до определената норма, а до спазване на заложените в нормите 
съотношения Са/Р. Количеството на Na и Cl се балансира чрез включване на 
готварска сол в смеската. Допълнително в яслите се поставя каменна сол за 
близане.

4.6.1. Хранене на говедата от породите за мляко
4.6.1.1. Хранене на кравите
Хранене на дойните крави
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Нормата на хранителните фактори при дойните крави зависи от 
живата им маса (нормата за поддържане на живота), продуктивността (норма за 
млеч-ност), възрастта (корекция за растеж при първотелките), стадия на 
лактация, те-лесното (ОРС) и физиологичното (бременност) състояние и 
движението.

При определянето на дневните потребности количеството на млякото 
се приравнява към базисна масленост, фиксирана в нормата. 

Според Тодоров (2003) нормата за суровия протеин и ПСЧ трябва да се 
определя не в зависимост от съдържанието на мазнини, а от това на протеина 
в млякото. От табл. 17, която привежда авторът, се вижда, че нормата за храни-
телните фактори, съответстващи на определено количество протеин в млякото, 
може да бъде приравнена към нормата при съдържание на определено коли-
чество мазнини. Следователно нормата за млечност със съдържание на 
протеин 2.95 % е идентична на тази за млечност с 3.00 % мазнини; на 3.20 % 
протеин – с 3.50 % мазнини и т.н. (проследява се в таблицата)

Таблица 17. Норма за протеин, прравнена към нормата за мазнини, %
(по Тодоров, 2003)

Протеин Мазнини Протеин Мазнини
3.20 3.50 3.55 4.50
3.30 3.75 3.75 5.00
3.35 4.00 4.00 5.50

Поради понижената консумация в началото на лактацията нормата за 
СВ се коригира: 

• в първите 10 дни след отелване – 80 % от нормата;

• 11–20 дни – 85 %;

• 21–40 дни – 90 %;

• 41–60 дни – 95 %.

При първотелките нормата също се коригира, тъй като растежът им 
не е завършен и са необходими допълнителни количества храна. Допълни-
телните КЕМ се изчисляват по нормата за растеж в зависимост от желания 
прираст, а останалите фактори се коригират: за 0.5 КЕМ – СП – 80 g; ПСЧ – 
50 g; Ca – 4 g; P – 2 g; NaCl – 1 g.

Определяне на сумарната норма. Определянето на нормата е един 
от основните моменти при храненето, тъй като каквито и фуражи да бъдат из-
ползвани при неправилно определени норми храненето не може да бъде пъл-
ноценно. При определянето на сумарната норма се изхожда от конкретните 
обстоятелства и съответното състояние на животното.

Пример. Нека да изчислим сумарната норма за хранене на първотел-
ка с жива маса 600 kg, дневна млечност – 24 kg, масленост на млякото – 
4.2 %, съдържание на протеин в млякото – 3.25 % през първите 20 дни на 
лактацията. Кравите ползват прифермско пасище отдалечено от фер-
мата на 1.5 km, като пътят е равен. Желаният прираст за растеж на 
първотелката е 0.500 kg на ден.
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При изчисляване на нормите за базисни използваме формулите, при-
ведени в раздел “Нормирано хранене на животните”.

Норма за сухо вещество. Определя се по зависимостта

0.093 W 0.75 + 0.3 М ,

където: W – живата маса на кравата е 600 kg; 
 М – приравнената млечност
 24 kg * 4.2 % / 4.0 % (базисна масленост) = 25.2 kg; 
Кравата е в първите 20 дни на лактацията и консумацията е 85 % от 

изчислената, тогава:
СВ = (0.093 * 6000.75 + 0.3 * 25.2) * 0.85 = 16.0 kg .

Норма за енергия. При дневна млечност 24 kg прогнозната млечност 
за лактация ще е 6000 kg. През първия месец на лактацията при млечност за 
лактация 6000 kg ОТС се понижава с 0.6 бала. Тогава за изчисляване на 
енергията ще се използва следната формула

0.0476*W 0.75(за поддържане на живота) + (0.5*М + 0.0009*М 2)(за 
млечност) +0.00033*Д*W (за движение до пасището и обратно)+3*G (за 
растеж)+6*ОТС (за ОТС) или:

  КЕМ = 0.0476*6000.75+(0.5*25.2+0.0009*25.22)+0.00033*3*600+3*0.5+6*–0.43 = 
17.9.

Норма за протеин. Определянето на ПСЧ е по методиката за КЕМ 
със следните особености: 

1. Млечността се приравнява към стандартната не на основата на съ-
държанието на мастните вещества, а на основата на съдържанието на про-
теин. По-горе ние отбелязахме, че при съдържание на протеин 3.20 % се взе-
мат нормите за мляко с масленост 3.50 %, а при 3.30 % – за 3.75 %. Тогава 
при съдържание на протеин в млякото 3.25%, както е в нашия случай, трябва 
да се приеме норма за 3.625 % мастни вещества, или приравнената млечност 
за корекция на протеина ще е 

24 * 3.625/4 = 21.75 kg. 

2. За движение корекция не се предвижда. 
3. За растеж – за 0.5 КЕМ се прави корекция за ПСЧ с 80 g.

Общото уравнение ще има бъде

             3.25W 0.75 (за поддържане на живота) + 48*М (за млечност) + 

             + 3 * G * 50 (за растеж) + 6 * ОТС (за ОТС) . 

ПСЧ = 3.25*6000.75 + 48*21.75 + 3*0.5*50 + 6*(–18) = 1229 g.

По подобен начин се изчислява нормата и за другите хранителни 
вещества в дажбата. При животни с различни параметри е най-важно да се 
диференцират точно параметрите и правилно да се изчислят корекциите.

Основно място в структурата на дажбата за дойните крави за-
емат сочните фуражи, които стимулират млечната секреция. При биосъобраз-
но отглеждане през летния период кравите задължително ползват пасищата 
и се хранят основно с пасищна трева. Ако пасищата са бедни, животните се 
подхранват допълнително с други зелени фуражи – царевица, люцерна, жит-
но-бобови смески.
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При конвенционално отглеждане (без използване на пасища) обикно-
вено се създава т.нар. зелен конвейер. За обезпечаване със зелени фуражи 
през максимално дълъг период в годината рано напролет се използва репко, 
постепенно то се замества със зелена царевица, люцерна и др. фуражи, а 
през късна есен се използва фуражно зеле и други студоустойчиви култури. 
През зимния период основни сочни фуражи за дойните крави са силажите и 
сенажите. Допълнително се дават корено-, клубено- и сочноплоди, като най-
добрият фураж е кръмното цвекло. У нас цвеклото е сравнително скъп фу-
раж, затова се дава само на крави с по-висока продуктивност с разчет 1 kg за 
всеки литър мляко над първите десет, т.е. ако кравата дава 20 l мляко, днев-
но и се дава по 10 kg цвекло. За намаляване на стойността на дажбата в нея 
могат да се включат отпадъци от преработвателната промишленост – мела-
са, спиртоварна, пектинова или пивоварна каша.

От грубите фуражи се използва основно сено, като за предпочитане е 
люцерновото пред ливадното. Двата вида сено, в зависимост от продуктивност-
та на кравите, могат да се дават в различни съотношения – колкото по-висока е 
продуктивността, толкова относителният дял на бобовите сена е по-висок.

Обемистите фуражи за дойните крави трябва да са с високо качество, 
за да се стимулира максималната им консумация.

Количеството на концентрирания фураж при дойните крави зависи от 
дневната млечност –  колкото по-висока е млечността, толкова по-висок е 
относителният им дял. Основни концентрирани фуражи за кравите са ечеми-
кът, тритикале, пшеницата и царевицата.

Количеството на суровия протеина в дажбите на дойните крави не тряб-
ва да бъде под 12 % от сухото вещество, като при високопродуктивни може 
да достигне до 20 %. За балансиране на протеина се използват основно 
шротове и кюспета. Много добър фураж са триците.

Технология на хранене. Обхваща периодите след отелване, по вре-
ме на лактация и пресушаване.

След отелване на кравите се дава топло поило с 1–2 kg пшенични 
трици. Първите няколко дни храненето е със същите фуражи и в същите 
количества като в края на бременността. Висококачествено сено се дава на 
воля. Ако преди отелването е даван качествен царевичен силаж, даването му 
продължава. В следващите дни количеството му може постепенно да започ-
не да се увеличава. Другите сочни фуражи (цвекло, бирена каша) се включват 
след 10-ия ден от отелването. От концентрираните фуражи основни трябва 
да бъдат пшеничните трици, лененият шрот и овесът, които допълнително 
стимулират храносмилателния тракт. Общото им количество през първите 
дни е около 3–4 kg. Апетитът на кравите се нормализира 3–4 дни след отел-
ването. От този период започва да се увеличава концентрираният фураж до 
достигане на максимална концентрация на енергия в дажбата. Увеличението 
зависи от едрината и продуктивността на кравите, като при средно едрите по-
роди за мляко при млечност 5000–6000 kg за лактация средното увеличение 
е 0.5 kg/ден.

През първите 2–3 месеца на лактацията млечността постепенно 
нараства, поради което кравите се хранят “авансово” –  нормата за получе-
ната дневна продуктивност се завишава с 1–2 КЕМ и съответното количество 
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други хранителни вещества. Това се прави до пълно раздояване и достигане 
на максималната млечност. 

През указания период количеството на енергията и хранителните 
вещества, усвоени от приетата храната, не могат да покрият количествата на 
енергията и хранителните вещества, които се отделят с млякото. По тази 
причина балансът на хранителните фактори е отрицателен и започва използ-
ването на телесните резерви. Според Тодоров (2003) през първия месец от 
лактацията крава с млечност 5000 kg годишно губи 0.4 ОТС, а през втория – 
0.2 точки. При крави с млечност 5–6000 и 7000 kg загубите за първия и втория 
месец са съответно 0.6, 0.3 и 0.9, 0.4.

Загубата на жива маса е неизбежна, но стремежът трябва да бъде към 
нейното минимализиране. За целта е необходимо след първите няколко дни 
да започне постепенно увеличаване на количеството на фуражите в дажба-
та. Същевременно за повишаване на консумацията в нея трябва да се вклю-
чат фуражи (люцерново сено в началото на цъфтеж, житно-бобови смески, 
кръмно цвекло, картофи, меласа, шротове, експелери и др.), които се прие-
мат с охота от кравите. 

Наши наблюдения показват, че кравите от породата Българско ро-
допско говедо предпочитат зелената царевица пред люцерновото сено (Ni-
kolov, 2005), люцерновото сено пред царевичния силаж (Nikolov, 2007), фие-
во-овесеното сено (Nikolov, 2009), но е имало индивидуални предпочитания 
към по-малко консумирания фураж.

Грубите фуражи продължават да се дават на воля, като една крава от 
средните породи за мляко може да консумира по 5–10 (до 19) kg високока-
чествено люцерново сено дневно. Количеството на суровите влакнини не 
трябва да пада под 16 % от сухото вещество на дажбата, като 75 % трябва да 
се оси-гури от едровлакнести (над 1 cm) груби фуражи. По-добре е грубите 
фуражи да не се смилат под 5 cm, а най-добре е да се дават без да се смилат.

Сочните фуражи имат лактогенно действие и стремежът през първите 
2–3 месеца на лактацията е те да бъдат приемани в максимални количества. 
На една крава с жива маса 500–550 kg могат да се дадат дневно по 20–25 (до 
35) kg силаж, 10–15 kg бирена каша, до 20–30 kg кръмно цвекло, 40–80 kg 
пасищна трева или зелена маса, 2–2.5 kg меласа.

През първите 2–3 месеца на лактацията концентрираните фуражи се 
дават в максимални количества. На 1 kg мляко обикновено се дават по 0.3–0.5 
kg концентриран фураж, като относителният му дял в структурата на 
дажбата, даже при крави с млечност 7000–8000 kg, на бива да надвишава 
50–60 % от енергийната ѝ стойност. През този период количеството на 
концентрирания фураж, особено при едрите породи за мляко, може да 
достигне 12–15 kg и повече на ден. Общото количество се разпределя и дава 
на възможно повече порции, така че еднократно да не се приемат повече от 
3–3.5 kg.

Препоръчва се и концентрираният фураж да се изхранва на воля. По-
добна практика е оправдана само при много високопродуктивни животни, и то 
само в началото на лактацията. 

При постоянен достъп до концентрирания фураж кравите го консуми-
рат на малки порции многократно, като по-този начин се увеличава дневната 
консумация. Към този подход на хранене животните трябва да привикнат пос-
тепенно. Същевременно задължително се следи количеството на приеманите 
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обемисти фуражи да не падне под критичния минимум –  1.2 % от живата 
маса на кравите, а концентрираният фураж – да не е повече от 2.3 % от нея.

През първата третина на лактацията се дават максимално количество 
протеинови фуражи, като нивото на суровия протеин в дажбата е не по-ниско 
от 18–19 % от СВ. Добре е при балансирането на комбинирания фураж освен 
слънчогледов шрот и експелер да се използват и соев шрот, рапичен шрот, 
грах, фий и други бобови. В началото на лактацията е добре да се дават и 
фуражи с високо съдържание на мазнини (до 5 % от СВ на дажбата) като 
слънчогледово семе или отсевки, соя, рапичен експелер и др.

През втората третина на лактацията – 4–7-ия месец след отел-
ването, млечността постепенно започва да намалява, а балансът на храни-
телните вещества от отрицателен става положителен. Усилията при хране-
нето на кравите трябва да бъдат насочени към най-продължително задър-
жане на достигнатата максимална продуктивност, а към средата на периода –
и към постепенно възстановяване на живата маса. От 5-ия месец (ежемесеч-
но) баловете на ОТС трябва да нарастват с 0.1–0.2 точки.

Намаляването на млечността не означава автоматично намаляване 
на нивото на хранене. Напротив, през този период храненето трябва да се 
запази на малко по-високо ниво от това, което изисква сумарната норма. Най-
добре е нормата да бъде завишена (авансирана) с 1–1.5 КЕМ и съответното 
количество хранителни вещества. В сумарната норма се включва нормата 
за поддържане, за млечност, с отчитане на авансовото хранене, за възста-
новяване на живата маса, за движение. При първотелките се отчита и нор-
мата за растеж. На този етап не е необходимо нормата да се коригира за 
бременност. Авансовото хранене се спира при достигане на оптималното за 
периода ОТС 3.5–3.75 бала и кравите се хранят съобразно с останалите фак-
тори, включени в сумарната норма.

Съставът на дажбата не се отличава съществено от предходния 
период. Поради намаляване на млечността, намалява относителният дял на 
концентрираните и се увеличава делът на обемистите фуражи.

През третия период на лактацията (от 200-тния ден до пресушава-
нето) млечността намалява по-осезаемо и е целесъобразно храненето да се 
насочи основно към възстановяване на телесните резерви, ако това не е нап-
равено през предходния период. Повишаването на баловете по ОТС трябва 
да се планира на 0.1–0.25 месечно. При формирането на сумарната норма 
трябва да се въведе и корекция за бременност.

Теоретично въвеждането на корекция за бременност е възможно още 
след заплождане, което се извършва в края на първия период на лактацията, 
но е безсмислено. Чувствителна разлика в нормата за сметка на корекцията 
за бременност се постига едва след 200-тния ден на лактацията. При крава с 
жива маса 600 kg на 90-ия ден от бременността количеството на КЕМ трябва 
да се завиши едва с 0.16 (КЕМ = 0.00007078 * 600 * 2 * 71828(0.01505*90)). Така е, 
тъй като през първите месеци на бременноста плодът нараства сравнително 
бавно. На 90-ия ден теглото му е едва 0.820 kg. На 215-ия ден теглото на 
плода вече е над 16 kg. При крава с маса 600 kg повишаване на нивото на 
енергията с 0.5 КЕМ и съответното количество хранителни вещества се прави 
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от около 160–165-ия ден на бременността, или от 240–245-ия ден на лакта-
цията. Това е към средата на третия период на лактацията.

Корекцията на нормите за бременност и натрупване на телесни резерви 
през този период не изисква особени ресурси и до края на лактацията равнище-
то на енергията и протеина трябва постепенно да бъде понижено. Концентра-
цията на енергия в сухото вещество от 1.1–1.15 КЕМ/kg в началото на лактация-
та се намалява до 0.8–0.9 КЕМ/kg, а на протеина –  от 18–19 % до 12–13 %. 
Повишава се количеството на суровите влакнини, а се намалява количеството 
на безазотните екстрактни вещества. Това се постига чрез увеличаване на дела 
на обемистите и намаляване на количеството на концентрираните фуражи и 
изхранването на фуражи с по-ниска хранителна стойност. Люцерновото сено 
може да бъде заменено с ливадно, както и до 50 % от сеното може да се 
замени със слама, царевичак, слънчогледови пити и други отпадъци от 
производството на зърно. Скъпите сочни фуражи може да се изключат от 
дажбата и да се из-ползва само царевичен силаж, чието количество постепенно 
също се намалява. Соевият шрот се заменя със слънчогледов експелер, 
памуков шрот и др.

Пресушаването на кравите се осъществява чрез изменение на пе-
риодичността на доене в комбинация с промяна в храненето. Първоначално 
се намалява кратността на доенето в денонощието – от двукратно се преми-
нава към еднократно. Паралелно се намалява количеството на сочните и кон-
центрираните фуражи. При високопродуктивните крави, които се пресушават 
трудно, тези фуражи последователно се изключват от дажбата. След няколко 
дни доенето се разрежда и животните се доят еднократно през ден, след това 
през 2, после през 3. Кога ще се премине към доене през ден или през два, 
кога ще се прескочи доене и кога животното ще се пресуши окончателно за-
виси от степента на напълване на вимето с мляко. Трябва да се знае, че пе-
риодът на пресушаване е най-критичният за появяване на мастити. Обикно-
вено те протичат в по-лека и латентна форма и се откриват едва след отел-
ването, когато възстановяването на четвъртината е вече практически невъз-
можно. Ако животното не се пресуши при намаляване и при изключване на 
сочните и концентрираните фуражи, може да се премине към хранене само 
със слама и дори се намалява количеството на питейната вода.

Хранене на бременните сухостойни крави
При сухостойните крави потребностите са най-ниски. В основата 

на сумарната норма са нормата за поддържане и нормата за бременност. 
През последните 95 дни на бременността, от които 60 са през сухостойния 
период, плодът формира 75.8 % от крайната си маса. По тази причина ко-
рекцията за бременност през сухостойния период е от 1 КЕМ в началото до 
2.5 КЕМ в края на бременността.

Известният специалист по хранене на преживни животни у нас проф. 
Ни-колай Тодоров (2003) препоръчва при хранене на бременни сухостойни 
крави водещи да са не нормите, а телесното състояние, като слабите крави 
се хра-нят обилно, а затлъстелите –  оскъдно. При отелване кравите трябва 
да имат телесно състояние 3.5 бала по ОТС.

По принцип телесните резерви не трябва да се попълват през този, а 
до края на предходния период, но ако това не е направено, нормата за под-
държане на живота се коригира за желаното увеличаване на баловете по 

233



ОТС. Следователно ако кравата навлиза в бременността с ОТС 3, до края на 
бременността (2 месеца) ОТС трябва да нарасне с 0.5 бала. Добре е през 
първия месец нормата да се коригира за +0.3 бала, а през втория – за още 0.2.

Сумарната норма за поддържане и бременност се коригира и при по- 
продължително движение на животните. Бременните крави трябва да се дви-
жат, но на разстояние не повече от 2–3 km на ден (Герговска, 1993). Допъл-
нително се правят корекции за растеж на първотелките.

Затлъстяването през сухостойния период също е нежелателно. Зат-
лъстелите животни трудно се отелват и са предразположени към редица 
следродилни усложнения.

Сухостойните крави се хранят със същите фуражи като дойните, но в 
структурата на дажбата е по-висок относителният дял на грубите фуражи. 
През зимата те се включват в количество 40–70 % от енергийната стойност 
на дажбата, а през лятото – 20–30 %. Количеството на приеманото сухо ве-
щество чрез грубите фуражи трябва да е около 2 % от живата маса на живот-
ното и не по-ниско от 1.5 %. Ливадното сено е за предпочитане пред люцер-
новото (бобовото). През последния месец преди отелване бобовите сена 
трябва да бъдат ограничени до 3 kg на ден. Това се прави главно заради 
високото съдържание на Са в тях.

През зимата от сочните фуражи се дават главно силажи и сенажи, но 
се обръща особено внимание на качеството им. Те не трябва да са с пови-
шена киселинност, загнили, плесенясали и т.н. Доброкачествените силажи и 
сенажи могат да се включат в количество до 40–50 % от СВ на дажбите. 
Корено-, клубено- и сочноплоди обикновено не се дават през сухостойния 
период. Те имат ниска хранителна стойност и голям обем, лесно се развалят. 
Това са скъпи фуражи и поради лактогенното им действие трябва да се пазят 
за дойните крави. Даването им на сухостойните крави е безсмислено и при 
по-значителни количества – опасно. През първия месец на сухостойния пери-
од няма проблем да се дават, но кравата току-що е пресушена, понякога 
трудно, и даването на по-големи количества сочен фураж едва ли е удачно. 
През последния месец на бременността посочените фуражи се изключват от 
дажбата поради опасност от преждевременна лактогенеза.

През летния период основен фураж за сухостойните крави е пасищ-
ната трева. При крави с добро телесно състояние и при добро състояние на 
пасището, осигуряващо достатъчно приемане на зелена маса, пасищната 
трева може да бъде единственият фураж. През летния период е добре су-
хостойните крави целодневно да се отглеждат на пасищата, тъй като чистият 
въздух и инсолацията се отразяват благоприятно върху майката и плода.

При хранене на ясла се дават обичайните зелени фуражи –  зелена 
царевица, зелена люцерна, житно-бобови смески и др. Структурата на зеле-
ните фуражи в дажбата е 40–60 %. Бобовите фуражи трябва да се изхранват 
с повишено внимание – задължително да са завехнали и да не са в големи 
количества.

Концентрираните фуражи се дават в зависимост от телесното състоя-
ние на кравите., Ако обемистите фуражи при животни с ОТС – 3–3.5 гаранти-
рат с качеството си необходимите хранителни вещества за поддържане и за 
развитие на плода, концентрираните могат да се спестят. При животни с по-
ниско ОТС се дава концентриран фураж по 1–2 kg/ден. Две-три седмици 

234



преди отелване количеството им трябва да започне постепенно да се увели-
чава. Много подходящи за кравите в този период са триците.

Седмица преди раждане количеството на концентрираните фуражи 
в дажбата на кравите трябва да достигне 0.75–0.85 % от живата им маса. За 
средно едрите европейски породи за мляко (жива маса – 500–600 kg) коли-
чеството е 3.5–5.0 kg, а за дребните (Българско родопско говедо, Джерсей) – 
2.5–3.5 kg. Това се прави, за да се подготвят предстомашията и микрофло-
рата в тях към поемане на голямо количество концентрирани фуражи след 
раждане. В края на бременността в дажбата на кравите постепенно се включ-
ват всички фуражи, които ще им се дават през дойния период, за да се оси-
гури постепенен преход. Избягва се даването на бързо ферментиращи, както 
и на замръзнали, загнили и други некачествени фуражи.

При храненето на сухостойните крави е необходимо да се следи коли-
чеството на протеина в дажбата. През първия месец след пресушаване ни-
вото на суровия протеин трябва да е 12–14 % от сухото вещество в дажбата, 
а 2 седмици преди отелване –  14–15.5 %. Увеличаването на равнището на 
протеина се постига чрез включване на шротове и експелери.

Калцият и фосфорът трябва да са в рамките на нормата. Увеличава-
нето им води до нарастване на риска от родилна пареза след отелване. В 
тази връзка е по-добре през последния месец преди отелване кравите да се 
хранят с ливадно, а не с люцерново сено. 

Не трябва да се бърка необходимостта от повишаване на ни-
вото на Са след раждане за избягване на родилна пареза с намалява-
нето му в края на сухостойния период пак по същата причина.

За намаляване на прекомерния едем на вимето трябва да се намали 
количеството на солта, като се препоръчва тя да се изключи от дажбата през 
последната седмица преди отелване.

Тодоров (2003) препоръчва кравите с жива маса 550–600 kg в нача-
лото на сухостойния период през зимата да се хранят със следните дажби:

• ливадно сено –  6 kg, царевичен силаж –  8 kg, слънчогледов шрот 
(37 % СП) – 1 kg;

• люцерново сено – 5kg, ечемичена слама – 2 kg, царевичен силаж – 
10 kg, дикалциев фосфат– 30 g.

През лятото на кравите се осигурява по 40 kg пасищна трева. При 
хранене на ясла може да се даде зелена люцерна – 20 kg, зелена царевица – 
15 kg, дикалциев фосфат – 30 g. 

Две седмици преди отелване на същите крави се дава:

• ливадно сено –  5 kg, царевичен силаж –  10 kg, ечемик –  1.5 kg, 
пшенични трици – 1 kg, слънчогледов шрот (37 % СП) – 1.8 kg;

• люцерново сено – 2 kg, ливадно сено – 2 kg, царевичен силаж – 10 kg, 
ечемик – 1.8 kg, пшенични трици – 1 kg, слънчогледов шрот (37 % СП) – 1.5 kg;

• ливадно сено – 8 kg, ечемик – 1.5 kg, пшенични трици – 1 kg, слън-
чогледов шрот (37 % СП) – 1.5 kg;
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• пасищна трева –  30 kg, ечемик –  1.5 kg, пшенични трици –  2 kg, 
слънчогледов шрот (37 % СП) – 0.5 kg;

• зелена царевица –  30 kg, пшенични трици –  2 kg, слънчогледов 
шрот (37 % СП) – 2 kg.

4.6.1.2. Хранене на телетата
Храненето на телетата трябва да е съобразено с особеностите на мла-

дия организъм и да способства за нормален растеж, развитие, формиране на 
ви-сока продуктивност и здрава конституция, обезпечаващи оптимални срокове 
на стопанско използване на говедата. При новородените от четирите отдела на 
стомаха е развит само сирищникът, поради което не е възможно смилане на 
друга храна освен мляко. Съотношението на обема на отделите, както при въз-
растните животни, се достига едва на 16-седмична възраст. В тази връзка хра-
ненето на телетата се разделя на два периода – млечен и следмлечен.

             Хранене на телетата през млечния период
Продължителността на млечния период при телетата от породите за 

мляко зависи от насоката на използването им: телета за угояване – 60 дни; 
женски телета за разплод – 90; мъжките телета за разплод – 120 дни.

През първата седмица (коластрения период) телетата се хранят само 
с мляко. Първоначално то се дава в количество 10–15 % от живата им маса, но 
бързо се увеличава. От втората седмица част от млякото може да се замени с 
млекозаместител. Разходът на мляко през млечния период зависи от насоката 
на използване – на женските телета за разплод трябва да се осигури най-малко 
200–250 kg, на бичетата – 320–400 kg, а на телетата за угояване – 50–180 kg.

Телетата от най-ранна възраст трябва да се приучат към използване 
на фуражи, различни от млякото. За целта от втората седмица в хранилките 
се залагат концентриран фураж (стартерна смеска) и доброкачествено сено, 
от третата – зелени фуражи, а от петата – силаж, сенаж и кореноплоди. Вода 
се дава от първата седмица.

За правилното хранене на телетата през млечния период се разра-
ботват схеми (табл. 18), като се отчита насоката на използване на телето 
(разплод или угояване) и планираният прираст. Схемите трябва да са съ-
образени с изискването за минимален разход на мляко и бързо приучване на 
животните към използване на обемисти фуражи.

Таблица 18. Примерна схема за хранене на женски телета за разплод
 през зимния период

Възраст
Тегло 

в края  на 
периода, kg

Дневно на глава, kg

М
ес

ец

Д
ек

ад
а

Мляко
Млеко-
замес-
тител

Сено Силаж
Коре-

нопло-
ди

Концен-
триран
фураж

Сол

I 1 6 - - - - -
2 6 - П* - - П 0.005
3 52 6 - 0.1 - 0.3 0.005

II 4 4 2 0.3 - - 0.6 0.010
5 2 4 0.5 П П 0.9 0.010
6 72 - 6 1.0 0.2 0.3 1.1 0.010

III 7 - 6 1.1 0.5 0.5 1.2 0.015
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8 - 5 1.2 1.0 1.0 1.2 0.015
9 92 - 5 1.3 1.5 1.0 1.3 0.015

IV 10 - 3 1.5 2.0 1.5 1.3 0.015
11 - 2 1.6 2.5 1.5 1.4 0.015
12 113 - - 1.7 3.0 2.0 1.5 0.020

Всичко 200 330 103 107 78 108 1.350

*П – приучване
Хранене на телетата в следмлечния период и юници
В следмлечния период храненето на телетата зависи основно от насо-

ката на използването им – за разплод или за угояване. Мъжките телета за раз-
плод от млечните и комбинираните породи не се отглеждат във фермата. На 
едномесечна възраст те се предават на развъдните организации за доотглеж-
дане в станциите за бичета към станциите за изкуствено осеменяване.

Хранене на женските телета за разплод
При женските телета за разплод нормите са съобразени с живата 

маса и дневния прираст (табл. 19). При бременните юници нормата зависи и 
от дните до отелване.

Таблица 19. Норми за женски телета за разплод и юници от едри породи 
за мляко (по Тодоров, 1995)

Жива 
маса,kg

Прираст
kg/ден

СВ
kg

КЕР СП
G

ПСЧ
G

Са
g

Р
g

NaCl
g

Вит.А
хил.IU

200 0.600 5.0 4.5 620 355 21 11 11 13
0.700 5.1 4.8 670 385 23 12 11 13

250 0.600 6.0 5.2 675 385 23 13 13 16
0.700 6.1 5.5 725 415 26 14 13 16
0.800 6.1 5.8 775 445 28 15 14 16

300 0.600 6.9 5.9 735 415 25 14 15 19
0.700 7.0 6.2 785 445 28 15 15 19
0.800 7.0 6.5 835 475 31 16 16 19

350 0.600 7.7 6.6 785 445 28 15 17 22
0.700 7.8 6.9 835 475 30 16 18 22
0.800 7.9 7.2 885 505 33 17 18 22

400 0.600 8.6 7.2 860 470 30 17 19 25
0.700 8.6 7.5 905 500 32 18 20 25
0.800 8.7 7.9 945 530 35 19 20 25

450 0.600 9.4 7.8 935 500 32 18 21 29
0.700 9.4 8.2 980 530 35 19 22 29

Бременни юници (0.500 kg дневен прираст)
400 65–40* 10.0 7.7 1090 570 34 19 26 55

40–20 10.4 8.0 1175 605 34 19 26 55
20–0 11.0 8.5 1280 650 34 19 26 55

450 65–40 10.7 8.5 1235 645 40 22 30 59
40–20 11.2 8.9 1330 685 40 22 30 59
20–0 11.8 9.4 1450 740 40 22 30 59

500 65–40 11.6 9.2 1325 690 44 24 33 62
40–20 12.2 9.6 1435 735 44 24 33 62
20–0 12.9 10.2 1565 795 44 24 33 62
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* Дни до отелване

Както недохранването, така и прехранването на женските телета за 
разплод се отразява неблагоприятно върху бъдещата им продуктивност. Хра-
ненето трябва да обезпечи такъв растеж и развитие, че на 16–18 месеца 
телетата да достигнат 65–70 % от теглото на кравите и да бъдат заплодени. 

Параметрите за оптимално развитие на телета и юници от основните 
породи за мляко са дадени в табл. 20.

Таблица 20. Оптимални параметри за развитие на женски телета и юници
 от породите за мляко

Месец
при раждане

Средни млечни 
породи (Айршир)

Едри млечни породи
(Холщайн, АмКГ)

Дребни млечни 
породи (Джерсей)

ОГ* ЖМ hХ ОГ ЖМ hХ ОГ ЖМ hХ
29 69 74 42 74 25 66

1 66 36 76 81 52 79 32 69
2 81 54 81 91 73 86 79 50 76
4 102 91 91 112 122 99 97 82 86
6 114 136 99 127 177 107 112 127 97
8 127 181 104 140 231 112 122 163 102

10 140 222 109 150 277 117 132 200 107
12 147 259 114 157 318 122 140 231 109
14 152 290 117 163 354 124 147 259 112
16 157 318 119 168 386 127 150 281 114
18 163 345 122 173 413 130 155 304 117
20 168 372 124 178 445 132 84 327 119
22 170 399 127 180 476 135 163 349 122

24 173 431 130 185 513 137 168 376 124

  *ОГ – обхват на гърдите, cm; ЖМ – жива маса, kg; 
      hХ – височина при холката, cm

Оптималните параметри се постигат чрез умереното равнище на хра-
нене, което позволява да се използват основно обемисти фуражи – сено, 
силаж, зелени фуражи (табл. 21). Обемистите фуражи са най-евтини и мак-
симално способстват за развитието на храносмилателната система. За хра-
ненето на телетата в следмлечния период са подходящи всички фуражи, кои-
то се дават на кравите. През този период прираст 0.6–0.65 кg, който е доста-
тъчен за средноедрите европейски породи, може да се поддържа с даване 
само на качествени обемисти фуражи. За по-висок прираст е необходимо да 
се включат концентрирани фуражи в дажбата. При телетата над 12-месечна 
възраст до 30 % от сеното може да се замени с малоценни груби фуражи.

Таблица 21. Структура на дажбата за телета и юници за разплод, %

Фуражи

Възраст, месеци

5–6 7–9 над 9 3 месеца 
до отелване

Зимна Лятна Зимна Лятна Зимна Лятна Зимна Лятна

Груби 20–30 20–30 15–25 10–20 10–20 0–10 20–35 15–20

Сочни 55–60 60–70 60–70 75–80 80–90 до 100 40–45 55–60
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Концент-
рирани

15–20 10–15 10–15 5–10 0–10 0–10 20–30 20–30

Хранене на телетата за угояване
Целта при храненето на телетата за угояване е получаването на мак-

симален прираст с оптимален разход на фураж при най-добро използване на 
растежната способност на животните. Нормите за телетата за угояване се оп-
ределят от пола, живата маса и среднодневния прираст (табл. 22).

Таблица 22. Норми за угояване на бичета от едрите породи за мляко
(по Тодоров, 1995)

Жива 
маса, kg

Прираст
kg/ден

СВ
kg

КЕР СП
G

ПСЧ
G

Са
g

Р
g

NaCl
g

Вит. А
хил. IU

0.6 4.8 4.3 620 355 21 11 11 13
200 0.8 4.9 4.7 720 415 26 13 12 13

1.0 5.0 5.2 820 475 31 15 13 13
0.6 5.8 5.0 675 385 23 13 13 16

250 0.8 5.9 5.5 775 445 28 15 14 16
1.0 6.0 6.1 875 505 34 17 15 16
0.8 6.8 6.3 835 475 31 16 16 19

300 1.0 7.0 6.9 935 535 36 18 17 19
1.2 7.1 7.5 1035 595 41 20 18 19
0.8 7.7 7.1 885 505 33 17 18 22

350 1.0 7.9 7.7 985 565 38 19 19 22
1.2 8.0 8.4 1085 625 43 21 20 22
1.0 8.7 8.5 1035 590 40 21 21 25

400 1.2 8.9 9.2 1135 650 46 23 22 25
1.4 9.0 10.0 1235 710 51 25 23 25
0.8 9.4 8.5 985 560 37 20 22 29

450 1.0 9.6 9.2 1085 620 43 22 23 29
1.2 9.7 10.1 1185 680 48 24 24 29
0.8 10.2 9.1 1040 585 40 21 24 32

500 1.0 10.4 10.0 1135 645 45 23 25 32
1.2 10.0 10.8 1235 705 50 25 26 32

У нас се използват различни технологии за угояване на телета, които 
най-общо могат да бъдат отнесени към три системи –  екстензивна, полуин-
тензивна с предугоителен пасищен период и интензивна.

Екстензивните технологии се използват основно в планинските и 
полупланинските региони на територията на цялата страна. Обикновено за 
производство на телета се използват т.нар. крави кърмачки, които са от або-
ригенни породи или различни типове кръстоски. Кравите не се доят, а се 
използват само за производство на телета. Целогодишно се отглеждат па-
сищно (обикновено свободно, без пастири) и се подхранват със слама и сено 
само през ограничен период през зимните месеци. Телетата се отглеждат за-
едно с майките и бозаят до 6–8-месечна възраст. Отделят се за кратък пери-
од за пресушаване на кравите и отново се връщат в стадата. Телетата се от-
глеждат пасищно. Подхранват се само през зимния период основно с обемис-
ти фуражи. Животните обикновено не се доугояват. Продават се на 2–3-го-
дишна възраст. Прирастите са ниски (0.300–0.400 kg/ден), разходите – също, 
а ефективността на отглеждане е сравнително добра.
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Полуинтензивните технологии се характеризират с разделяне на 
следмлечния период на три подпериода.

• Първи период (2–3 месеца). Телетата преминават изцяло на рас-
тителни фуражи. Обикновено се използват 3–4 вида фуражи (сено, силаж, 
сенаж, концентриран фураж). Структурата на дажбата зависи от желания 
прираст, като количеството на концентрирания фураж е между 25–30 % от 
енергийната ѝ стойност. 

• Втори период (4–8 месеца). Характеризира се с активен растеж на 
опорно-двигателната система, което в значителна степен определя последваща-
та месна продуктивност. През този период се използват максимално количество 
обемисти фуражи (60–100 % от енергийната стойност на дажбата). Подхранва-
нето с концентриран фураж е в зависимост от желания прираст, от вида и от ка-
чеството на обемистите фуражи. При среднодневен прираст 0.9–1.0 kg може да 
се използват дажби със следната структура: слама – 4–6 %; сочни фуражи 70–75 
%, в т.ч. силаж – 55–65 % и сенаж – 10–15 %; концентриран фураж – 20–25 %. 
През летния период силажът и сенажът се заменят със зелени фуражи, като е 
най-добре животните да се отглеждат целодневно на пасищата. 

• Трети период (2–3 месеца). Животните се доугояват, като в даж-
бата се включва най-голямо количество концентриран фураж (до 40 %), за да 
се получи максимален прираст.

Интензивните системи за угояване в нашата страна най-често са 
на основата на царевичен силаж, цвеклови резанки или целодажбени смески.

Угояването с царевичен силаж е рентабилна за нашата страна тех-
нология. При този начин себестойността на една кръмна единица (КЕ) е най-
ниска и добивът на хранителни вещества от единица площ е най-висок. 
При угояване с царевичен силаж в структурата на дажбата на телетата до 
300 kg се включва 45–75 % силаж, 10–15 % люцерново сено и 10–30 % кон-
центриран фураж. За задоволяване на потребностите от протеин е желател-
но да се използват естествени източници – шротове, дехидратирана люцер-
на и др., но може да се дава и карбамид – до 100 g на животно дневно. При 
телетата над 300 kg цялата енергийна стойност на дажбата се обезпечава от 
силажа. За балансиране на протеина се използва карбамид (до 150 g днев-
но). При прираст над 1.1–1.2 кg дневно е желателно да се дават и естест-
вени протеинови фуражи. Дажбите се балансират по отношение на минерал-
ните вещества и витамините. 

Дарджонов препоръчва дажби, при които дневно на телета с маса 
200–300 kg се дава по 16 kg царевичен силаж и 0.4 kg зърно, на телета с маса 
300–400 kg –  съответно 21 kg и 0.5 kg; на телета с маса 400–500 kg –  25 kg 
силаж и 0.6 kg зърно. За балансиране на протеина се използва карбамид по 
100, 120 и 140 g съответно на първа, втора и трета възраст. Същите резулта-
ти могат да се постигнат и при замяна на карбамида с експелер – съответно 
1.2, 1.6 и 2.0 kg. Дажбата осигурява среднодневен прираст 1.100 kg и дости-
гане на 500 kg жива маса за 275 дни. При използване на силаж с различно 
сухо вещество и добавка на различно количество небелтъчни съединения за 
балансиране на протеина при угояване с царевичен силаж могат да се полу-
чат среднодневни прирасти от 0.9 до 1.3 kg.
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Угояването с цвеклови резанки се използва по-рядко. Количество-
то на резанките в структурата на дажбата на телетата до 300 kg обикновено е 
50–55 %, а на по-големите – 60–75 %. В дажбите се включва и сено – 5–10 %, 
слама – 7–10 %, меласа – 4–15 %, концентриран фураж – 10–20 %.

Целодажбените смески могат да се използват през всички периоди, 
но обикновено се дават в заключителния. Изхранват се под формата на гра-
нули или брикети. В зависимост от периода на угояване в състава на гра-
нулите се включва слама – 25–40 %, сенно брашно – 7–15 %, концентриран 
фураж – 25–50 %, меласа – 3–5 %, карбамид – до 1 %, минерални добавки –
2–3 %. В брикетите тревното брашно се заменя с едро смляно сено.

Угояването със смляно ливадно сено е подходяща технология за 
пла-нинските и полупланинските райони на страната. Дарджонов (2011) 
предлага дажби, в които в зависимост от времето за прибиране на сеното – 
начало на цъф-теж, пълен цъфтеж и след прецъфтяване, да се дават 
съответно 7.0, 6.5 и 5.5 kg сено и съответно 2.4, 3.0 и 3.5 kg зърнен фураж. За 
балансиране на протеина се използва карбамид, съответно –  0.050, 0.080 и 
0.120 kg. Всички компоненти на дажбата се смесват и се дават като 
целодажбена смеска. Дажбата се използва за угояване на телета от 200 до 500 
kg жива маса. Концентрираният фураж е със съдържание на енергия 1.43 КЕР и 
100 g протеин в килограм. Дажбите са за по-лучаване на среднодневен прираст 
1.100 kg в периода на угояване 

При хранене на телетата за угояване разходът на концентриран фураж 
за достигане на желания прираст зависи от качеството на грубите фуражи. 
Дарджо-нов (2011) е установил, че при използване на качествено сено, прибрано 
в нача-лото на цъфтежа, 1.100 kg прираст може да се получи с 38 вместо със 76 
% зърно в дажбата, а при използване на сено преди изкласяване с 0.75–0.81 
КЕ/kg същите резултати могат да се постигнат с 10 % или без участието на 
концентриран фураж.

4.6.2. Хранене на говедата от специализираните месодайни породи
Месодайното говедовъдство може да бъде рентабилно, само ако е 

ба-зирано на пасищна основа. Най-целесъобразно е да се изпозват 
естествени пасища с висока продуктивност. Бедните пасища изискват 
подхранване на го-ведата, което веднага намалява рентабилността. 

За повишаване на продуктивността пасищата могат да се облагоро-
дяват, като се подсяват или се използват изкуствени пасища. За подобряване 
на пасищата може да се използва например многогодишен райграс (студе-
нолюбив), който може да се използва и при зимно хранене. Изхранването му 
е благоприятно за намаляване на протеиновите добавки. Особено благопри-
ятно е използването на смесени житно-бобови пасища. Те са с по-висока хра-
нителна стойност. При тях се намаляват разходите за азотно торене. 

За подобряване на пасищата се използва поливане, което многократно 
по-вишава продуктивността им. Поливните пасища обикновено се ползват за 
кравите след отелване за повишаване на млечността и репродуктивната им 
способност.

Облагородяването и организацията на използване на пасищата за ме-
содайните говеда са същите като описаните в предходния раздел, със същи-
те предимства и недостатъци. За намаляване на разхода на труд при пар-
целиране на пасищата тук могат да се използват по-големи парцели, които 
осигуряват свободно хранене на животните в рамките на един месец. Добре е 

29. Технология на говедовъдството
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говедата да се отглеждат на по-малки групи, като броят на кравите на едно 
пасище не превишава 100 глави.

4.6.2.1. Хранене на кравите
Храненето на кравите от специализираните месодайни породи се ос-

новава на следните принципи:
• Основната част от необходимата енергия и протеин се осигурява от 

фуражи с ниска стойност и средно качество, като максимално се използват 
естествени или изкуствени пасища.

• Сено и други консервирани обемисти фуражи се използва при нама-
ляване на пашата от природно-климатичните условия.

• Подхранване на кравите се прави само в края на бременноста и през 
кърмачния период, като се използват малоценни фуражи в ограничени 
количества.

• В периодите, когато е възможно, трябва да се натруват значителни 
телесни резерви, за да се изразходват в периодите с най-големи потребности.

По възможност кравите трябва да се отглеждат целогодишно на 
пасища. Създаването на културни пасища и ефективното им използване 
създава въз-можност да се повиши производителността на пасището от 3 до 10 
пъти, да се увеличи плътността на животните 3–4 пъти и натоварването на 
един работник –  2–3 пъти. При жива маса на кравите 500–550 kg и 
среднодневен прираст на телетата през бозайния период –  0.800–1.000 kg, 
общата годишна потребност на крава с теле е най-малко 5500 КЕ, като 
разходът на фураж е 10–13 КЕР за 1 kg прираст. При угояване на телетата във 
фермите разходът на концентриран фу-раж се планира по около 3 kg на 1 kg 
прираст за целия период на отглеждане.

През зимата за хранене на кравите могат да се използват както естест-
вени пасища (при наличие на тревостой), така и специално създадени зимни па-
сища от сдвоени скосени високи редове от високстъблени диви или културни 
растения (суданка, овес, царевица и др.). Редовете се формират през есента. 
Растителността се консервира от студа и остава под снега. Подобни пасища се 
ползват през зимата или рано напролет и могат да удължат пасищния период с 
1.5–2 месеца. Зимните пасища не се ползват от крави с напреднала 
бременност. Те са пригодни основно за по-дребните породи –  Херефорд и 
Абердин-Ангус.

За хранене през зимата се използват и консервирани обемисти фура-
жи –  сено, слама, груби отпадъчни, силаж. Сламата може да е до 60 % от 
количеството на грубите фуражи. Препоръчва се да се изхранва смляна за-
едно с концентрираните фуражи.

Сумарна норма за енергия. При различните категории се определя 
от живата маса, породата, продължителността на движение, температурата 
на средата. При лактиращите крави нормата зависи и от млечността и съдър-
жанието на мазнини в млякото.

През пасищния период животните извършват преходи, които зависят 
от състоянието на пасището. Наши проучвания (Zahariev and Nikolov, 2005) 
при породата Българско родопско говедо, отглеждана при равнинни условия, 
показват, че кравите пасат 5–6 h дневно, като през лятото са се движили поч-
ти три пъти повече в сравнение с пролетта. Причината е била по-активното 
търсене на храна, която е по-оскъдна в сравнение с пролетната паша и за да 
задоволят потребности си и набавят необходимите хранителни вещества, жи-
вотните са принудени да се движат по-активно. 
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При месодайните крави през пасищния период, в сравнение със зим-
ния, нормата за енергия се завишава с 30–50 % за движение, като завишава-
нето зависи от състоянието на пасището, т.е. колкото е по-оскъдно, толкова 
по-висока е нормата.

Говедата запазват нормална хомеостаза до температура на въздуха 
8º С. При температура под 6.5–7.0º С е необходимо енергията да се завиши.

Белтък. При месодайните крави микробиалният белтък е около 50 % от 
ПСЧ. Дефицитът на белтък в дажбата е основен дефицит през пасищния период 
или при хранене с нискокачествено ливадно сено и слама. Особено важно е ни-
вото на протеина през бременността. При белтъчен дефицит се раждат слаби и 
нежизнеспособни телета. Препоръчва се дажбата за бременните сухостойни 
крави да съдържа 7–9 % протеин (0.500–0.800 g/ден). При лактиращите крави 
протеинът в дажбата се завишава до 9.5–12.0 % (0.800–1.300 g/ден).

Минерални вещества. Особено внимание се обръща на калция, 
фосфо-ра и кобалта, необходим на микроорганизмите за синтез на витамин В12. 

Витамини. Нормира се основно витамин А.
Вода. При месодайните крави се обръща особено внимание на въз-

можността за свободен достъп до вода. Сухостойните крави трябва да изпи-
ват минимум 3 l вода на 1 kg сухо вещество на фуража. Лактиращите крави 
потребяват допълнително по 0.800–0.900 l вода за всеки литър мляко. Пот-
ребностите от вода се увеличават и при повишаване на температурата.

Сумарните норми за месодайните говеда могат да се изчислят по при-
ведения подход в съответния раздел. Дарджонов препоръчва за поддържане 
да се използват нормите, приведени в табл. 23.

Таблица 23. Необходими хранителни вещества при поддържащо хранене

Жива маса, 
kg

Кръмни 
единици

Суров протеин, 
g

Калций, 
g

Фосфор, 
g

400 4.3 540 16.4 11.6
450 4.7 590 18.5 13.0
500 5.1 630 20.5 14.5
550 5.5 680 22.6 16.0
600 5.9 730 24.6 17.4
650 6.2 770 26.6 18.8
700 6.6 820 28.7 20.3

Храненето на месодайните крави е свързано с четири биологични 
периода – раждане, лактация, пресушаване, сухостоен период. Най-важният 
период на хранене е от 30 дни преди до 70 дни след раждане.

Периодът на отбиване на телетата и пресушаване на кравите 
се характеризира с най-ниски потребности на животните и сумарната норма се 
опре-деля от нормата за поддържане на живота. Той е сравнително кратък, тъй 
като през сухостойния период потребностите на кравите бързо се увеличават 
поради интензивното нарастване на плода. Препоръчва се от 6-ия месец на 
бременност-та нормата за поддържане да се коригира с нормата за бременност 
(табл. 24).

Таблица 24. Необходими хранителни вещества дневно през бременността
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Месеци Кръмни 
единици

Суров протеин, 
g

Калций, 
g

Фосфор,
g

6-и 0.36 60 1.0 1.0
7-и 0.72 120 2,0 2,0
8-и 1,20 200 6,0 5,0
9-и 1,70 350 15,0 12,0

През този период е препоръчително стриктно да се следи за телесното 
състояние на кравите. Кравите с по-добро телесно състояние впоследствие 
имат по-кратки индепенданс и междуотелен период и висока плодовитост. При 
отелване в края на зимата и рано напролет телетата се отбиват през есента. 
Есенната паша задоволява потребностите на кравите и им позволява да нат-
рупат достатъчно резерви за през зимата. Това е така, защото след дъждо-
вете в края на лятото и началото на есента тревата пониква отново и може 
да се пасе обикновено до края на ноември. Още по-благоприятна е пашата в 
планината. Говедата (заедно с тревата) приемат шума и жълъди, които по 
хранителна стойност са близки до концентрирания фураж.

Дарджонов (2011) препоръчва при обилна есенна паша или остатъци 
след прибирането на царевицата, кондицията да се доведе до 4.0 и дори 5.0 
бала по ОТС, като в следващия период се хранят по-оскъдно, така че при 
отелването ОТС да бъде в границите 3.0–4.0. Според автора зазимяване в 
кондиция 3–4 е условието след отелване да не се използват концентрирани 
фуражи при наличие на достатъчно обемисти (сено, сенаж или силаж). 

Периодът след раждане е много критичен за кравите. Той е свър-
зан с родилния процес, възстановяването след раждането, началото на лак-
тацията, както и със заплождането, което, както споменахме, е в основата на 
ефективността на месодайното говедовъдство. Потребностите през този период 
са 30–50 и повече процента по-високи в сравнение с тези през сухостойния. 
Средната дневна млечност на месодайните крави е 5–12 l за 175–200-дневен 
лактационен период, но през първите 1–2 месеца е по-висока. Както млечните, 
така и месодайните крави трябва да се отелят в добро телесно състояние – 
около 3–3.5 бала по ОТС. Според порф. Дарджонов при наличие на достатъч-
но груб фураж (главно сено) след отелване кравата успява да набави нужни-
те хранителни вещества и с част от телесните резерви успява да произведе 
около 6 kg мляко без концентриран фураж, като състоянието на кравата не 
трябва да падне много под средното телесно.

При кърмещите крави на 100 kg жива маса се осигурява по 1.5 КЕМ, 
150 g СмП, 14–15 g Са и 8 g P. През пасищния период животните обикновено 
не се подхранват, а през зимата може да се използва дажба със следната 
структура – 45–55 % груби, 25–35 % сочни и 20 % концентрирани фуражи.

При отелване през пролетта чрез пасищната трева се задоволяват по-
голямата част от потребностите на кравите от хранителни вещества. В 
началото на пасищния сезон или при лош тревостой е добре кравите да се 
подхранват и с доброкачествено сено –  2.5–5.0 kg на глава на ден, или 
царевичен силаж – 7.5–15.0 kg. Целта е в периода около заплождането (60–80 
дни след отелването) телесната маса да не е под 2 бала по ОТС. Животните 
трябва да имат и свобо-ден достъп до блокове с минерални вещества и сол за 
близане.
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През зимата, когато пасищата не могат да се използват, кравите се 
хра-нят със зимна дажба на основата на сено, отпадъчни груби фуражи или 
силаж. Ако обемистият фураж е със средно или добро качество, той може да е 
един-ственият фураж. Количеството на грубия фураж, в зависимост от 
телесното състояние на кравите, е 0.7, 0.8 и 0.9–1.1 kg на 100 kg жива маса – 
съответно на животни с висока, средна и ниска охраненост. При 
носкокачествен обемист фураж или използване на зимни пасища със суха 
трева е необходимо подхран-ване на кравите с белтъчни или енергийни 
фуражи. На сухостойните крави трябва да се осигури 0.5–1.0 kg протеинов 
фураж (40–44 % суров протеин). Същият ефект се постига при даване на 1.5–
3.0 kg бобово сено. При недос-татък на енергия животните се подхранват и с 
0.5–1.0 kg зърнени фуражи. При лактиращите крави количеството се 
завишава в съответствие с нормата.

При студено време поне половината от грубия фураж трябва да се 
залага вечерта.

Проф. Дарджонов дава уникална схема за потребностите на кравите 
през различните периоди при зимно отелване и задоволяването на потреб-
ностите чрез използване на висококачествено сено, прибрано в началото на 
цъфтеж и пасищна трева (табл. 25). Тази схема може да се използва като 
базисна за хранене на месодайните крави в нашата страна.
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Таблица 25. Баланс на нужното и приетото при сено първо качество

Месеци I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Нужно:
КЕ, броя 7.2 8.0 8.5 8.5 10.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 6.2 6.7
СП, g 1030 1080 1160 1160 1310 1310 1310 1080 920 740 800 880
Калций, g 37 38 41 41 44 44 44 38 31 23 24 28
Фосфор, g 28 28 28 28 34 34 31 26 22 17 18 21
Прието:
Лив. сено*, kg 12 12 12 9 - - - - - - 5 12
Паша, kg - - - 15 60 60 55 45 45 45 20 -
КЕ, броя 7,2 7,2 7,2 8.5 10.0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,2
СП, грама 1240 1240 1240 1290 1500 1500 1375 1125 1125 1125 1050 1240
Калций, g 72 72 72 67 78 75 74 67 67 67 67 72
Фосфор, g 24 24 24 23 30 30 30 27 27 27 25 24
Баланс
КЕ, дневно 0 –0.8 –1.3 0 0 0 0 0 1.0 2.0 0.8 0.5
КЕ, общо 0 –24 –40 0 0 0 0 0 30 60 24 15

* Плюс добавка от карбамид, дикалциев фосфат и сол (вж. количеството в текста) 
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В посочената дажба сеното може да бъде заменено със слама – 9,5 kg 
на ден, но тогава се налага подхранване със зърнен фураж от 1.8 до 2.6 kg от 
ноември до април. При използване на дажба на основата на царевичак – 12 kg 
дневно, количеството на конценрирания фураж намалява до 0.500–0.600 kg 
на ден.

4.6.2.2. Хранене на телетата

Хранене на телетата през млечния период
През млечния период едно теле от специализирана месодайна поро-

да избозава по 1200–1500 kg мляко. За целта е необходимо обилно хранене 
на кравата, за да произведе това количество мляко. Счита се, че през пър-
вите 100 дни на лактацията майчиното мляко е достатъчно за подържане на 
растежа на телето. Въпреки това то трябва да се приучи към други фуражи 
във възможно най-ранна възраст.

За подхранване на телетата може да се използва сено, зърнен фураж 
или най-добре – смеска с по 30 % царевица, овес, ечемик и по 5 % меласа и 
соев шрот. Препоръчва се на телетата: до 3-месечна възраст да се планира 
концентриран фураж по 0.4 КЕР дневно; на 3 до 6 месеца – 2.0–2.3 КЕР; на  6 
до 8 месеца – 3.5 КЕР. Телетата започват да приемат сено обикновено на 
15–20-дневна възраст.

Подхранването на телетата през млечния период води до увеличава-
не на масата след отбиване, получаване на изравнени телета и предотвра-
тяване на прекомерното намаляване на живата маса на майката.

При подхранването се влага допълнително труд и се изразходват 
средства за построяване и оборудване на специални съоръжения. Разходите 
на фураж могат да достигнат 0.350–0.400 kg за 1 kg прираст. 

Подхранването може да доведе до:

• прекомерно затлъстяване на ремонтните телета, което е свързано с 
трудности при заплождането и отелването на юниците;

• намаляване на млечността поради лошото развитие на жлезистата 
тъкан на вимето за сметка на мастната. 
            Свръхремонтните телета може лошо да използват фуража през 
първите 2–3 месеца след поставянето им за доугояване. Следователно през 
млечния пе-риод телетата трябва да се подхранват само ако пасището е бедно 
или грубият фураж е с лошо качество. Подхранването е изгодно и при висока 
цена на теле-тата, а на фуража –  ниска, което у нас е трудно постижимо в 
обозримо бъдеще.

Непосредствено след отбиване, за намаляване на нивото на стреса, 
телетата трябва да се хранят обилно.

Хранене на женските телета и юниците за разплод
Един от факторите за повишаване на ефктивността на технологията 

за отглеждане на месодайни говеда е ранното заплождане на юниците. 
Целта е юниците да се отелят на 2-годишна възраст. Заплождането трябва 
да се извърши на около 15-месечна възраст, като те трябва да достигнат 
минимум 55–65 % от теглото на завършилите растежа си крави от 
съответната порода. Прирастът от отбиване до 15-месечна възраст ще 
зависи от теглото на теле-тата при отбиване, но обикновено се поддържа в 
рамките на 0.400–0.500 kg на ден. По-ниският прираст може да забави 
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половото съзряване, а по-високи-ят може да окаже негативно влияние върху 
репродуктивната способност и бъдещата млечна продуктивност.

При пролетно раждане към есента женските телета се отбиват и през 
зимата се поддържат ниски прирасти. Прирастите се компенсират при изкар-
ване на пасищата напролет. 

През втората зима юниците вече са бременни и при средно едрите 
породи за месо трябва да са с маса 350–400 kg, а при отелване – 450–500 kg. 

Телетата за разплод се хранят като кравите, но по-интензивно. Осо-
бено внимание се отделя при преминаването от лятно към зимно хранене и 
обратно. През пролетта телетата лошо приемат фуражите от зимната дажба 
(главно сламата). За да се поддържа желаният прираст, е необходимо в даж-
бата да се включат 1.5–2 kg концентрирани фуражи. През пасищния период те-
летата за разплод не се подхранват. Животните, които имат ниска растежна 
спо-собност и лошо използват пасищната трева, трябва да бъдат бракувани. 

Хранене на бичетата за разплод и биците
Бичетата за разплод от отбиване до 12–14-месечна възраст трябва 

да се хранят интензивно с високоенергийни дажби, за да се постигне прираст 
от 1.200–1.300 kg на ден. 

Количеството на сухото вещество трябва да е около 2.5 % от живото 
тегло. Бичетата се включват в разплод на 15–18-месечна възраст. От 15 ме-
сеца до 3-годишна възраст среднодневният прираст на бичетата трябва да е 
от 0.800 до 1.200 kg, като консумацията на сухо вещество е 1.33 до 2.25 % от 
масата на животните. След първата година в структурата на дажбата се уве-
личава делът на грубия фураж.

Биците се отглеждат на същите пасища, а през зимата – като кравите. 
Дневната норма се разчита по 1 КЕР, 100 g СмП, 6–7 g Ca и 5–6 g P на 100 kg 
жива маса. През зимата животните се подхранват с 0.500 kg концентриран 
фураж на 100 kg живо тегло, или около 50 % от енергийната стойност на даж-
бата. Грубият фураж се дава на воля, като количеството му не е по-ниско от 
25 % от енергийната стойност на дажбата. Използват се обикновено високо-
качествено ливадно сено или по 50 % ливадно и люцерново сено, както и 
царевичен силаж и други сочни фуражи – до 25 %, като се балансира нивото 
на протеина в дажбата. В дажбите се балансира и нивото на Са, Р, NaCl и 
витамин А. През лятото биците се отглеждат на пасищата, като концентри-
ран фураж се дава само на млади, растящи бици. През размножителния пе-
риод на всички бици се дава концентриран фураж до 40 % от енергийната 
стойност на дажбата.

Трябва да се има предвид, че по време на случния период биците 
обикновено намаляват приемането на фураж, включително висококачествен 
концентриран. За поддържане на живота и половата дейност обикновено се из-
разходват телесните резерви, като живата масата може да намалее с 5–10 % 
и повече. Важно е биците да влизат в размножителния период с достатъчно 
телесни резерви. В същото време прекомерното угояване води до затлъс-
тяване и натрупване на мазнини в скротума. Това може да доведе до не-
възможност за регулиране на температурата на тестисите и смущение в 
спермогенезата, намалява и половата активност.

Хранене на телетата за угояване
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В страните с развито месодайно говедовъдство след отбиване на 
телетата от специализираните месодайни породи за угояване се използват 
две системи на отглеждане – екстензивна и интензивна. 

При интензивната животните се продават директно в угоителни фер-
ми и комплекси, а при екстензивната – се използва предугоителен (обикно-
вено пасищен) период или животните се хранят на ясла с малоценни фуражи.

Целта на угояването е да се произведе желано качествено говеждо 
месо от потребителите. Обикновено угоените телета се реализират на паза-
ра на възраст от 1 до 2 годиини при тегло над 450 kg. В САЩ, една от стра-
ните с най-силно развито месодайно говедовъдство, телетата се отбиват при 
тегло 200–270 kg и се угояват до маса 500–600 kg. В нашите условия телета-
та от най-масово отглежданата порода –  Херефорд, при отбиване достигат 
150–250 kg, а угояването обикновено е до маса 450–480 kg.

Говедата постъпват за угояване при маса от 100–200 до 300–400 kg и 
повече. Поради разликата в типовете на угояване потребностите на говедата 
ще са различни.

Първата задача при поставяне на телетата за угояване е минимали-
зирането на заболяванията и смъртността през първите няколко дни от прис-
тигането. Няма универсален начин за постигане на тази цел. Важно е през 
всеки период на хранене да се преминава от един към друг тип дажба посте-
пенно.

Интензивното угояване на телетата е ефективно при наличие на 
евтини концентрирани фуражи. 

Предимствата на интензивното угояване:

• постигане на по-висок прираст;

• съкращаване на периода за угояване;

• намаляване на разходите при използване на по-евтини концентри-
рани фуражи. 
             Съкращаването на периода  на угояване е свързано и с намаляване 
на разходите за поддържане на живота и с по-висока ефективност на произ-
водството. 

Основен недостатък при интензивното угояване е, че животните по-рано 
затлъстяват, имат по-ниска маса на трупа и количество на постното месо. При 
телетата от едрите месодайни породи този недостатък е незначителен.

При тази система определен период преди поставяне за угояване те-
летата обикновено се подхранват с обемист или концентриран фураж. Жи-
вотните се поставят за угояване при ниска жива маса.

При интензивното угояване обикновено се използват две системи на 
хранене – с висококонцентрирана дажба и с максимално използване на царе-
вичен силаж. 

При първия метод усвояването на хранителните вещества е по-пъл-
но, но високият относителен дял на концентрирания фураж води до ацидоза, 
цироза и абцеси на черния дроб, ламинити.

В САЩ се прилага угояване със смески с изключително високо съ-
държание на концентриран фураж –  до 90 %. При такова угояване (ако в 
предходния период телетата са приемали основно обемист фураж) е необ-
ходимо постепенно увеличаване на количеството на концентрираните фура-

30. Технология на говедовъдството
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жи до достигане на желания относителен дял. Когато в предходния период са 
използвани повече концентрирани фуражи, в началния период на угояването 
не се увеличава относителният им дял, а само количеството на фуража. 

В първия случай, през първите няколко дни телетата се хранят с даж-
ба с 40–50 % концентриран фураж и сено на воля. Постепенно количеството 
на концентрирания фураж се довежда до 90 %, като през 3–7 дни количест-
вото му се завишава с 10–20 %. При раздаване на фуража по 2–3 пъти на ден 
е възможно концентрираният фураж да се завишава при едно от храненията 
и постепенно на стъпки да се премине към високоенергийна дажба. Преходът 
се извършва в рамките на 3–4 дни. 

Друг подход е приемането на воля на смеска с 60 % концентриран 
фураж и постепенно нарастване на дела му с по 10 % на ден, докато се 
достигне крайната висококонцентратна дажба от 90 % концентрат.

При угояването на телетата, като правило, се използват пълнодаж-
бени смески. Съдържанието на суров протеин в дажбата е от 9 до 14 % в 
зависимост от възрастта, масата и желания прираст. Количеството на Са в 
дажбата е 0.3–0.6 %, а на Р – 0.2–0.4 %.

Висококонцентрираните пълнодажбени смески съдържат 3 до 15 % 
груби фуражи. Това може да бъде люцерново или ливадно сено, царевичен 
силаж и т.н. От зърнените фуражи основно се използва царевица, като може 
да се включат и пшеница, ечемик или овес. Като алтернатива могат да се 
използват сорго или високолизинови сортове царевица. 

Поради ниската цена при угояването на говедата могат да се използ-
ват успешно и отпадъчни продукти като семена от памук, бирена и спирто-
варна каша, соеви люспи, зарнени отсевки и т.н. 

В табл. 26. са приведени три примерни дажби за висококонцентриран 
тип на угояване на говеда.

Таблица 26. Примерни дажби за висококонцентриран тип 
на угояване на говеда, kg

Фуражи
Дажба

I II III
Ливадно сено 4 - 8
Люцерново сено 6 - -
Царевичен силаж - 10 -
Царевица – зърно 74.5 71 52.5
Царевичен глутен - - 35
Меласа 5 - -
Кондензирана спиртна каша - 4 -
Мазнини 3 - -
Премикс, Са-, Р-, N-съдържащи добавки, 
витамини и др.

7.5 15 4.5

При екстензивното угояване се поддържа прираст от 0.800 до 
1.200 kg при използване на дажби на основата на обемист фураж. Живот-
ните се угояват до по-висока маса без да затлъстяват. Основен недостатък 
са по-високите разходи за фураж и отглеждане, които значително могат да 
бъ-дат намалени при използване на пасища. Вероятно този начин на 
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угояване ще бъде основен в бъдеще. Причината е, както беше отбелязано в 
началото на изложението, че през последните години рязко нарасна 
използването на растителни продукти за производството на биогориво. 

Разшириха се площите за производство на технически култури като 
рапицата, изкупната цена на фуражните култури за производството на био-
дизел е значително по-висока от цената им като фураж. Това доведе до ряз-
ко покачване на цените на зърнените фуражи. Растящото потребление на 
биодизел, както и нарастващото население на Земята показват, че цените на 
зърнените фуражи ще продължават да растат. 

Единствената алтернатива при угояването на говедата, изобщо в го-
ведовъдството, е възвръщането към изпозване на предимствата на вида – 
способността за усвояване на хранителни вещества от фуражи, които са непри-
годни за хранене на човека или неефективни за друго използване – пасищна 
трева, отпадъчни груби фуражи и т.н.

При тази система телетата се залагат за угояване при маса 180–250 kg 
и се угояват до 380–450 kg или до по-високи тегла – в зависимост от пазара 
на животните за клане. 

За производството и продажбата на родени през пролетта “тежки” те-
лета в предугоителния период се използват следните подходи:

• Животните могат да презимуват, като се хранят с груби фуражи, а на 
пролет се продават за угояване или предварително се дооугояват на пасищата.

• През зимата животните се подхранват на зимни естествени пасища 
или изкуствени посеви от пшеница и зимен овес. Използването на посеви от 
пшеница влияе много благоприятно върху резултатите от последващото угоя-
ване. При използване на зимни естествени посища може да се поддържа при-
раст от около 0.350 kg, като се изразходва до 250 kg сено за подхранване на 
теле. До предаване за доугояване животните достигат маса 300–400 kg.

• Преди зимата животните първоначално се отглеждат на посеви от 
ца-ревица, а след това се хранят с царевичен силаж с добавка на 
концентриран фураж. В последните 1–2 месеца телетата се доугояват 
интензивно и са готови за клане в края на лятото и началото на есента на 
следващата година.

Друга система при хранене на телетата след отбиване предвижда от-
глеждане на площадки или пасища с хранене за постигане на по-високи при-
расти. Телетата се подхранват със зърно към грубия фураж за бързо дости-
гане на маса 400 kg и се предават за доугояване.

През зимния период, в зависимост от желания прираст, могат да се 
използват дажбите, преведени в табл. 27.

Таблица 27. Примерни дажби за хранене на телета за угояване 
в предугоителния период, kg (по Agricultural alternatives)

Фуражи Дажба
I II III IV V VI VII VIII

Ливадно сено 5.5–6.5
Царевичак с 
кочаните

4.5–5.5 3.0–4.0

Житно-бобово 
сено

5.5–6.5 4.5–5.5

Бобово сено 5.5–6.5
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Силаж от цареви-
чак (65 % 
влажност)

13–16

Царевичен силаж 
(65 % влажност)

4.5–6.0 13–16

Царевица зърно 1.4–1.8
Протеинова добав-
ка с 32 % протеин

0.5 1.4 0.9 0.9 0.9

Дневен прираст, 
kg

0.230 0.230 0.230 0.450 0.450 0.450 0.570 0.800

При телетата, родени през пролетта, за угояване до маса 300–350 kg, 
се купуват телета след 165 дни зимно хранене и се отглеждат на пасището 50 
дни, обикновено от средата на май. Пасището осигурява прираст 0.680–0.800 kg 
без допълнително подхранване. При това угояване се препоръчва храненето 
през предходния зимен период да е ограничено (по дажби I–III от табл. 27). 
При такова хранене (на пасищата) се очаква прирастът да бъде 0.800–0.900 kg 
на ден. При използване на дажби с по-висока хранителна стойност пасищата 
ще се използват по-лошо. На теле се планират по 2 dka пасищe.

При угояване до маса 375 kg се купуват телета след 165 дни зимно 
хранене и се отглеждат на пасището 80 дни. През лятото качеството на па-
сищната трева намалява. За да се постигнат резултати както при пролетната 
паша, в предходния период телетата трябва да се хранят с дажби с по-висока 
хранителна стойност (IV–VII от табл. 27).

При хранене с дажба VIII от табл. 27 телетата се предават за угояване 
без предварителен пасищен период.

През финишерния период се използват посочените по-горе подходи 
за интензивно угояване.

Опитите, проведени у нас, също покзват, че при пасищно угояване през 
зимата отбитите телета трябва да се хранят с ограничени по хранителна стой-
ност дажби. Препоръчва се дажбата да е изцяло от обемисти фуражи, като 
осигурява прираст 0.500–0.700 kg дневно. Телетата се поставят за пасищно 
угояване, когато пасището може да осигури минимум 0.600 kg дневен прираст. 
По-нататък прирастът ще зависи от състоянието на пасището. Без концентри-
ран фураж у нас могат да се постигнат прирасти до 0.900–1.000 kg на ден.

Проф. Дарджонов дава следната схема на изхранване, прирасти и жива 
маса при телета от пордата Херефорд, базирана на изследванията на проф. 
Ма-рин Тодоров. “Средното тегло на 200 дни при отбиването е около 160 kg 
(155–170 kg) Това става в началото на октомври. За да се подготвят през 
пролет-та за пасищното угояване, телетата трябва да се хранят, така че да се 
реализира 600 g среднодневен прираст до 15 април, когато започва пашата. 
Това ще рече, че за 180 дни те ще дадат 108 kg прираст и ще стигнат 265–270 
kg на 12–13-ме-сечна възраст. Изкарани на паша върху добро пасище, те ще 
реализират също 600 g среднодневен прираст и към началото на октомври ще 
достигнат 370–380 kg на 18–19-месечна възраст. Ако все пак цената на зърното 
позволява (т.е. е ико-номически изгодно), ще е по-добре пасищното угояване да 
приключи с два ме-сеца заключително интензивно угояване, при което се 
получават до 1200 g сред-нодневен прираст и се реализират допълнително 70 
kg, с които животните ста-ват 440–450 kg на 20–21-месечна възраст. Ако 
зърното е скъпо и не можем да при-ложим интензивно угояване, а не искаме да 
губим от капацитета на животните, тогава може да приберем младите говеда с 
370–380 kg живо тегло отново в зим-ната база и да продължим отглеждането с 
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умерено хранене от обемисти фуражи и дневен прираст 600 g. При това 
положение през пролетта, когато станат на 24 месеца, те ще са вече 480 kg. 
Изкарани отново на паша, когато тревата е най-доб-ра, те дават за 100 дни още 
70–80 kg и достигат на 27–28 месеца 550–560 kg”.

В предпасищния период телетата се хранят със сено, което в зависи-
мост от качеството се дава по 5–6 kg средно на ден за периода. При сено с 
по-ниско качесво в дажбата се включва и концентриран фураж 0.5–1.0 kg. 
Сеното може да се замени и с тревен сенаж – 10–12 kg, като при по-ниско ка-
чество отново се дава концентриран фураж в указаните количества.

В началото на пасищния период телетата не се подхранват, ако па-
шата е достатъчна, за да осигури приемане на 35 kg трева дневно. При нап-
редване на вегетацията, в началото на цъфтежа на тревата, телетата трябва 
да се подхранват с концентриран фураж –  0.5 kg дневно, а след прецъфтя-
ване – по 1.0 kg дневно. 

За заключително угояване се предлагат дажби на основата на ливад-
но сено – 5–6 kg дневно, и съответно концентриран фураж – 5–4 kg, баланси-
рани с добавки по хранителни вещества.

За доугояване на телетата от месодайните породи могат да се използват 
и подходите при угояване на телетата от млечните породи, описани по-горе.

4.7. ПРАКТИКА НА ХРАНЕНЕ НА ГОВЕДАТА
Говедата не се хранят по индивидуални дажби. За стадото, като цяло, 

в зависимост от категорията, се разработва основна (типова) дажба. 
При дойните крави индивидуалните потребности, в зависимост от 

дневната млечност, се удовлетворяват чрез даване на определено количест-
во концентриран фураж. При останалите категории не се прави коригиране на 
основната дажба.

При кравите основната дажба се разработва на основата на обемис-
тите фуражи. Те се залагат последователно в яслата и животните ги консуми-
рат на воля. При наличието на миксери е по-добре грубите и сочните фуражи 
да се дават смесено (нарязани до определена консистенция). Това е особено 
важно при свободното отглеждане на кравите.

При опити с крави от породата Българско родопско говедо установих-
ме (Nikolov, 2005), че животните предпочитат зелената царевица пред люцер-
новото сено. При неограничен достъп до люцерново сено и ограничен фронт 
на хранене на зелена царевица кравите приемаха фураж 52.3 % през време-
то от активната част на денонощието. При отделните индивиди времето е от 
25.1 до 83.7 %, като индивидите, стоящи по-високо в йерархията, се хранеха 
до 43.3 % по-дълго. Общата продължителност на консумация на фуражи ви-
соко и достоверно корелира с времето за консумация на предпочитания фу-
раж (Rp = 0.853), а корелацията между времето за приемането на предпо-
читания и другия основен фураж е отрицателна (Rp = –0.534). Времето за 
приемане на предпочитания фураж също зависеше от йерархията в стадото, 
като при животните, стоящи по-високо в нея, предпочитаният фураж е консу-
миран от 59.4 до 95.9 % от общото време на хранене. При ограничен фронт 
на предпочитания фураж животните, стоящи по-ниско в йерархията, изчакват 
свободен достъп до него, при което времето за приемане на фураж намалява 
и те не се дохранват. Животните, стоящи високо в йерархията, приемат ос-
новно сочен фураж и недоприемат структурни влакнини.

253



На практика грубият фураж, главно на кравите, трябва да се дава на 
воля. При високопродуктивните животни се изхранват и по-големи количества 
концентриран фураж, който се смесва с нарязаните обемисти фуражи.

Основната дажба трябва да се коригира поне веднъж в месеца, като 
най-удачно е това да се прави след контролата на млечността, извършвана 
от развъдните организации.

Дажбите не трябва да се променят рязко. При преминаване от лят-
на към зимна и най-вече от зимна към лятна през първите 2–3 седмици 
трябва да са прилага смесен тип на хранене. Не е желателно да се изключ-
ва рязко кръмното цвекло, царевичният силаж и доброкачественото сено. 
При хранене с бирена каша доставките трябва да бъдат ритмични. Най-добре 
е, ако има определен запас от силижирана бирена каша. Това е така, тъй 
като при включване на бирена каша в дажбата млечността започва 
постепенно да нараства. Нарастването е бавно – в рамките на 1–2 седмици. 
При спиране на бирената каша обаче млечността веднага намалява, а заедно 
с нея и съдър-жанието на мазнините в млякото. Ефектът от промяната на 
концентрирания фураж се чувства след третия, а на грубите фуражи – след 
7–8-ия ден.

За хранене на кравите е от значение и обемното тегло на концентри-
рания фураж. Според Тодоров (2003) колкото повече концентриран фураж се 
дава, толкова “по-лека” трябва да е смеската. Количеството на зърнените 
фуражи не трябва да превишава 75 % от цялата концентрирана смеска при 
даване до 5 kg дневно, 70 % – при 6–10 kg, 65 % – при над 10 kg. Един литър 
смеска не трябва да тежи съответно повече от 0.500, 0.450 и 0.400 kg.

Добре е при включването или изключването на един или друг фураж 
да се отчита ефективността му. Ако с въвеждането на бирена каша например 
млечността се повишава с толкова, че не може да покрие допълнителните 
разходи по закупуването ѝ, включването е безмислено. Трябва да се има 
предвид обаче, че при включване на бирена каша може да се намали коли-
чеството на концентрирания фураж. Ако в предходния период животните са 
се хранили само с обемисти доста нискокачествени фуражи, както е в края на 
есента, включването на бирена каша веднага се отразява благоприятно вър-
ху телесното състояние на животните.

4.8. ПАТОЛОГИИ, СВЪРЗАНИ С ХРАНЕНЕТО
Индигестия на предстомашията. Болести на предстомашията на 

преживните животни, при които настъпват смущения в двигателната, микро-
биологичната и химичната функция, както и тези, които причиняват органични 
изменения в стените им.

Атония на търбуха. Отслабване и намаляване броя на търбуховите 
контракции. Когато те са отслабени незначително или честотата им се движи в 
долните граници на нормата, се говори за хипотония. Най-честата причина за 
атонията на търбуха е трудно смилаемият и грубият фураж. Едностранчивото 
хранене с концентрирани или воднисти фуражи без добавка на достатъчно груб 
фураж играе съществена роля при атонията. Тези фуражи дразнят слабо меха-
норецепторите в предстомашията, двигателната дейност на търбуха отслабва и 
честотата на контракциите намалява. Бързото приемане на студени вода и 
храна изменя температурата в търбуха, смущава микробиологичните процеси и 
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бла-гоприятства появата на атония. Преумората и разгонването на животните 
също може да са причина за заболяването. Вторично атонията може да се 
наблюдава при отравяния, заразни, паразитни и недоимъчни заболявания.

Признаци. Апетитът е намален, животното не преживя редовно, млеч-
ността намалява. Контракциите на търбуха са отслабени и лениви. Пулсът, 
температурата и дихателните движения са в норма.

При острата атония на търбуха прогнозата е благоприятна и за 3–4 
дни животното оздравява. Ако не се вземат мерки, болестта може да премине 
в хронична форма. Животното започва да слабее, млечността остава ниска, 
развива се анемия.

Лечение. Дават се очистителни, които възбуждат контракциите на 
търбуха и апетита на животното. С помощта на кисели или алкални средства 
се нормализира рН на търбуха. Преливането на търбухово съдържание от 
здраво на болно животно и даването на бирена мая допринасят за по-бър-
зото оздравяване на животното.

Ацидоза на търбуха. Най-честата причина е храненето на прежив-
ните животни с фуражи, богати на лесно усвоими въглехидрати, или ед-
ностранчиво хранене с концентрирани дажби. Усилената ферментация в тър-
буха при приемане на големи количества храни, богати на въглехидрати, во-
ди до образуване на големи количества летливи мастни киселини, които не 
могат да бъдат напълно неутрализирани от слюнката и буферните свойства 
на търбуховото съдържание. Повишената киселинност води да повишаване 
на осмотичното налягане в търбуха и вследствие на това до преминаване на 
големи количества течности от кръвта в предстомашията. Тъканите на тялото 
обедняват на течности, кръвта се сгъстява и настъпилата дехидратация ста-
ва причина за тежки смущения в обмяната на веществата.

Признаци. Остра форма – протича с признаци на отравяне. Апети-
тът изчезва, млекодобивът е намален. Конюнктивите са зачервени и живот-
ното е нестабилно при движение. Движенията на търбуха са много забавени, 
слаби и аритмични, рН на търбуховото съдържание е със силно понижени 
стойности – 4–5. Подостра форма – характеризира се с променлив апетит, 
отслабване на търбуховите контракции, рН се движи в рамките на 5.5–6.5. 
Млекодобивът постепенно намалява. Изпражненията на животното са винаги 
меки, а около него се усеща кисела миризма.

Лечение. При поставена навреме диагноза и липса на усложнения жи-
вотното оздравява за 7–10 дни. Най-важен момент при лекуването е неутра-
лизиране на киселините в търбуха. Търбуховото съдържание се отвежда 
навън чрез сондиране, дава се активен въглен и след 2 h животното се 
сондира от-ново. Прилагат се натриев бикарбонат или калциев карбонат. 
Против развити-ето на нежелани микроорганизми в търбуха се инжектират 
антибиотици. Добре се отразява преливането на търбухово съдържание от 
здраво животно.

Алкалоза на търбуха. Заболяване на предстомашията, при което 
настъпва повишаване рН на търбуховото съдържание, съпроводено с отслаб-
ване и забавяне на контракциите на търбуха. Алкалозата, в сравнение с аци-
дозата, се среща по-рядко. 

Причини. Едностранчивото хранене на животните с кюспета и недос-
татъчното количество груб фураж. Пониженото рН на търбуха води до промя-
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на в микробиологичните и химичните процеси в търбуха, на неговата моторика 
поради настъпилата кръвна алкалоза и  резорбцията на токсични амини.

Признаци. Апетитът е променлив, а преживянето е нередовно. Нос-
ното огледало и лигавицата на устата са сухи. Движенията на търбуха са от-
слабени и забавени. Най-характерни са промените в търбуховото съдържа-
ние, което има воняща миризма.

Лечение. Регулира се храненето, като се намалява количеството на 
белтъчните храни и се прилагат средства за нормализиране на рН на тър-
буховото съдържание. Дават се антибиотици за потискане на патогенната 
микрофлора, медицински въглен, търбухово съдържание от здрави животни, 
както и антихистаминни средства.

Остро подуване на търбуха (тимпанит). Тимпанитът е бързо изпъл-
ване на търбуха с газове, вследствие на което целия корем се подува силно. 

Причини. Нарушеното равновесие между образуването и отделянето 
на газовете (оригването) при изхранване с лесно ферментиращи или отровни 
фура-жи, при възпрепятстване на оригването поради механични или органични 
причи-ни. Натрупването на голямо количество газове причинява силно 
разтягане на търбуховата стена, забавя и дори прекратява движенията на 
търбуха. Търбухът със силно увеличения си обем оказва натиск върху коремните 
органи, най-вече вър-ху диафрагмата, което довежда до затрудняване на 
дишането и кръвообращението.

Клинични признаци. Тимпанитът може да се развие в две форми. 
При едната образувалите се газове са размесени със съдържанието на тър-
буха и се образува пенеста маса, а при другата газовете се концентрират в 
дорзалната торба на търбуха. Коремът е силно подут, особено от лявата 
страна. Както при газовото, така и при пенестото подуване движенията на 
търбуха в началото са ускорени, перисталтиката на червата е усилена и де-
фекацията е учестена. С напредване на процеса контракциите на търбуха 
отслабват и постепенно настъпва пълна атония. 
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5. ОСНОВИ НА СЕЛЕКЦИЯТА НА ГОВЕДАТА

Селекция –  способ за целенасочено фенотипно изменение на живот-
ните чрез комбиниране на генетичния материал на изходни родителски форми.

Селекцията лежи върху строго научна основа, базираща се на мат-
ричната алгебра, статистиката, генетиката, еволюционната теория и т.н. и 
има безкрайно много варианти, подчинени на многобройни принципи, прави-
ла и изисквания.

Селекцията е изкуството на животновъдството. Това е един от най- 
сложните и отговорни процеси, тъй като е свързан с направляването на раз-
витието на домашните животни. По своята значимост за одомашнените видо-
ве селекцията е съпоставима единствено с еволюцията. Сходни са и меха-
низмите на двата процеса. Разликата е в това, че извършваният от човека 
отбор (изкуственият отбор) е насочен към развитието на признаци и свойства, 
които да удовлетворят собствените му потребности, свързани със собстве-
ното му благополучие и благоденствие, а естественият отбор е насочен един-
ствено към повишаване на приспособимостта на вида към условията на 
заобикалящата го среда. Изкуственият отбор не отменя естествения. Двата 
отбора действат паралелно –  колкото по-интензивен е изкуственият отбор 
(по-интензивна е селекцията), толкова по-активно е противодействието на ес-
тествения отбор в посока на отстраняване на индивидите с ниска приспо-
собимост. 

Разумният подход при изкуствения отбор е той да се води с 
такива темпове, че нарастването на стойностите на продуктивни-
те признаци да не оказва негативно влияние върху основните биоло-
гични признаци – жизнеспособност, плодовитост, устойчивост и др.

Селекция не може да се извършва от фермера или от специалиста на 
фермата в едно отделно взето стадо. Откъснато от породата или популаци-
ята, то не представлява никакъв интерес, независимо от продуктивността на 
животните. Така е, защото племенната (развъдната стойност) на индивида се 
определя като отклонение от средната стойност на популацията. Селекцията 
се извършва от специалистите на развъдната организация, в която фермерът 
членува. Тя не може да се извърши без неговото желание, без неговото ак-
тивно участие, без спазването на строга развъдна дисциплина, без стриктно 
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изпълнение на случните планове и указанията на експертите от развъдната 
организация.

Теоретичната основа на селекцията е генетиката.

5.1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
Способността за самовъзпроизводство е основно свойство на живата 

материя. 
Наследственост – способността на организмите да възпроизвеждат 

в потомството сходни морфологични и функционални признаци. 
Унаследяване –  предаване на признаците и свойствата, характерни 

за даден вид от поколение в поколение. 
В основата на съществуващата приемственост между поколенията 

лежат материалната единица на наследствeността –  генът, и матричният 
принцип на възпроизводство на генетичния материал.

От молекулярна гледна точка гените представляват терминирана 
(прекъсната) последователност на нуклеотиди от молекулата на 
дезоксирибо-нуклеиновата киселина (ДНК), детерминираща (определяща) 
синтеза на една полипептидна верига или нуклеотидната последователност 
на функционални-те молекули рибонуклеинова киселина (РНК). Основната 
част от ДНК на клет-ката се намира в ядрото и влиза в състава на 
хромозомите.

Половите клетки (гаметите) на женския (яйцеклетки) и на 
мъжкия (сперматозоиди) индивид съдържат единичен (хаплоиден) набор 
хромо-зоми (n). При оплождането се образува диплоидна (с двоен набор – 
2n) клетка –  зигота, в чието ядро половината от хромозомите са от 
майката, а другата половина –  от бащата. На всяка хромозома на 
яйцеклетката съот-ветства идентична по форма и размер хромозома от 
сперматозоида. Тези хромозоми се наричат хомоложни. Изключение прави 
една двойка, която е свързана с определянето на пола –  полови 
хромозоми. Те са идентични само при единия пол (хомогаметен), а при 
другия (хетерогаметен) се различават морфологично. При говедата 
(както и при всички бозайници) хе-терогаметен е мъжкият пол.

Зиготата се дели митотично и образуващите се дъщерни клетки съ-
държат диплоиден набор хромозоми. Дъщерните клетки се делят по същия 
начин, образувайки тялото (сома). Така всяка соматична клетка съдържа в 
ядрото си еднакъв брой хромозоми, характерен за дадения вид, носещи 
пълен набор от гени. 

Хромозомният набор на клетката се нарича кариотип (фиг. 28), а 
съвкупността от всички гени в кариотипа – генотип. 

Говедото, якът, зубърът и зебуто имат по 60 хромозома, биволът – 50. 

31. Технология на говедовъдството
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Фиг. 28. Кариотип на говедото

Мястото в хромозомата, което заема даден ген, се нарича локус. През 
последните години с развитието на методите на милекулярната генетика 
бяха построени и продължават да се попълват картите на хромозомите, на 
които се определя разположението на всеки локус (фиг. 29). 

По информация на Националния институт по здравеопазване на САЩ 
говеждият геном съдържа около 22 000 структурни гени, 80 % от които се сре-
щат и при човека.

При рзличните индивиди (както и в хомоложните хромозоми на един 
индивид) нуклеотидните последователности в един и същ локус могат да се 
раз-личават, т.е. генът може да има наколко алтернативни състояния (форми) 
– алели. 

Алелите са различаващи се нуклеотидни последователности, 
които се разполагат в един и същ локус на хромозомата.
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Фиг. 29. Фрагменти от генетичните карти на хромозоми 14,19 
и Х-хромозомата при говедата

От функционална гледна точка генът може да се приема като 
обобщава-ща категория за наследствената информация, кодираща даден 
признак, свойст-во, функция. Това дава основание да се говори – ген за цвета на 
очите, ген за цве-та на космената покривка и т.н. На свой ред алелът може да се 
приеме като кон-кретна форма на съществуване на гена (алел на гена за цвета 
на очите, детерми-ниращ черен цвят; алел на гена за цвета на очите, 
детерминиращ син цвят и т.н.).

Генът може да има само една алелна форма – мономорфен, или да 
съществува в две или повече алтернативни форми (две или повече алелни 
състояния) – полиморфен. Независимо от броя на алелите на даден ген, в 
диплоидния генотип той е представен от два алела, разположени съответно 
по един в двете хомоложни хромозоми, формиращи алелна двойка.

Всеки признак и свойство на организма се детерминира минимум от 
една алелна двойка. Когато алелите от алелната двойка са идентични, гене-
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тичната конструкция на организма по отношение на този локус се означава с 
еднакви символи – АА, аа, ch/ch и т.н. Индивидът, носител на такъв генотип 
(този термин се използва и за означаване на генетичната конструк-
ция на организма по един или няколко генни локуса), се определя като 
хомозиготен по този ген (АА). Ако алелите в алелната двойка са различни, 
генотипът и индивидът са хетерозиготни (Аа).

Матричният принцип на възпроизводството на генетичния материал е 
обусловен от двойноверижната спирала на ДНК. При възпроизводството 
(репликацията) на наследствената информация спиралата се “разплита” и 
на основата на едната верига на ДНК комплементарно се създава друга.

Матричният принцип е заложен и в основата на реализацията (експре-
сията) на генетичната информация. ДНК на гена служи като матрица, върху ко-
ято комплементарно се синтезира РНК. Този процес се нарича транскрипция. 
След известни преобразувания РНК преминава от ядрото в цитоплазмата, къде-
то в рибозомите отново на матричен принцип (на основата на кодонно-антико-
донната система) се синтезира полипептидната верига (транслация). Синтези-
раните в процеса на транслацията белтъци имат различна функция – структурна, 
ензимна, двигателна, транспортна, хранителна, защитна и регулаторна. На 
прак-тика генетичната информация –  информацията за съществуването на 
живата материя на нашата планета, е информация как да бъдат построени 
белтъците.

Външната проява на даден признак се нарича фенотип. Този термин 
се използва и за означаване на съвкупността от всички наблюдавани външни 
белези на индивида. Фенотипната изява на признаците зависи не само от 
детерминиращите ги структурни гени, но и от редица алелни (в рамките на 
един и същ локус) и генни (между алелите на различни гени) взаимодейст-
вия, както и от условията на средата.

Въпреки консервативността на предаването на наследствената ин-
формация, в потомството се появяват признаци, непознати при родителските 
форми – изменчивост. 

Изменчивостта стои в основата на еволюционния процес и на 
селекцията на животните. 

Ако всички индивиди са еднакви по всички признаци, то еволюцията и 
селекцията биха били невъзможни. Изменчивостта (варирането), която се дъл-
жи на различия в наследствените фактори, се нарича генетична (наследст-
вена), а тази, която е породена от факторите на средата – модификационна 
(ненаследствена). 

Генетичната изменчивост бива:
• Мутационната е резултат от структурни и количествени измене-

ния на гените и хромозомите и е свързана с появата на нови признаци и 
свойства, които се предават в потомството. Тя има огромно значение за ево-
люцията, но сравнително малко за селекцията, тъй като по-голяма част от му-
тациите са неблагоприятни. 

• Комбинативната се дължи на нови съчетания и взаимодействия 
на гените, получени от родителите. Тя е в основата на селекцията. Целта на 
селекционера е да съчетае удачно признаците, проявяващи се при женските 
и мъжките индивиди от една порода, или качествата на различни породи.

Ненаследствената изменчивост е свързана с появата на фено-
типни различия в изявата на идентична наследствена информация, породени 
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от условията на средата. Това е така, тъй като гените не са просто морфоло-
гична или химична структура с определени функции. Тяхната фенотипна изя-
ва зависи както от взаимодействията помежду им, така и от външните усло-
вия. Даден генотип при различни външни условия поражда различни феноти-
пове. Поради променливите взаимодействия, които може да има с различни 
външни условия, генотипът на един организъм не определя строго особенос-
тите на неговия фенотип. Той определя обсега, в който могат да се развият 
фенотиповете – т.нар. норма, или обсег на реакция.

Всички признаци на индивида, в зависимост от генетичната обусло-
веност и фенотипната изява, могат да се разделят на качествени, количест-
вени и прагови.

5.1.1. Качествени признаци
Към тази група се отнасят признаците, които не могат да бъдат из-

мерени по насочена възходяща скала. Такива са: цвят на космената покривка 
(табл. 28), на очите, на кожата; рогатост и безрогост; профил на главата; фор-
ма на очите или ушите и т.н.

Качествените признаци обикновено се детерминират от един или ог-
раничен брой гени. При обичайни условия фенотипната изява се определя 
изцяло от генотипа – от детерминиращите признака гени и различни алелни и 
генни взаимодействия, които стоят в основата на фенотипното разнообразие. 
Характерно свойство на качествените признаци е, че на основата на фено-
типната изява на признака животните могат на бъдат разделени на два или 
повече алтернативни класове (например черношарени и червеношарени хол-
щайнски говеда, рогат и безрог херефорд и т.н.). 

Унаследаването на качествените признаците ясно може да бъде пред-
сказано и установено, тъй като строго се подчинава на законите на Мендел. 
От съешаването на червеношарена крава с червеношарен бик може да се 
получи само червеношарено теле. При съешаване на черношарена крава от 
породата Холщайн с бик от породата Херефорд ще се роди черно теле, тъй ка-
то черният цвят доминира над червения, но главата на телето ще бъде бяла.

Цветът, както и други качествени признаци с олигогенна детермина-
ция могат да се използват като маркерни гени за количествени признаци. При 
белите телета от породата Шортхорн (която нормално е с червена или чер-
венопъстра космена покривка) се наблюдава недоразвитие в половите орга-
ни, което води до безплодие. 

Повечето от наследствените болести при говедата – джуджевидност, 
паралич на задните крайници, безкосмена покривка, албинизъм (табл. 29) и 
др. са с алтернативно проявяване и се детерминират от рецесивни гени.

Таблица 28. Локуси, свързани с детерминирането на цвета на космената 
покривка при говедата

Локус, ген, 
хромозома

Алели Генотип

E – основен 
(extension)
MC1R №18

ED– – доминантно черно
Er – червен
Ebr – кафяв/сив с по-тъмни 
ивици/петна/точки
E+ –  див алел (оцветяването се 
определя от други локуси)
Ep– – частично разширение

EDED; EDER; EDE+ –  черен;
ErEr; ErE+ – червен
E+E+ – може да бъде различен 
цвят, определян от други локуси;
ED>Ebr>ER

A – агути (agouti)
agouti peptide

As – неагути
Ad – сиво-кафяв
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Ai – обърната шарка на муле 
(тип Кафяво алпийско говедо)
Ab – лице на борсук
At – – черен с червен оттенък
Ay – жълт с черни върхове
Al – жълт със светли върхове

B – кафяв (brown) 
TYRP18

Bbs – сиво-кафяво 
(Кафяво алпийско говедо)
B+ – див

BlH – огненочер-
вен (Херефорд) 

BlHBl – огненочервен
BlH+ – див

BlS – огненочер-
вен (Симентал)

BlSBl  – огненочервен
BlS+ – див 

Rn – дорест (roan) 
MGF, KIT ligand 
(KITLG)

RnMh – дорест
Rn+ – див (червен)

RnMh RnMh – бял
Rn+ Rn+ – червен
RnMh Rn+ – пъстър

WP (White Park) WPW  – бял
WP+ –  див 

Бял с черни уши, носно огледало, 
долна част на крайниците

SH – Шароле ген SHS   – бял
SH+ –  див 

SHS SHS – бял 
SHS SH+ – сив или опушен

G – Головей G – бял доминантен Ушите и носното огледало са 
черни, червени или сиво-кафяви

Ad (dun) – 
сиво-кафяв

Ad Ad – сиво-кафяв 
със сребристи върхове

Подобен на цвета на Головей и 
Хайлед; при Головей е доминантен 
спрямо черния

DS – разреждащ 
при Симентал 
(dilution) 

DSD  – разредител 
DS+  –  стандарт 

DSDDSD– – тъмно; DSDDS+  – меж-
динно; DS+DS+  – светло. Жълтият 
цвят е разреден червен

DС – разреждащ 
при Шароле 
(dilution)

DCD разредител
DC+стандарт Мишестият цвят е разреден черен

Cs – присъеди-
нител на цвят 
(coloursided) 

CsCs – присъединител
Cs+ – стандарт

Бяла рамка на тялото – глава, 
гръбна линия, бедро, долна част на 
корема и крайниците

DL – странична 
депигментация

DLB – странична линия
DL+ – стандарт

Пълна депигментация по гръб-ната 
линия, опашката, задната част на 
бутовете, долната част на корема и 
гърдите

Bt – пояс (belted) BtBt – пояс
Bt+ – стандарт

Бял широк пояс вертикално през 
средата на тялото

S – петнистост 
(spotting)

Ss – петнистост
S+ – стандарт

Бели точки по различни части на 
тялото

Таблица 29. Локуси, свързани с албинизма при говедата

Локус Признак Алели
Албинизъм Cch – чинчила

ACBS Пълен албинизъм при месодайния Шортхорн ACBSa; ACBS+

М Пълен албинизъм при Кафяво алпийско говедо ACBМa; ACBМ+

M Непълен албинизъм при Кафяво алпийско говедо AIBMia; AIBM+ 
Пълен албинизъм при Шароле ACСa; ACС+ 
Пълен албинизъм при Гернзей ACGa; ACG+ 
Пълен албинизъм при Симентал ACSa; ACS+ 

AICHS Непълен албинизъм и синдром на Chediak Higashi AICHSia; AICHS+ 

Непълен албинизъм при Холщайн AIHia; AIH+ 
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Непълен албинизъм при Фризииско говедо AIFia; AIF+ 
Албинизъм, Wall-eyed AWEwe; AWE+ 

+ – стандартен

За характеристика на популациите по качествени признаци се използват 
честотите (относителният дял на разпространението) на генотиповете и 
алелите, които ги детерминират, и тяхната динамика в пространството и 
времето.

5.1.2. Количествени признаци
Към количествените се отнасят признаците, които могат да бъдат из-

мерени. Такива са по-голямата част от продуктивните признаци на животните, 
обект на селекцията, които при млечните и месодайните говеда бяха под-
робно описани в предходните раздели. За разлика от качествените, количест-
вените признаци се детерминират от голям брой гени (полимерни гени, по-
лигени) с малък ефект, като всеки от тях се подчинява на законите на Мендел.

Точният брой на гените, детерминиращи даден количествен признак, 
обик-новено е неизвестен, като крайната фенотипна стойност на признака се 
опреде-ля от сумарното им (адитивното) действие. През последните години 
се правят опити за определяне на локусите на количествените признаци (QTL) и 
намиране на генни маркери, свързани с тях, с цел ранно прогнозиране и 
интензификация на селекцията. Само върху хромозома 14 са открити 56 QTL, 
които по някакъв начин са свързани с млечната продуктивност. Близко са 
разположени зоните, свързани с броя на соматичните клетки в млякото и 
устойчивостта към мастити.

Варирането на количествените признаци е непрекъснато, т.е животни-
те не могат да бъдат разделени на ясно разграничими класове.

Върху фенотипната проява на признаците голяма влияние оказва 
средата.

Количествените признаци могат да бъдат измерени и да получат стой-
ностна оценка. Използват се различни статистически параметри. 

Основни статистически параметри:

• средно аритметично (µ) или LS средно – характеризиращи средната 
фенотипна стойност на даден признак в популацията;

• средно квадратично отклонение (σ) – характеризиращо варирането 
на признака. 

Средната стойност на признака не е от значение за селекцията. От 
значение е само варирането, породено от различия в генотиповете. Дали 
средната млечност на популацията ще е 2000 или 7000 l, селекция не може 
да се води ако всички крави дават сътветно по 2000 или по 7000 l. 

При продължителна селекция за повишаване на даден признак посте-
пенно ефектът от селекцията намалява и се стига до момент, когато той е ра-
вен на 0 (селекционно плато). Това се дължи не на достигнатата висока стой-
ност на признака, а на изчерпването на генетичното разнообразие. При из-
ползване на специални подходи селекционното плато може да бъде прео-
доляно и селекцията отново да е ефективна до достигане на друг предел.

В тази връзка от значение за селекцията е и друг статистически пара-
метър – херитабилитетът на признака (h2).
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Тъй като фенотипът (P) на дадения признак се определя от генотипа 
(G), средата (E) и тяхното взаимодействие (covG/E), то и фенотипното вари-
ране (σ2

P) ще се определя от генетичното вариране (σ2
G), варирането, поро-

дено от средата (σ2
E), и от взаимодействието генотип-среда (σ2

G/E). Варира-
нето, породено от средата, както и от взаимодействието генотип-среда не се 
предават по наследство. Тези влияния трябва да бъдат установени и елими-
нирани при определяне на развъдната стойност на индивидите. Следовател-
но за селекцията е от значение не общото фенотипно вариране, а тази част 
от него, която е обусловена от различията в генотиповете.

Генетичното вариране (σ2
G), може да се дължи на различни причини – 

вътрелокусни взаимодействия (σ2
D), междугенни взаимодействия (σ2

I), или да 
е обусловено от адитивното действие на гените (σ2

A). Първите две взаимо-
действия зависят от конкретната конструкция на генотипа, от конкретните але-
ли, които се намират в хомоложните хромозоми при дадения индивид. В по-
томството не се предават гени, а алели. Съчетанието им в новия генотип мо-
же да бъде съвършено различно. За селекцията е важно не общото генетич-
но вариране, а варирането, породено от адитивно действащите гени.

Херитабилитетът, в широк смисъл,  показва каква част от общото фе-
нотипно вариране се дължи на генетични причини – h2 = σ2

G/σ2
P, а в тесен – 

каква част от общото фенотипно вариране се дължи на адитивното действие 
на гените h2 = σ2

А/σ2
Р. Той е показател за надеждност при отбор на основата 

на фенотипа на животните. Ако h2 е 0.3, означава, че само 30 % от наблю-
даваните фенотипни различия се дължат на различия в генотиповете на ин-
дивидите и ако изберем животното с по-добрия фенотип – например с по-ви-
соката млечност, гаранцията, че потомците му ще имат по-висока млечност, в 
сравнение с потомците на животното с по-ниска, е само 30 %. 

Основната част от селекционните признаци при говедата за мляко са с 
нисък херитабилитет (табл. 30), докато при месодайните са с по-висок (табл. 
31).

Таблица 30. Генетично разнообразие на някои основни признаци 
при говедата за мляко

Признак h2 Признак   

Млечност 0.2–0.35 Постоянство на лактацията 0.11–0.5

Млечно масло 0.2–0.35 Соматични клетки в млякото 0.10

Млечен протеин 0.2–0.3 Пожизнена млечност 0.15

Сухо вещество в млякото 0.2–0.3 Пожизнено млечно масло 0.15

Масленост на млякото 0.5–0.6 Пожизнен млечен протеин 0.14

Протеин в млякото 0.43–0.6 Маса при раждане 0.3–0.5

Лактоза 0.43 Жива маса на кравите 0.4–0.6
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Максимална млечност 0.2–0.4 Оползотворяване на фуража 0.3–0.4

Доимост 0.3–0.6 Приемане на сухо вещество 0.3
Таблица 31. Генетично разнообразие на някои основни показатели 

при говедата за месо

Признак h2 Признак h2

Тегло при раждане 0.45 Оползотворяване на фуража 0.45
 Прираст от раждане до 
отбиване

0.30 Тегло на топлия труп 0.40

При отбиване: Количество на месото 0.49
• тегло 0.24 Количество на мазнината 0.50

• развитие на бутовете 0.82 Кланичен рандеман 0.45

• развитие на плешките 0.82 Площ на мускулното око 0.70
Стационарно угояване: Отлагане на мазнина на 

гърба
0.45

• крайно тегло 0.46 Нежност на месото 0.60

• ефективност 0.34 Количество на месо в трупа 0.44
Пасищно угояване Мазнините в трупа 0.51
• крайно тегло 0.44 Междуотелен период 0.08

• ефективност 0.30 Плодовитост 0.10

Приведените стойности в таблиците се осреднени, като трябва да се 
има предвид, че те силно се различават при отделните породи (табл. 32) и 
попула-ции, както и че са динамични във времето. По тази причина при 
планиране на селекцията трябва да се изчисляват конкретните стойности на 
популацията.

Табл. 32. Херитабилитет на признаците, характеризиращи млечната 
продуктивност за първа лактация при крави от породата 
Българско родопско говедо (по Гаджев и Николов, 2008)

ПОКАЗАТЕЛИ h2 SE
Продължителност на лактацията, дни 0.076 0.033
Млечност за лактация, kg 0.382 0.041
Масленост на млякото,  % 0.300 0.039
Млечно масло, kg 0.375 0.041
Млечност за нормална лактация, kg 0.394 0.047
Млечно масло за нормална лактация, kg 0.398 0.047

Друг параметър от значение за селекцията е коефициентът на повто-
ряемост (rw). Той показва каква е надеждността, че едно конкретно набюдава-
но явление може да се повтори във времето (табл. 33) или в пространството, 
т.е. каква е вероятността, че първотелката с по-висока млечност ще има по-
висока млечност и на втора, на трета лактация и т.н. в сравнение с първотел-
ката с по-ниска млечност. Високият коефициент на повторяемост дава въз-
можност отборът да се прави на по-ранна възраст, с което се намалява гене-
рационният интервал и се повишава ефектът от селекцията. 
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Таблица 33. Възрастова повторяемост на някои признаци при говедата

Признак rw Признак rw

Млечност 0.50
Съдържание на протеин 
в млякото 0.60

Млечно масло 0.50 Заплодяемост 0.60

Съдържание на мазнини в млякото 0.75
Постоянство 
на лактацията 0.60

Млечен протеин
0.40

Коефициентът на повторяемост се използва и за оценка на достовер-
ността на повторение на дадено събитие на различни места. Например ако 
повторяемостта на оценката на бика по млечност на дъщерите в отделни 
стада в равнинните и планинските региони е висока, то той може свободно да 
се използва в двата региона.

От значение за селекцията са корелациите и регресиите между 
признаците. Както споменахме по-рано, фенотипът на индивида се определя 
от сложна мрежа от взаимодействия, които пораждат различен род връзки – 
корелации. Корелацията показва каква е формата (линейна, нелинейна), сте-
пента (ниска, умерена, значителна, висока), насоката (положителна, отрица-
телна) на взаимовръзката между признаците. На свой ред регресията показва 
с колко би се изменила стойността на единия корелиращ признак, ако стой-
ността на другия се измени с единица.

Наблюдаваните фенотипни корелации между признаците (табл. 34) 
може да са обусловени от генетични причини (например скаченост на гените) – 
генетични корелации, или да са резултат от сходно или разнопосочно из-
менение на признаците под влияние на едни и същи фактори на средата – 
паратипни корелации (табл. 35).

Таблица 34. Фенотипни корелации между признаците, характеризиращи 
млечната продуктивност на кравите от породата Българско родопско говедо 

(по Николов и Гаджев, 2008)

ПОКАЗАТЕЛИ № 2 3 4 5
Млечно масло 
за нормална 
лактация, kg

Продължителност на 
лактацията, дни

1 0.746а 0.145 0.759а 0.423 0.446

Млечност за лактация,kg 2 0.002 0.970а 0.948а 0.907а
Масленост на млякото, % 3 0.230 –0.110 0.217
Млечно масло, kg 4 0.891a 0.950a
Млечност за нормална 
лактация, kg

5 0.943a

a – P<0.001

Таблица 35. Генетични и паратипни корелации между признаците, 
характеризиращи млечната продуктивност на кравите от породата 

32. Технология на говедовъдството
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Българско родопско говедо (по Николов и Гаджев, 2008)

ПОКАЗАТЕЛИ № 1 2 3 4 5 6
Продължителност на 
лактацията, дни

1 0.862*a 0.263 0.862a 0.513 0.525

Млечност за лактация, kg 2 0.794^c 0.030 0.978a 0.999a 0.962a

Масленост на млякото,  % 3 0.131 –0.012 0.226 –0.059 0.221

Млечно масло, kg 4 0.806a 0.965a 0.233 0.957a 0.999a

Млечност за нормална 
лактация, kg

5 0.496 0.927a –0.138 0.862a 0.958a

Млечно масло за 
нормална лактация, kg

6 0.525 0.885a 0.217 0.930a 0.933a

* – генетични корелации (над диагонала) 
^ – паратипни корелации (под диагонала); a – P<0.001
Корелациите и регресиите между отделните признаци са твърде спе-

цифични за отделните породи (табл. 36) и популации при различни условия 
на средата (табл. 37, 38) и т.н. и подобно на херитабилитета трябва да се из-
числяват за конкретната популация. 

Таблица 36. Фенотипна корелация между адаптивната способност на 
разплодника и продуктивността на женските му предци Rp ± Sr 

(по Ivanova and Nikolov, 1994)

Лактация Признак Холщайн
Американск

о кафяво 
говедо

Общо

Майка

I
Млечност +0.054   ±0.081 –0.031 ±0.111 +0.140*   ±0.064

Млечно 
масло

+0.120   ±0.080 –0.088 ±0.110 +0.137*   ±0.064

Средна за 
пожизнено 
използване

Млечност +0.098   ±0.074 +0.058 ±0.100 +0.216***±0.058

Млечно 
масло

+0.175*  ±0.072 +0.025 ±0.100 +0.227***±0.057

Майка на бащата

I
Млечност +0.317** ±0.109 –0.114 ±0.167 +0.235*   ±0.093

Млечно 
масло

+0.357** ±0.106 –0.220 ±0.161 +0.193*   ±0.095

Максимална
Млечност +0.111   ±0.095 +0.069 ±0.123 +0.075    ±0.075

Млечно 
масло

+0.144   ±0.094 +0.023 ±0.123 +0.092    ±0.075

Средна за 
пожизнено 
използване

Млечност +0.353***±0.079 +0.227*±0.111 +0.231***±0.068

Млечно 
масло

+0.362***±0.078 +0.118 ±0.115 +0.135    ±0.070

*** P < 0.001; ** – P < 0.01; * – P < 0.05

Таблица 37. Фенотипни корелации между възрастта на първо отелване 
и показателите за пожизнена продуктивност при крави от породата 

Българско кафяво говедо във ферми с различно ниво 
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на продуктивност (Rp ± Sr) (по Николов и др. 1995)

Пожизнено използване Средна млечност на фермата, kg

2952 3470 4311

Дойни дни 0.404a ± 0.083 0.386a ± 0.081 0.223b ± 0.075

Пожизнена млечност 0.444a ± 0.079 0.428a ± 0.078 0.244b ± 0.074

Пожизнено млечно масло 0.435a ± 0.080 0.427a ± 0.078 0.213b ± 0.075

Млечност за ден живот 0.268b ± 0.092 0.347a ± 0.084 0.176c ± 0.077

Млечвост за ден използване 0.339a ± 0.088  0.314a ± 0.086  0.167c ± 0.077  

Млечност за доен ден 0.480a ± 0.076 0.427a ± 0.078 0.180c ± 0.076

          Стойностите с индекс са достоверни: a – P< 0.001; b – P< 0.01; c – P< 0.05

Таблица 38. Фенотипни корелации между показателите за първа 
нормална лактация и показателите за пожизнена продуктивност при крави 

от породата Българско кафяво говедо във ферми с различно ниво на 
продуктивност, Rp ± Sr (Николов, В., Е. Иванова, Т. Кордова, 1995)

Пожизнено
използван
е

Първа нормална лактация

Млечност Млечно масло Междуотелен период

А В С А В С А В С

Дойни дни 0.150 0.237c 0.378
a

0.134 0.153 0.346
a

0.224c 0.109 0.349a

Млечност 0.267
b

0.355
a

0.432
a

0.241c 0.261
b

0.388
a

0.328
a

0.230 0.436a

Млечно масло 0.277
b

0.334
a

0.430
a

0.265
b

0.263
b

0.399
a

0.342
a

0.198 0.434a

Млечност за 
ден  живот

0.378
a

0.566
a

0.622
a

0.328
a

0.458
a

0.552
a

0.438
a

0.525
a

0.655a

Млечност за 
ден използване

0.626
a

0.696
a

0.724
a

0.540
a

0.581
a

0.587
a

0.641
a

0.776
a

0.778a

Млечност за 
доен ден

0.673
a

0.774
a

0.702
a

0.586
a

0.669
a

0.634
a

0.588
a

0.616
a

0.707a

Стойностите с индекс са достоверни: a – P< 0.001;  b – P< 0.01; c – P< 0.05; 

Средна млечност на фермата: А – 2952 kg; В – 3470 kg; С – 4311 kg

5.1.3. Прагови признаци

Към праговите признаци се отнасят основните функционални призна-
ци (жизнеспособност, адаптивна способност, устойчивост на организма към 
заболявания). Тези признаци проявяват свойства, характерни както за качест-
вените, така и за количествените. Те се детерминират, подобно на количест-
вените, полигенно и фенотипното разнообразие зависи от генотипа, средата 
и тяхното взаимодействие, но подобно на качествените – по фенотипна изява 
на признака индивидите могат да бъдат групирани в класове. Фенотипното 
вариране е непрекъснато, но се определя от “праг” на действие на наследст-
вените фактори и факторите на средата. Дали животното ще се разболее или 
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не от дадена болест, зависи както от интензивността на действие на болес-
тотворния фактор, така и от устойчивостта на организма. Очевидно, за да 
възникне едно заболяване, причинителят на болестта трябва да достигне оп-
ределена “концентрация”, с която да се надхвърли “прага на съпротива”  на 
организма.

Адаптивната способност (като сумарен признак) и основните ѝ компо-
ненти – жизнеспособност и плодовитост, трябва да се отнесат към тази група 
признаци. Организмът е способен да реагира на изменението на средата до 
определен предел (праг) на интензивност на факторите. След този предел 
индивидите спират да се размножават или възникват патологични изменения, 
които в крайна сметка могат да доведат до неговата смърт, т.е. налице са 
праг на възможност за реагиране и праг на жизнеспособност.

На голяма част от праговите признаци, подобно на количествените, 
може да се даде стойностна оценка, а ефективността на селекцията по приз-
нака ще зависи от генетичното му разнообразие (табл. 39–41).

Таблица 39. Генетично разнообразие на някои прагови показатели 
при говедата за мляко

Признак h2 Признак h2

Възраст на първо 
заплождане 0.04–0.14

Продължителност 
на използване 0.085

Първи междуотелен 
период 0.05

Продължителност 
на живот 0.1–0.3

Брой осеменявания 0.02
Толеранс към висока 
температура 0.0–0.2

Заплодяемост 0.0–0.1 Развитие на мастит 0.06–0.3

Плодовитост 0.0–0.1
Развитие на кетоза 0.01

Междуотелен период 0.0–0.2 Задържане на плацентата 0.02

Продължителност на 
бременността 0.3–0.5 Развитие 

на метрити 0.01

ОТС, балове 0.25

Таблица 40. Генетично разнообразие на репродуктивните признаци на бици 
от породите Холщайн и Американско кафяво говедо за различни периоди 

от началото на използване (Nickolov and Metodiev, 1998)

Показатели
Период на използване

6 месеца 12 месеца 18 месеца Пожизнено
Холщайн

Получени еякулати 0.533 0.476 0.499 0.544
Качествени еякулати 0.411 0.462 0.463 0.525
Бракувани еякулати 0.287 0.297 0.282 0.575
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Обем на еякулата 0.336 0.500 0.483 0.426
Подвижност на спермата 0.370 0.486 0.574 0.537
Концентрация на спермата 0.382 0.411 0.479 0.610

Кафяво говедо
Получени еякулати 0.611 0.633 0.669 0.502
Качествени еякулати 0.625 0.495 0.469 0.360
Бракувани еякулати 0.575 0.478 0.420 0.433
Обем на еякулата 0.323 0.367 0.395 0.423
Подвижност на спермата 0.548 0.533 0.507 0.394
Концентрация на спермата 0.544 0.510 0.436 0.590

Таблица 41. Генетично разнообразие на някои линейни признаци 
при породите за мляко

Признак h2 Признак h2

Ръст 0.39–0.42 Захващане на предната част 
на вимето 0.22–0.29

Дълбочина на тялото 0.25–0.37 Височина на захващане 
на задната част на вимето 0.26–0.28

Ъгловатост 0.31–0.33 Широчина на захващане 
на задната част на вимето 0.23

Постановка 
на задните крайници 0.10–0.11 Бразда на вимето 0.20–0.24

Страничен поглед 
на задните крайници 0.21

Дълбочина на вимето 0.28–0.38

Ъгъл на копитото 0.10–0.15 Постановка на предните цицки 0.24–0.26

Млечни форми 0.23–0.29

Дължина на цицките

0.26
5.2. СЕЛЕКЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ

Целта на селекцията е преобразуване на съществуващите и създаване 
на нови породи и популации селскостопански животни, съобразно с потребнос-
тите на обществото. Тя включва два взаимосвързани и последователно 
повтаря-щи се процеси – отбор и подбор. Чрез отбора се избират родителите 
на след-ващата генерация, като по този начин се определя съдбата на 
съществуващите генотипове. Той се извършва на основата на преценката на 
наличния генетичен материал (преценка на развъдната стойност). След 
извършване на отбора на женски и мъжки животни се пристъпва към подбор – 
формиране на родителски-те двойки. Подборът определя качеството на 
бъдещото потомство. Потомството на свой ред се подлага на преценка, 
извършва се отбор, подбор и т.н. 

5.2.1. Развъдна стойност
Отборът на говедата за възпроизводство се основава на преценката 

на развъдната им стойност. 
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Развъдната стойност може да бъде определена като генетична 
стойност на индивида, изразена чрез средната фенотипна стойност 
на неговите потомци. 

Следователно да се прецени развъдната стойност на индивида озна-
чава да се оцени неговият генотип, да се преценят генетичните заложби, кои-
то той ще предаде на потомците си.

Генотипът не може да се оцени директно, поради което за преценка 
на развъдната стойност се използват два основни източника на информация:

• собственият фенотип на преценявания индивид;
• фенотипът на неговите родственици:

– по права линия (участващи във формирането на генотипа на 
инди-вида) – майка, баща, баби, дядовци, прабаби, прадядовци (произход);

– странични родственици (имащи в родословието си общи предци с 
индивида, но не участват във формирането на генотипа му) – пълни братя и 
сестри (сибси), полубратя и полусестри (полусибси) и др.;

– потомци – най-надеждният източник на информация за преценка 
на развъдната стойност (при достатъчен брой потомци оценката на развъд-
ната стойност е окончателна).

Преценката на развъдната стойност включва главно три основни еле-
мента:

1. Конституция. Преценката на конституцията е задължителна за 
племенните животни от всички видове. Индивиди с отклонения в екстериора 
и интериора, които има вероятност да са генетично детерминирани, не се 
оста-вят за възпроизводство.

2. Индивидуално развитие. Животните с недоразвитие, независимо 
през кой период на онтогенезата е настъпило, не се използват за разплод.

3. Продуктивност, репродуктивна способност и функционални 
качества.

Преценката на развъдната стойност се основава на зависимостта 
между генотипа и фенотипа на индивида и на зависимостта между генотипо-
вете на родствениците, определяща се от вероятния дял на общите им гени.

Най-рано развъдната стойност на индивида се прогнозира на основа-
та на произхода. На по-късен етап, при получаване на данни за собствена 
продуктивност на приплода или продуктивност на сибсите, новата информа-
ция се включва в оценката.

Какво трябва да се знае при преценката на развъдната стойност: 
1. При използване на различни източници на информация оценката на 

развъдната стойност се изменя (без да се изменя самата развъдна стойност). 
Колкото повече са източниците на информация, толкова по-точна е оценката 
на развъдната стойност.

2. Различните източници на информация имат различна “тежест”  в 
оценката, определяща се от генетичното сходство между преценявания инди-
вид и родствениците. Колкото по-далеч в родословието са родствениците, 
толкова по-малко е значението им за преценката на развъдната стойност на 
индивида. 

3. Развъдната стойност се преценява на основата среднопопулацион-
ната фенотипна стойност (µ) и е отклонение от нея. Последното е така, защо-
то за селекцията не е от значение абсолютната фенотипна стойност на приз-
нака на даден индивид, а отклонението на тази стойност от средното за попу-
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лацията. При преценката на развъдната стойност се цели да се установят 
различията, породени от генетичните фактори, като влиянието на факторите 
на средата максимално се ограничи.

5.2.2. Отбор
Отбор е всяко стечение на обстоятелствата в природата или действия 

на човека, при които част от популацията се предпочита за размножаване, а 
друга се лишава от тази възможност. 

Изкуственият отбор е избор на животни за възпроизводство на стадо-
то, на породата, на вида.

Практически отборът се осъществява, като в развъдната част на попу-
лацията се определят животните за разплод, които формират т.нар. племен-
но ядро (фиг. 30). 

Фиг.  30. Разпределение на индивидите в популацията и формиране 
на племенно ядро при прогресивен отбор по + варианти

В племенното ядро се включват индивидите, максимално отговарящи 
на целите и критериите на селекцията. Останалата част от популацията се 
определя като племенен брак. 

Стойността на признака при животното, включено последно в племен-
ното ядро, се нарича селекционна граница (L).

Размерът на племенното ядро не може да бъде определен произвол-
но. Той зависи от:

• броя на ежегодно отпадащите животни (брак);

• типа на възпроизводство на стадото (просто или разширено);

• репродуктивната способност на животните;
• оцеляемостта на приплодите.

Пример. При просто възпроизводство на стадо крави (запазване на 
броя на животните) и 25 % ежегоден брак за ремонт на стадото в племен-
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ното ядро трябва да бъдат заделяни ежегодно минимум 50 % от 
животните. Така е, тъй като само половината от кравите ще родят 
женски телета. Ако в разглежданото стадо плодовитостта е 80 %, за да 
бъдат получени 25 % юници, племенното ядро трябва да бъде завишено до 
62.5 %. Тъй като не всички родени женски телета ще оцелеят и могат да 
бъдат оста-вени за разплод, размерът на племенното ядро трябва да 
бъде допълни-телно увеличен. Ако предположим, че ще отпаднат 20 % от 
родените те-лета, то в крайна сметка в племенното ядро трябва да 
бъдат оставени около 78 % от кравите.

Размерът на племенното ядро е от изключително значение за селек-
цията. От него зависи интензивността на селекцията (i). Колкото е по-
малко племенното ядро, толкова интензивността на селекцията е по-висока, а 
ефектът от селекцията по-голям.

Ефектът на селекция (∆g) се определя от селекционния дифе-
ренциал (Sd) и херитабилитета на признака (h2)

∆g = Sd . h2. 

Селекционният диференциал (селекционната разлика) е разликата 
между средната фенотипна стойност на признака при племенното ядро (Xпя) 
и средната фенотипна стойност на стадото (XсТ).

Ефектът от селекцията (генетичният прогрес) показва с колко 
ще се измени стойността на признака в резултат от селекцията, 
кога-то цялото стадо бъде заменено с потомците на племенното 
ядро.

Това ще стане след определен период t – генерационен интервал. 
Генерационният интервал е времето за смяната на поколенията.
Той е равен на средната възраст на родителите при раждане на всич-

ките им потомци и зависи изцяло от репродуктивната способност. Колкото по-
ра-но настъпват половата зрялост и стопанската възраст и по-кратка е 
бременност-та, толкова генерационният интервал е по-къс. При говедата той е 
около 5 години.

Годишният ефект на селекцията (m) може да се определи, като 
генетичният прогрес се раздели на генерационния интервал

t

g
m

Δ
= . 

Ако интензивността на селекция и генерационният интервал при мъж-
ките и женските индивиди в популацията са различни, ∆g и m се определят 
поотделно за отделните категории и след това се осредняват за стадото.

Ефектът от селекцията зависи от:
• селекционния диференциал; 
• интензивността на отбора; 
• генетичното разнообразие на признаците (h2); 
• точността на оценката на развъдната стойност; 
• генерационния интервал;
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• броя на признаците, включени в селекцията – по колкото по-
вече признаци (n) се води едновременно селекция, толкова ефективността на 

селекцията е по-ниска (∆g = 
n

1
);

• корелацията (връзката) между признаците – при отрицателна 
зависимост межди признаците селекцията по един признак води до влошава-
не на показателите по другия, а при положителна –  селекцията по единия 
признак е свързана с позитивно изменение на другия; 

• фенотипното разнообразие на признака –  при еднакви стой-
ности на h2 селекцията ще е по-ефективна по признака с по-голямо фенотип-

но разнообразие ( σ g = 2h

σp
);

• броя на животните, сред които се провежда отборът (който зави-
си от размножителната способност на индивида и популацията) – при по-ви-
сока плодовитост се създава възможност за по-точна преценка на 
развъдната стойност, за по-висока интензивност на отбора и за бързо 
размножаване на най-ценните генотипове. (Говедата и биволите са сред 
видовете с ниска раз-множителна способност и ефектът от селекцията е 
значително по-бавен. При тях в популации, където срокът на използване е 
съкратен, а жизнеспособ-ността на приплодите е ниска, селекция практически 
не може да се води, тъй като всички родени женски приплоди трябва да се 
оставят за разплод.);

• разликата в репродуктивната способност – е в основата на раз-
личната интензивност на селекцията при двата пола. (От биците могат да бъдат 
получени значително повече потомци, отколкото от кравите, поради което при 
тях развъдната стойност се определя по-точно, а интензивността на отбора е 
десет-ки и стотици пъти по-висока. За подобряване на популациите в 
говедовъдството и биволовъдството се разчита основно на елитни, преценени 
по потомство бици.);

• възможността за контролиране на признаците при двата 
пола – при признаци, ограничени от пола (млечност, плодовитост и т.н.), пре-
ценка на развъдната стойност на мъжките индивиди се извършва на основа-
та на информацията от потомството; това увеличава генерационния 
интервал и намалява ефективността от селекцията;

• възрастта, на която се провежда отборът – при провеждане 
на отбора на по-ранна възраст се съкращава генерационният интервал, но 
преценката на развъдната стойност е по-неточна.

Ефективността на отбора зависи и от организационни, технологични и 
други фактори, които трябва да бъдат детайлно анализирани и описани в 
развъдната програма на конкретната порода.

Най-общо изкуственият отбор се класифицира като: масов и индиви-
дуален; прогресивен, разграничителен и стабилизиращ; директен и инди-
ректен; последователен, независим и по индекси.

Масовият отбор се основава на преценката на развъдната стой-
ност по собствения фенотип на индивида. Той е възможен при високи стой-
ности на h2 (над 0.65–0.70), когато има достатъчно гаранция, че наблюдава-
ните фенотипни различия се дължат основно на генотипа. Избраните 

33. Технология на говедовъдството
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животни с по-добър фенотип ще имат и по-добър генотип, който ще предадат 
в потом-ството. Масовият отбор е сравнително евтин и с висока ефективност 
не само поради високите стойности на h2, но и поради по-краткия 
генерационен интер-вал. В говедовъдството масов отбор се провежда 
основно при специализи-раните породи за месо, тъй като селекционните 
признаци, характеризиращи месната продуктивност, са с по-високо генетично 
разнообразие.

Индивидуалният отбор се базира на преценката на развъдната стой-
ност по фенотипа на родствениците. Извършва при ниски стойности на h2. 
Този отбор е твърде скъпо мероприятие. Най-съществените разходи при се-
лекцията са за контролиране на продуктивните качества, за създаване и об-
работка на масиви от данни. При индивидуалния отбор нарастват значително 
както броят на контролираните индивиди, така и базата от данни. Най-скъпа е 
преценката по потомство, т.е. разходите са значителни за увеличаване на 
броя на контролираните животни, за отглеждане на по-голям брой мъжки раз-
плодници, за съхраняване на спермата до приключване на тестирането им и 
т.н. 

Индивидуалният отбор е основен отбор по млечност и важни функци-
онални признаци като жизнеспособност, продължителност на стопанско из- 
ползване, репродуктивна способност. В тази връзка е неразбираемо използ-
ването на бици за естествено покриване в млечното говедовъдство. Те могат 
да служат единствено за размножаване на популацията, но успехът на из-
ползването им за подобряване на признаците е до 20–30  %.

Директният отбор се извършва по конкретен признак, но обикно-
вено индиректно се засягат редица признаци –  корелиращ отговор на от-
бора. Корелиращият отговор на отбора зависи от насоката на корелацията и 
целта на селекцията. Положителните корелации дават възможност за нама-
ляване на броя на признаците, включени в селекционния индекс. Колкото са 
по-малко признаците, толкова ефективността на селекцията е по-висока. При 
отрицателни корелации трябва да се следи за нежелано или недопустимо 
индиректно изменение на единия признак, при директна селекция –  по 
другия.

Прогресивният отбор се води само по “+” (повишаване на стойност-
та на признака) или само по “–“  (намаляване на стойността на признака) 
варианти. Това е най-често срещаната форма на изкуствен отбор, водещ до 
изменение на селекционните признаци в желаната насока. В природните попу-
лации прогресивен отбор започва при изменение на условията на средата, в 
резултат на което господстващата норма става по-неефективна, в сравнение с 
отклоненията в една или друга посока. В новите условия отклоненията с адап-
тивни преимущества формират новата норма. В млечното говедовъдство прог-
ресивен отбор се води по млечност, по съдържание на протеин в млякото, по 
намаляване на броя на соматичните клетки и съдържанието на мазнини в 
млякото, а в месодайното –  по увеличаване на среднодневния прираст, на 
кланичния рандеман, на площта на мускулното око и на относителния дял на 
месото в трупа, по намалявяне на разхода на фураж за единица прираст, на 
относителния дял на мазнините в трупа и т.н.

Разграничителният отбор се води едновременно по “+”  и “–“  ва-
рианти. Причината е отрицателната корелация между признаците на селекци-
ята, а целта – създаване на алтернативни форми, при чието кросиране ще се 
получи хетерозисен ефект по селекционните признаци. В говедовъдството 
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разграничителният отбор има по-скоро друг характер. Той е свързан с форми-
рането на различни продуктивни типове в рамките на породата (например 
млечен и месодаен Шортхорн, Симентал за комбинирано и специализирано 
месодайно използване и т.н.).

Стабилизиращият отбор се води по средна стойност на признаци-
те, когато целта е да се закрепи дадено свойство на достигнатото желано 
ниво. Такава селекция се води например по доимост (количество мляко, из-
доено за една минута). При ниска доимост животните се доят бавно и не мо-
гат да се издоят изцяло поради намаляване на количеството на окситоцина в 
кръвта. При животните с много висока доимост сфинктерите на вимето и циц-
ките са разхлабени и млякото изтича от него при съвсем леко натискане (ле-
жане, движение и т.н.). По тези причини, след достигане на определено ниво 
на доимост, прогресивният отбор се спира и се води стабилизиращ отбор. В 
естествените популации стабилизиращият отбор е основна форма на отбор. 
Колкото и да са променливи условията на средата, в продължителни геологи-
чески периоди те са относително постоянни. Исторически средата се изменя 
постепенно и в определена насока, което позволява на видовете да се адап-
тират към новите условия. Катаклизмите на Земята, довели до масово 
унищо-жаване на видове или клонове от еволюционното дърво, не са били 
чак тол-кова много. Всяка нова среда предизвиква господството на нова 
норма, която в редица поколения се поддържа чрез стабилизиращ отбор.

Последователният отбор се води само по един признак. Това наи-
менование е дошло от отбора по отрицателно корелиращи селекционни приз-
наци. Когато се води селекция по единия от корелиращите признаци, в ре-
зултат на отрицателния корелиращ ефект другият признак ще започне да 
намалява. След определен брой поколения се спира селекцията по първия 
признак и се започва по втория. Този път ще намалява първият признак и 
така признаците последователно се редуват.

Независимият отбор може да се води едновременно по два и повече 
признака. За целта за всеки признак се определя селекционна граница и живот-
ните, които не отговарят на изискването дори по един признак, не се включват в 
племенното ядро (независимото ниво на бракуване). Негативният момент при 
независимия отбор е, че ефектът на селекцията е обратнопропорционален на 
броя на едновременно селекционираните признаци. При определянето на 
селек-ционните граници могат да бъдат изгубени ценни генотипове.

Ако предположим, че се води селекция по млечност и съдържание на 
протеин в млякото, при селекционна граница по първия признак 4000 l, а по 
втория – 4  %, крава с млечност 3999 l и протеин 5.5  % не може да бъде 
включена в племенното ядро.

За избягване на този недостатък през последните години се наложи 
индексната селекция. Селекционният индекс (І) съчетава информацията за 
няколко признака, по които се води отбор едновременно. 

Най-простият пример, който може да илюстрира същността на индек-
сите, е изчисляването на млечния протеин 

 100

вещества белтъчни %    млечност
I

×
= .
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          В по-горе приведения пример при крава с млечност 4000 l и 4  % мас-
леност І =160, а при кравата с млечност 3999 l и 5.5  % протеин – І = 220. 
Ако е необходимо да се избира кое от двете животни да се остави за раз-
плод, ще се предпочете второто, докато при независимия отбор задължи-
телно трябваше да се избере първата крава.

На практика индексите се конструират достатъчно сложно. Освен със 
стойността, относителният дял на признака в индекса трябва да бъде съоб-
разен с икономическата и биологичната му значимост, с желания селекцио-
нен ефект, с генетичното разнообразие, с корелацията между признаците и 
т.н. Например в датския S-индекс за селекция на Джерсей са включени 10 
признака, от които относителният дял на млечната продуктивност е 43  %, 
развитието на вимето – 10  %, доимост – 2  %, темперамент – 1  %, плодови-
тост – 10  %, заплодяемост – 4 %, продължителност на използване – 8 % и ус-
тойчивост към заболяване  – 22 %, в т.ч. на вимето – 14 % и на крайниците – 
5 %. Признаците продължителност на използване и устойчивост към други 
болести (3 %) са въведени през 2002 г. Това е особено показателно за зна-
чението на признаците, свързани с адаптивната способност даже при високо-
продуктивните комерсиални породи (каквато е датският Джерсей), при които 
относителният дял на тези признаци в селекционния индекс е 44 %.

По подобен начин се променя и селекционния индекс на израелското 
черношарено говедо (фиг. 31).

Фиг. 31. Динамика на селекционните признаци                                              
при израелското Черношарено говедо

През 2006 г. е коригиран селекционният индекс за американския Джер-
сей (Jersey Performance Index™). Новият индекс се изчислява по формулата 

JPI06 = (40*PTA протеин/15.58) + (20*PTA мазнини/20.57) + (15*(FTI06/3.4) 
+ + (12*продължителност на продуктивния живот/1.7) + (7*DPR/0.87) + 
(3*FUI/3.86) + + (3*(3.00 – PTA брой соматични клетки) / 0.17), 

където: PTA е вероятната развъдна стойност; 
             FTI06 – индексът на функционалните признаци = сума от PTA
                         линейната класификация на екстериорните признаци при 
кравите
                         и биците, коригирани със съответната икономическа тежест; 
             DPR – продължителност на бременността при дъщерите; 
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             FUI (функционален индекс на вимето) = [(2*PTA FU) + (0.6*PTA RH) + 
             + (0.5*PTA UC) + (2*PTA UD) + (0.5*PTA TP) – (1*PTA TL)], 

където: FU е предната половина на вимето;
             RH – задната половина на вимето;
             UC – браздата на вимето; 
             UD – дълбочината на вимето;
             TP – разположението на предните цицки;
             TL – дължината на цицките.

5.2.3. Подбор
Ефектът от отбора зависи от редица фактори, но доколко той ще бъде 

реализиран, в най-значителна степен се определя от комбинирането на нас-
ледствената информация на родителските двойки чрез извършване на прави-
лен подбор, който е от основно значение за качеството на потомството.

 Подборът се базира на няколко принципа, най-важните от които са 
целенасоченост и приемственост. 

Преди пристъпване към определяне на двойките за съешаване селек-
ционерът трябва да е наясно с целта, трябва да знае какво иска да получи. В 
качествата на родителите трябва да вижда качествата, които ще се получат от 
тяхното съчетаване при бъдещите потомци. За постигане на целите е 
необходи-ма последователност. Резултатите от селекцията в говедовъдството 
се достигат след десетилетия целенасочена работа, подплатена с търпеливо, 
устойчиво при-лагане на избраните методи и подходи. Честата смяна на 
насоките на селекци-ята води само до хаос, в който не могат да бъдат открити 
рационалните момен-ти, дори те да съществуват. Основна предпоставка за 
успеха при подбора на животните е добрата им комбинативна способност 
(съчетаемост).

В зависимост от фенотипа на съешаващите се индивиди подборът 
може да бъде хомогенен и хетерогенен. 

Хомогенният подбор се прилага за закрепване на ценните качества 
на родителите в потомството, поради което мъжките и женските животни трябва 
да са със сходен фенотип по един или по комплекс от селекционни признаци. 
Закреп-ването на признаците става чрез постепенно привеждане на гените, които 
ги детер-минират, в хомозиготно състояние. Хомозиготните генотипове образуват 
един тип гамети, а това означава устойчиво предаване на желания признак в 
потомството.

Инбридингът – съешаването на родствени животни, е крайната фор-
ма на хомогенния подбор. 

Аутбредният подбор се прилага при съешаването на неродствени 
животни. 

Чрез инбридинга се постига по-бързо нарастване на хомозиготността 
на популацията по желаните признаци. Проблемът е, че заедно с желаните 
гени в хомозиготно състояние преминават и нежеланите гени (летални, суб-
витални), както и гените, детерминиращи различни недостатъци, уродства и 
т.н. Такива гени съществуват във всяка популация (генетичен товар), но обик-
новено са рецесивни (действието им се потиска от доминантния алел в локу-
са) и се поддържат в ниски честоти от естествения отбор. 

При културните породи говеда инбридингът почти винаги води до ин-
бредна депресия –  намаляване на плодовитостта, растежната способност, 
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млечността, устойчивостта на животните и т.н. По указаните причини родст-
вено съешаване може да се използва само в изключителни случаи в племен-
ното животновъдство при наличие на детайлна информация за индивидите 
поне до V–VІ родословен пояс.

Хетерогенният подбор е съешаване на животни, различаващи се 
по своите биологични или стопански качества. Той може да бъде уравнителен 
или коригиращ. 

Уравнителният подбор се използва при смяната на насоката на 
селекция във фермата, което се прави твърде рядко. 

Коригиращият подбор се прилага, когато животните като цяло отго-
варят на изискванията, но е необходимо да се отстрани някакъв недостатък 
(обикновено екстериорен). 

Важно е да се знае, че всеки един недостатък може да се коригира са-
мо чрез съешаване с животни, притежаващи правилно развитие на признака. 
Ако нежеланият признак се детерминира от мономорфен ген, отстраняването 
му чрез отбор в популацията е невъзможно, поради което е необходимо да се 
прибегне към съешаване с животни от друга популация. В говедовъдството 
често за коригиране на формата на вимето при говедата от червените породи 
е използвана породата Айршир.

5.2.4. Порода
Изменението на признаци в определена насока не може да се извър-

ши при отделни индивиди. Това може да стане само в рамките на по-малка 
или по-голяма група. По тази причина най-малката еволюционна единица е 
популацията. Подобно на природните популации, и при селскостопанските жи-
вотни може да се прави промяна на биологичните и стопанските признаци при 
група животни. Най-устойчивата група при домашните животни е породата.

Породата е зоотехническа категория. 
Породата е достатъчно голяма група животни от един вид с 

общ произход и еволюция, създадена от човека при определени иконо-
мически и еколого-стопански условия (ареал), характеризираща се с 
определена структура, относителна еднородност на биологичните 
и стопанските качества, които устойчиво се предават в 
потомството (константност). 

Породата е временна категория, която се създава от човека на даден 
етап от неговото развитие за задоволяване на определени потребности. 
Потребностите се менят и в резултат възниква необходимостта от изменение 
на породите. Това става чрез селекция. Ако породата не може да бъде про-
менена, тя загива и нейният ареал се заема от друга, отговаряща на момент-
ните човешки потребности.

Съвременните виждания, особено свързаните с екологосъобразното и 
биосъобразното животновъдство, налагат някои уточнения и развитие на при-
ведените по-горе класически постановки. На първо място те са свързани с 
временния и преходен характер на породата. Наистина с времето част от по-
родите губят ценността си за човека, но това съвсем не означава, че трябва 
да бъдат унищожени. Като носители на уникална генетична информация те 
трябва да бъдат съхранени за поколенията.

Трябва да се разбере, че тези схващания не водят до отпадане на 
класическия постулат за преходността на породите. Икономическите 
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механиз-ми принуждават фермерите да отглеждат по-високопродуктивни 
животни. Съхраняването на генофонда на нископродуктивните породи трябва 
да е целенасочена, преди всичко държавна политика. Съвременните 
технологии – криоконсервация на сперма, яйцеклетки и ембриони, позволяват 
броят на от-глежданите животни да бъде съкратен до минимум. При 
необходимост числе-ността на породата може да бъде бързо увеличена чрез 
изкуствено осеменя-ване и трансплантация на ембриони.

Уникалните породи трябва да бъдат съхранени в такива размери, че 
да могат да се размножават свободно. Единственият метод на развъждане на 
местните породи е чистопородното развъждане на основата на поддържаща 
селекция (Николов и Стоянов, 2002). Задачата на поддържащата селекция е 
съхраняване на генетичното разнообразие чрез изключване на прогресивен 
отбор по какъвто и да е признак и недопускане на неконтролирано или при-
нудително родствено съешаване. В тази насока, когато се говори за “доста-
тъчно голяма група”, се има предвид недопускането на принудително родст-
вено съешаване.

Изключително важно е и другото условие на поддържащата селекция – 
да не се води прогресивен изкуствен отбор. Единствената възможна форма 
на отбор при местните породи е стабилизиращ отбор по основни биологични 
качества, осигуряващ типичността и преживяемостта на породата (Николов и 
Стоянов, 2002). Към най-важните признаци, обезпечаващи типичността и 
преживяемостта, се отнасят конституцията, пропорционалността на телосло-
жението, особеностите на тялото и на отделните му части, постановката и 
здравината на крайниците и на копитния рог и т.н.

Второто изискване на класическото определение, което трудно може да 
бъде спазено при породите, определени съгласно с критериите на ФАО като 
застрашени от изчезване или изчезващи, е наличието на структура на 
породата. През последните години се водят спорове нужно ли е поддържане 
на породна структура. Някои автори считат, че тя не е необходима. Според нас 
структурирането е природна необходимост, а отсъствието му е равносилно на 
хаос. Породата трябва да има ясна генеалогична структура, като основни струк-
турни единици на породата са линиите и фамилиите (семействата).

Линия – потомството на един мъжки индивид с ценни качества, приз-
нат за родоначалник на линията. 

Въпреки че обхваща цялото потомство, линията се развива чрез мъж-
ките индивиди. Линия, в която потомците са сходни с родоначалника по био-
логични и стопански качества, се нарича заводска. 

Фамилията – женското потомство на женски индивид, признат за ро-
доначалник на фамилията. 

Основните моменти, свързани със създаването на линиите и фамили-
ите, тяхното поддържане, развъждане и т.н. не се отличават. Единствената 
отлика е, че обикновено линиите са значително по-големи от фамилиите и 
имат по-голямо значение за поддържане на структурата на породата.

Основната цел на линейното и фамилното развъждане е превръщане-
то на ценна индивидуална наследственост в групова. Ако това не стане, цен-
ните качества на отделния индивид, ще се изгубят заедно със смъртта му, 
докато чрез линията и фамилията те се разпространяват в породата. 

Линиите и фамилиите съществуват определен брой поколения (обикно-
вено 5–6), след което или изчезват, или чрез потомците преминават в нови 
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струк-тури. Практиката на говедовъдството е доказала, че за изграждане на 
структура-та на породата в нея трябва да се поддържат минимум 5–6 
геналогични линии.

По-големи структурни единици на породата са зоналните типове, 
породните типове и отродията. 

Зоналните типове са продукт на географска диференциация. Те се 
срещат при междузоналните и панконтиненталните породи, развъждащи се в 
ареал с разнообразни природно-климатични условия. 

Породният тип е продукт на стопанска диференциация, създаден 
чрез засилване на различни стопански признаци и формиране на различни 
продуктивни направления. В говедовъдството са широко известни млечният и 
месодайният Шортхорн, млечният и месодайният Симентал и т.н.

Отродието е продукт първоначално на географска, а по-късно и на це-
ленасочена стопанска диференциация. То се нарича още подпорода, тъй като 
при-тежава уникални качества, които позволяват постепенното му развитие като 
порода.

Счита се, че в света съществуват над 800 породи говеда, които се 
класифицират по различен начин: 

• в зависимост от вложения човешки труд – примитивни, преходни и 
културни (заводски); 

• в зависимост от ареала на разпространение –  панконтинентални, 
междузонални, зонални, локални, планински, равнинни и др.; 

• в зависимост от продуктивното направление (стопанска класифика-
ция) – специализирани и комбинирани. 
             Отделно при видовете съществуват и зоологически класификации, ко-
ято при говедата се базира на особеностите на черепа (краниологична класи-
фикация). Класификацията на основните породи говеда, която е със значение 
за родното говедовъдство, ще бъде приведена при характеристиката им по-
долу.

5.2.5. Методи на развъждане
В животновъдството се използват различни методи на развъждане. 

Макар и да не се покриват изцяло от понятието подбор, методите на развъж-
дане най-общо се възприемат като система за подбор с отчитане на породата 
и вида на индивида. 

Познати са три основни метода на развъждане –  чистопородно раз-
въждане, кръстосване и междувидова (междуродова) хибридизация. В рамки-
те на тези методи се използват различни типове подбор – инбреден, аутбре-
ден, линеен и т.н.

Чистопородно развъждане –  съешаване животни от една и съща 
порода. 

Това е основен метод на развъждане. При него, в сравнение с кръс-
тосването, ефектът от селекцията е по-бавен, но дълготраен. Генетичният прог-
рес е в резултат не само на последователния целенасочен отбор и подбор, 
воде-щи до постепенно повишаване на хомозиготността по желаните качества, 
но и от еволюирането на популацията години наред в една и съща среда. Това ѝ 
позво-лява постепенно да се освобождава от гените, нямащи приспособително 
значе-ние и да изгражда ефективни адаптивни механизми към конкретните 
условия на средата. По този начин не само се повишава продуктивният 
потенциал на живот-ните, но се увеличава и възможността за неговата 
реализация във фенотипа пора-ди нарастване на приспособимостта. 
Потвърждение на казаното е, че  повечето от съвременните високопродуктивни 
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породи – Черношарено говедо, Симентал, Хе-рефорд, Кафяво алпийско говедо 
и т.н., са създадени чрез чистопородно развъж-дане, а другите –  чрез 
продължителен отбор след първоначално кръстосване.

По този начин не само се повишава продуктивният потенциал на жи-
вотните, но се увеличава и възможността за неговата реализация във фено-
типа поради нарастването на приспособимостта. Потвърждение на казаното 
е, че голямата част от съвременните високопродуктивни породи – Черноша-
рено говедо, Симентал, Херефорд, Кафяво алпийско говедо и т.н., са създа-
дени чрез чистопородно развъждане, а другите – чрез продължителен отбор 
след първоначално кръстосване.

Кръстосване – съешаване на животни от различни породи. 
Междувидова (междуродова) хибридизация – съешаване на живот-

ни от различни видове (родове). 
В племенното и стоковото говедовъдство с кръстосването се преслед-

ват различни цели, поради което се използват различни методи.
В племенното животновъдство се използват основно три метода на 

кръстосване – поглъщателно, облагородително и възпроизводително.
Поглъщателното кръстосване се прилага, когато породата, която 

се развъжда в даден ареал, не отговаря на новите икономически изисквания 
и потребностите на човека, поради което се налага бързото ѝ преобразуване. 
Женските животни от местната порода (подобряваната) последователно се 
кръстосват с животни от високопродуктивна порода (подобрителка). Във вся-
ко следващо поколение мъжките индивиди се отстраняват, а женските кръс-
тоски се покриват отново с мъжки от породата подобрителка. Това се прави 
до четвърто-пето поколение и достигане на кръвност (участие на гените от 
дадена порода в генотипа на кръстоските) 15/16 или 31/32 от породата по-
добрителка. Презумпцията е, че тази част от генотипа ще детерминира висо-
ката продуктивност, идваща от породата подобрителка, а останалата 1/16 
или 1/32 – добрата приспособимост от местната порода.

В действителност не е така. След първо поколение са възможни ог-
ромен брой комбинации, като теоретично е възможно гаметата да съдържа 
само гените на едната или другата порода. Ако преобладават гените на поро-
дата подобрителка, индивидите едва ли ще се толерират от естествения 
отбор. Причината е, че за да проявят високата си продуктивност, на живот-
ните от специализираните породи са необходими доста тесни, специфични 
условия на средата, изискващи високо равнище на хранене и отглеждане, 
висока култура на животновъдство. Ако тези условия съществуваха в реги-
она, където се интродуцира (въвежда) породата подобрителка, там едва ли 
ще съществуват нископродуктивни породи, които се нуждаят от подмяна. За 
да бъде успешно кръстосването, първоначално коренно трябва да се проме-
нят условията на средата, което обикновено не се прави. Тогава 
естественият отбор ще благоприятства не индивидите с повече гени от 
породата подобри-телка, а тези с повече гени от местната порода. Така, 
въпреки че отчитаме повишаването на кръвността от породата подобрителка 
във всяко следващо поколение, на практика нейното участие се поддържа на 
едно значително по-ниско ниво.

В наши проучвания (Николов и Николова, 1999) на резултатите от пог-
лъщателното кръстосването на Българско кафяво говедо (БКГ) с породите 

34. Технология на говедовъдството
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Американско кафяво (АмКГ) и Холщайн, установихме, че млечността е най-
висока при кръстоските F1, а с увеличаване на кръвността от американските 
породи тя намалява (фиг. 32). 
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Фиг. 32. Млечност за първа лактация на крави кръстоски на БКГ с АмКГ 
и БКГ с Холщайн:1 и 3 – за нормална лактация; 2 и 4 – за лактация

(по Николов и Николова, 1999)

Облагородителното кръстосване се прилага, когато като цяло 
породата удовлетворява потребностите, но има негативни качества, които не 
могат да се променят чрез селекция. За целта женските животни от подобря-
ваната порода се кръстосват еднократно с мъжки от породата подобрителка. 
В следващите поколения мъжките се отстраняват, а женските се кръстосват с 
разплодници от изходната порода. Кръстосването с разплодници от подобря-
ваната порода продължава (обикновено 3–4 поколение), докато се възстано-
вят качествата ѝ, като същевременно се съхраняват и желаните качества на 
породата подобрителка. Най-добре е за “впръскване на кръв” да се използват 
родствени породи с по-висока интензивност на селекцията.

Възпроизводителното кръстосване се използва при създаване 
на нови породи. Целта е да се комбинират ценните качества на две или по-
вече породи. Ако при кръстосването участват две породи, то се нарича прос-
то, а при три и повече породи – сложно. Определена схема на възпроизво-
дително кръстосване няма. Схемите са специфични и се коригират в зависи-
мост от това доколко кръстоските се доближават до целта, която се преслед-
ва. Пример е създаването на породата Българско родопско говедо, описан 
по-долу. Чрез възпроизводително кръстосване са създадени и другите наши 
породи –  Българско кафяво, Българско сименталско и Българско червено 
говедо.

                         Кръвност от породата, %
1 и 2 – Холщайн; 3 и 4 – Американско кафяво говедо
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За получаване на стокови животни се използват промишлено и про-
менливо кръстосване. 

Промишленото кръстосване може да бъде просто и сложно. 
Най-често се прилага простото промишлено кръстосване, при което 

всички кръстоски от F1 се използват само за стокови цели (за производството 
на продукцията). За производство на стокови животни могат да се кръстосват 
както животни със сходна, така и с различна по направление и количество 
продуктивност. Във втория случай се цели да се увеличи продуктивността по 
признак, който не е основен при развъжданата порода, но в определени слу-
чаи развитието му е икономически изгодно. Например във фермите за про-
изводство на мляко, кравите, които не са включени в племенното ядро и няма 
да бъдат използвани за разплод, е най-добре да се заплождат с месодайни 
бици. Това ще осигури по-добра реализация на телетата и по-високи приходи 
от отглеждането им. Много добри резултати в тази насока се получават при 
кръстосване на Българско родопско говедо с Абердин-Ангус, Херефорд и 
Лимузин, а при едрите породи –  Черношарено говедо и Кафяво говедо, с 
Лимузин, Симентал и Шароле.

При съешаване на животни със сходна продуктивност се цели да се 
използва т.нар. хетерозисен ефект. По своята същност хетерозисът е об-
ратен на инбредната депресия и вероятно механизмите, които го пораждат, 
са противоположни – увеличаване на хетерозиготността, във връзка с което 
се повишава жизнеспособността, растежната способност и т.н. Установено е, 
че едни и същи признаци при животни от различни породи (дори при дости-
гане на сходни нива на продуктивност) могат да се детерминират от различни 
гени или гените са в различни алелни състояния. Кръстосване с посочената 
цел се прилага в месодайното животновъдство, като най-често се кръстосват 
породи от една и съща група –  Херефорд с Абердин-Ангус, и обратно – 
Лимузин с Шароле и т.н.

При променливото кръстосване част от женските потомци във 
всяко поколение се оставят за разплод и се съешават последователно с мъж-
ките индивиди от една от изходните породи. В зависимост от броя на поро-
дите, които участват в кръстосването, променливото кръстосване също бива 
просто и сложно. При променливото кръстосване (в сравнение с промиш-
леното) хетерозисният ефект е по-малък, но предимство е, че не се изразход-
ват средства за закупуване на женски разплодни животни.

Крайна форма на кръстосване са междувидовата и междуродовата 
хибридизация, при които се съешават животни от различни родове или 
видове. Целта е същата като при кръстосването. Ако потомците от съеша-
ването са плодовити, могат да се използват същите методи на кръстосване 
както при племенното животновъдство, като се преследват и се постигат 
същите цели, а ако са безплодни, се използват като стокови хибриди. Полу-
чени са хибриди на говедо със зебу, гаял, зубър, бизон и як. Плодовити са 
кръстоските със зебу и бизон, като на тази основа са създадени редица по-
роди – Санта Гертруда, Брангус, Бифмастер и др.

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАЗВЪДНАТА ДЕЙНОСТ
Съгласно с последните промени на Закона за животновъдството (ДВ. 

бр. 26 от 6 април 2010 г.) развъдната дейност в животновъдството включва: 
1. Идентификация и регистрация на животните за нуждите на селек-
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цията. 
2. Контрол на биологичните, стопанските и продуктивните признаци – 

обект на селекция. 
3. Определяне на развъдната стойност на животните. 
4. Отбор на животни за разплод. 
5. Подбор с прилагане на различни методи на развъждане. 
6. Водене на зоотехнически регистър, развъдна книга и друга зоотех-

ническа документация. 
7. Водене на родословна книга.
8. Издаване на сертификат за произход и зоотехнически сертификат. 
9. Репродукция.
Развъдната дейност, с изключение на идентификацията, регистрация-

та и контролът на селекционните признаци задължително се извършва от 
зооинженери.

Развъдната дейност в страната се организира и контролира от Изпъл-
нителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към ми-
нистъра на земеделието и храните.

5.3.1. Основни развъдни мероприятия
Идентификация. Извършва чрез номериране и именуване. Всички 

животни от развъжданата популация се номерират с номер за ветеринарен 
контрол. Тези номера обикновено лесно могат да бъдат загубени или под-
менени, поради което не са годни за нуждите на селекцията.

Идентификацията за нуждите на селекцията се извършва с трайна 
маркировка – татуиране, тавриране, поставяне на електронни чипове.

Номерирането на животните се извършва от представител на раз-
въдната организация за съответната порода. Най-разпространеният и надеж-
ден метод е татуирането. Най-добре е на лявото ухо да се поставя кодът 
на фермата, а на дясното – индивидуален пореден номер от единния регис-
тър на породата. Таврирането се извършва с номера, които се поставят на 
видими места, обикновено на крупата. 

Тавриране с нагорещено желязо от хуманни съображения вече не се 
извършва, а се използва течен азот. Метални цифри се потапят за опреде-
лено време в азота и се прилепват последователно върху мястото на таври-
ране. В резултат на действието на студа клетките, синтезиращи меланин, се 
разрушават и на мястото на таврото израстват бели косми. Методът е без-
болезнен и удобен. При предържане на номера върху кожата ефектът е както 
при тавриране с нагорещено желязо – кожата изгаря.

Телетата от контролираната част на популацията се именуват, като 
имената на женските започват с първата буква от името на майката, а на 
мъжките телета – с първата буква от името на бащата. Именуването е само 
допълнителен метод за идентификация към номерирането.

Дoказване на произхода. Всички мъжки телета, които ще се използват 
за разплод, телетата от ценни животни и от местните породи, подпомагани от 
държавата, подлежат на доказване на произхода. Доказването на произхода 
се извършва чрез имуногенетичен тест, електрофоретичен тест на ДНК или 
протеини и други регламентирани тестове. Тестовете за доказване на произ-
хода се извършват в специализирани лаборатории, оторизирани от държав-
ния орган, упълномощен за целта. Материалът за изследване –  участък от 

286



кожата (остатък от поставянето на ушната марка), кръв или други продукти, 
регламентирани от лабораторията, се взема в деня на поставяне на номера 
за ветеринарна идентификация. Животните с недостоверен произход не се 
вписват в единния регистър на породата.

Развъдна документация. Включва единен регистър на породата, 
племенна (родословна) книга, племенни картони и други развъдни документи.

Единният регистър на породата е хартиен носител на информа-
ция, в който се записват всички новородени телета с доказан произход. При 
вписване на всяко теле, независимо от пола, се присвоява пореден регист-
рационен номер, който е уникален и не подлежи на дублиране или промяна. 
Регистрационните номера са от 0001 до 9999. 

В единния регистър на породата са вписват всички известни данни за 
животното: 

• име; 
• регистрационен и идентификационен номер; 
• дата на раждане; 
• собственик; 

• педигре с подробна информация за майката и бащата (задължител-
но се вписват регистрационните номера на майката и бащата и номерата им 
в племенна книга на породата, а за бащата –  и номера в Националния 
регистър на мъжките разплодни животни); 

• данните за екстериора, словесното описание, оценката по екстери-
ор и конституцията на индивида; 

• данните за разплодната дейност, данните за продуктивността и 
другите контролирани признаци. 
            Воденето на записи в единния регистър на породата се прекратява 
след вписването на животното в племенната книга на породата. При животни, 
невписани в племенната книга, записите в единния регистър се водят до 
смъртта на животното. 

Единният регистър на породата се води от един-единствен предста-
вител на развъдната организация. След окончателното приключване на запи-
сите за всяко животно достоверността им се удостоверява с подписите на во-
дещия регистъра и председателя на развъдната организация за съответната 
порода и се заверява с печата на развъдната организация.

Племенната (родословната) книга на породата се води по начи-
на и условията, предвидени в Закона за животновъдството и поднорматив-
ната законова уредба. Разделите на книгата се определят от развъдната 
асоциация за съответната порода съгласно с изискванията в Закона. Племен-
ната книга на породата е хартиен или електронен  носител на информация, в 
който се записват всички мъжки и женски животни от контролираната част на 
популацията, оставяни за разплод. Вписването в книгата се извършва 
след получаване на първия приплод от животното. При вписване на 
всяко животно се присвоява пореден номер. Мъжките и женските животни се 
вписват в различни раздели на племенната книга и се номерират независимо. 
Броят на цифрите и съдържанието им в племенната книга се определя от 
развъдната организация, но задължително изискване е да се осигури непов-
торяемост на номерата. В племенната книга се вписват всички данни от един-
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ния регистър на породата. Племенната книга е продължение на единния ре-
гистър на породата за племенните животни. Воденето на записи в племен-
ната книга се прекратява със смъртта на животното. Племенната книга и 
единният регистър на породата са основните документи на породата, съхра-
няващи нейната история и не подлежат на унищожаване поради давност. 

Племенната книга се води от един-единствен представител на раз-
въдната организация. След приключване на записите за всяко животно дос-
товерността им се удостоверява с подписите на водещия на племенната 
книга и председателя на развъдната организация за съответната порода и се 
заверява с печата на развъдната организация.

Племенните картони се водят за всички мъжки и женски животни, 
включени в племенната книга. В племенните картони се вписва основна 
инфор-мация от племенната книга. Видът и обемът на информацията се 
определят от развъдната организация за съответната порода. Племенните 
картони на жен-ските животни се съхраняват във фермата или при 
представителя на развъд-ната организация за съответното населено място 
или регион. Племенните кар-тони на мъжките животни, използвани за 
изкуствено осеменяване, се съхраня-ват в СИО, а на тези за естествено 
покриване –  при представителя на развъд-ната организация за съответното 
населено място или регион.

Другите развъдни документи са зоотехническите сертификати, 
удостоверенията за произход и други документи за животните, издавани от 
развъдната организация. Обемът от информацията и редът за издаване на 
развъдни документи на животните се регламентират в съответствие с изиск-
ванията на зоотехническото законодателство.

Всеки стопанин води бележник за контролното доене, което се из-
вършва веднъж месечно. Регионалният експерт на породата води книга за 
контролите и суперконтролите. Книга за разгонването, случките, отелванията 
и пресушаването на кравите се води от осеменителя или фермера за всяко 
населено място или за всяка отделна ферма с повече от 5 животни.

5.3.2. Развъдни организации
Съгласно с последните промени на Закона за животновъдството (ДВ. 

бр. 26 от 6 април 2010 г.) ръзвъдната дейност в страната се извършва от 
развъдни организации. 

Развъдните организации са сдружения, регистрирани при условия-
та и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъщест-
вяване на дейност в обществена полза. 

Развъдната организация се учредява въз основа на свободна инициа-
тива на физически и юридически лица за извършване на развъдна дейност по 
породи, линии или хибриди животни. Развъдната организация може да извършва 
развъдна дейност само с животни, които са  собственост на нейните членове.

В Закона е регламентирано, че развъдната организация извършва раз-
въдна дейност с животни от един вид, но е по-правилно една развъдна органи-
зация да извършва развъдна дейност с една порода. Това е единственият 
начин за най-пълно удовлетворяване на желанията на развъдчиците на 
породата, без да е необходимо да се съобразяват с потребностите или 
насоките на резвитие на друтгите породи. За защита на общите интереси 
развъдните организации по породи могат да се сдружават във федерации на 
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конфедеративен принцип.
Развъдните организации трябва да получат разрешение за извърш-

ване на развъдна дейност, което се издава от министъра на земеделието и 
храните за срок от 10 години на основата на предложение от специализирана 
комисия. Комисията оценява възможностите на развъдната организация да 
извършва развъдна дейност чрез оценка на представени документи и обстоя-
телства, най-важният от които е развъдната програма на породата.

5.3.3. Селекционна (развъдна) програма
В съответствие със закона за животновъдството развъдните организа-

ции осъществяват развъдната дейност въз основа на развъдна програма, 
която се разработва от специалисти – зооинженери.

Развъдната програма е наръчник за дейността на развъдната органи-
зация през планирания период и трябва да съдържа всичко необходимо за 
провеждането на ефективна развъдната дейност. 

Задължителни елементи на развъдната програма: 
• характеристика на породата; 
• ясно формулирана развъдна цел; 

• точно описание на селекционните (контролираните) признаци, мето-
дите и периодите за техния контрол; 

• развъдна структура на породата –  диференциация на стадата в 
зависимост от нивото на селекционно племенната работа (фиг. 33);

• генеалогична структура (линии, фамилии и други структурни единици); 
• методите за оценка на развъдната стойност.

 Елитна развъдна единица 
 

Активна развъдна 
единица 

Пасивна развъдна 
единица 

Неселекционирана част на 
породата 

Потенциална развъдна 
единица 

Селекционирана част на 
породата 
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Фиг. 33. Развъдна структура на породата Българско родопско говедо
 (по Николов и др. 2000)

При разработването на развъдната програма се отделя голямо внима-
ние на факторите ѝ, които включват биологичните параметри на популацията: 

• фенотипните и генетичните параметри на признаците на селекция;

• броят дози семенна течност, необходими за заплождане на една 
крава; 

• броят осеменявания и дози за получаване на една ефективна дъщеря; 

• броят на дозите дълбоко замразена семенна течност, получавани 
от бик годишно; 

• продължителността на генерационния интервал;

• интензивността на селекцията при отделните категории родители и 
т.н. 

Определят се и фиксираните фактори на развъдната политика:
• общ размер на породата; 

• селекционираната част на породата; 

• размерът на отделните развъдни единици; 
• броят на потенциалните бикопроизводителки; 
• броят на кравите за производство на едно мъжко теле; 
• лактацията, след която се селекционират майките на бици;
• годишният ремонт на кравите; 
• кравите, осеменявани с бици за месо; 
• процентите на брака на отделните възрастови категории бици.
Определят се и вариращите фактори на развъдната политика, основ-

ните от които са: 
• броят на мъжки телета за производство на един бик; 

• размерът на потомствената група на биците за преценка по потом-
ство; 

• пропорцията на кравите от активната развъдна единица, заплодени 
с млади бици; 

• дозите семенна течност за дълбоко замразяване от бик; 

• броят на селекционираните бащи на бици. 
            При комерсиалните породи се определят и факторите на икономичес-
ката ефективност на селекцията.

В развъдната програма ясно се дефинират методите на развъждане. 
При кръстосване се дават и схемите на кръстосване. Заключителен етап е 
привеждането на схемите за селекция на отделните категории родители.
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Развъдната организация може да включи и допълнителни  елементи в 
развъдната си програма.

6. ПОРОДИ ГОВЕДА
В света са известни повече от 800 породи говеда. В зависимост от 

продуктивното направление и специализацията (стопанска класификация) те 
се разделят на специализирани породи за мляко, специализирани породи за 
месо, комбинирани породи за мляко и месо, комбинирани породи за месо и 
мляко, неспециализирани породи. 

За производство на мляко основно се използват породите Холщайн, 
Джерсей, Американско кафяво говедо и Айршир, сравнително по-малко – 
Шортхорн, Гернзей, Англер и Червено датско говедо. 

За нашата страна значение имат първите три породи. Айршир винаги 
се е отглеждал ограничено, като през 2010 г. в страната е имало едно конт-
ролирано стадо.

Черношарени говеда   
Черношареното говедо произхожда от Холандия, по-точно Северна 

Холандия и Фризия. Получено е преди около 2000 години чрез кръстосване 
на черни животни, отглеждани от немскоезичното племе батави, и бели, от-
глеждани от фризите. Чрез отбор на животни, максимално използващи бога-
тата тревна растителност на региона, е създадена високомлечна популация, 
от която водят началото си всички черношарени популации в света.

 Черношареното говедо е разпространено на всички континенти и е 
основна порода за мляко във всички стани с развито говедовъдство.

 Първоначално в Европа породата е с двойна продуктивност мляко и 
месо, като водеща е първата. Понастоящем по-голямата част от животните 
са екстремен млечен тип, създаден с използване на американския Холщайн.

Холщайн 
Холщайн (Холщайн-фризийско говедо) е най-високомлечната черно-

шарена порода, основна порода подобрителка на черношарените породи и 
популации по целия свят. Създадена е в САЩ от европейското Черношарено 
(Фризийско) говедо. Понастоящем се отличава от него по своята едрина и по-
висока млечност. 

Първите черношарени крави са внесени на американския континент 
през 1852 г. След 1961 г. започва масов внос. Вносът е прекратен след 
избухване на епидемия в Европа. По това време в Америка е имало около 

291



8800 крави. От този период чрез целенасочен отбор по млечност и едрина 
започва създаването на породата Холщайн. При породообразувателния 
процес важна роля е изиграла добрата фуражна база в регионите на съз-
даването. В края на ХVІІІ в. е създадена развъдна организация на 
породата.

По зоологическа класификация Холщайн се отнася към B. t. primigenius. 
Холщайн е най-едрата порода за мляко. Представителите на поро-

дата са със здрава конституция, крайници, копита и кости. Формите на тялото 
са едри, удължени, ъгловати и слабо замускулени. Цветът на космената 
покривка е черно-бял (ченошарен) или червено-бял (Ред Холщайн). Носното 
огледало е тъмно, понякога с розови петна. Мукозите са тъмни, копитата – 
черни, а рогата – светли с тъмни върхове. Височината на кравите при холката 
е 150–160 cm, живата маса –  700–800 kg, а на биците –  съответно 170–180 
cm и 1000–1250 kg. Телетата се раждат с тегло 40–44 kg. 

Юниците се заплождат на 14–17 месеца. Средната продължителност 
на използване на кравите е 4 години. 

Холщайн е най-високомлечната порода в света. През 2009 г. средната 
млечност на контролираните крави в САЩ е била 10 500 kg, със съдържание 
на мазнини в млякото 3.64 % и протеин – 3.07 %. Рекордистките на породата 
са с млечност над 32 000 kg годишно.

Европейските холщайнизирани черношарени популации са по-
дреб-ни. Височината при холката на кравите е 145–155 cm, а живата 
маса –650–750 kg. Във Великобритания черношареното говедо заема 93 
% от млечните породи, като средната млечност на контролираните 
холщайн-ски крави е около 8900 kg, маслеността на млякото –  3.92 %, 
съдържанието на протеин –  3.18 %. През последните 10 години 
млечността е нараснала с над 1200 kg, като същевременно 
междуотелният период се е увеличил с 26 дни и е достигнал 428 дни. Във 
Франция се отглеждат около 2.5 млн. черношарени крави (Прим Холщайн), 
което представлява 60 % от млеч-ното поголовие. Средната млечност 
на контролираните крави (1.8 млн.) е 9000 kg, с 3.98 % масленост и 3.20 % 
протеин. В Германия се отглеждат около 2 млн. черношарени и около 250 
хил. червеношарени холщайнски кра-ви, които представляват 55 % от 
общия брой на кравите в страната. Контролираните крави са 1.6 млн., 
отглеждат се в около 22 300 стада. Средната млечност на 
контролираните черношарени крави е около 8900 kg, с 4.07 % масленост и 
3.40 % протеин. Възрастта на първо заплождане е 18–19 месеца. В 
Италия през 2010 г. са се отглеждали 1.450 млн. черноша-рени крави, 
които са 76 % от общия брой на млечните крави в страната. Под 
селекционен контрол са били 1.114 млн. крави, отглеждани в 13 хил. стада. 
Средната млечност на кравите е 9125 kg, с 3.70 % масленост и съдър-жание 
на протеин в млякото –  3.36 %. Средната възраст на заплождане на 
юниците е 19 месеца, средният сервиз период – 140 дни. В Канада Холщайн 
съставлява 93 % от млечното поголовие в страната, което е малко под 
един милион. През 2008 г. средната млечност на контролираните крави за 
нор-мална лактация е била 9836 kg, с 3.72 % масленост и 3.19 % протеин. 

Предимствата на породата Холщайн са високата млечност, високата 
възвращаемост на разходите за производство на мляко, здравата конститу-

35. Технология на говедовъдството
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ция и отличната адаптивна и аклиматизационна способност – отглежда се от 
северните региони на Канада и Русия до най-южните части на ЮАР и Ав-
стралия. 

Основните недостатъци са ниската концентрация на млякото, слабата 
замускуленост и високите изисквания към храненето. 

Породата Холщайн има основно значение за подобряване на черно-
шареното говедо у нас.

През последните години значителна популярност придоби червено-
шареният Холщайн (Ред Холщайн). Въпреки че от 1964 г. в САЩ е създадена 
отделна развъдна организация и се води отделна регистрация на червено-
шарените животни, Ред Холщайн не е отделна порода. 

Разликата между черношарените и червеношарените животни е в 
един алел. Алелът r на гена за цвят на космената покривка при черношаре-
ното говедо детерминира червеношарено оцветяване. Той е рецисивен и се 
проявява само в хомозиготно състояние. Животните с генотип rr са чер-
веношарени, а с генотип RR и Rr – черношарени.

Становищата за появата на алел r в черношарената популация са 
разнопосочни. Някои считат, че той винаги е съществувал в породата. 
При изследване на холандската живопис е констатирано, че в картините 
до ХVІІІ в. има множество изображения на говеда, но никъде няма черно-
шарени. Счита се, че в САЩ, алелът е внесен още с вноса на първите чер-
ношарени животни. При създаването на племенната книга на Холщайн 
през 1870–1872 г. е бил издаден декрет, че в нея могат да се вписват само 
чисто-породни животни, а те са само с черношарена окраска. По тази 
причина раждането на червеношарени телета се е укривало. Те са били 
убивани или бързо са извеждани от стадата почти до 1970 г. Големите 
разногласия са и причината за създаването на асоциация на Ред Холщайн.

Поради по-малките обеми на черношарените популации, развъждани 
самостоятелно, и по-ниската интензивност на селекцията продуктивността на 
червеношарените животни е по-ниска от тази на черношарените. През 2009 г. 
черношарената популация в Германия е имала средна млечност 8887 kg, с 
4.07 % масленост на млякото и 3.40 % съдържание на белтъчини, а черве-
ношарента съответно – 8107 kg, 4.21 %, 3.42 %. В Швейцария Ред Холщайн е 
55.6 % от регистрираните говеда.

Черношарено говедо в България
През 1992 г. у нас е призната породата Българско черношарено говедо. 

Тя е създадена чрез поглъщателно кръстосване на крави от породите Бъл-
гарско кафяво, Българско сименталско и Българско червено говедо с бици 
от различни черношарени (главно европейски и американски) популации, как-
то и внос на чистопородни женски животни.

Основният внос е между 1955 и 1982 г., като са внесени животни 
от Холандия, Дания, Швеция, Германия, бившия СССР, Великобритания, 
Италия, Полша, САЩ, Канада, Израел и Франция. По тази причина поро-
дата е изключително разнородна както по екстериор и конституция, 
така и по продуктивност. След признаване на породата продължава 
вносът на бици от Холандия, Франция, Германия, САЩ и Австрия. През 
последните 10–15 години се възобнови и вносът на женски животни. 
Черношарени бици у нас практически не се произвеждат, а от 518 бика, 
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които са използвани в развъдните организации до 2011 г., като Българско 
черношарено говедо са записани 30. По изброените причина на дадения 
етап не може да се го-вори за порода Българско черношарено говедо. 
Това наименование не се използва и от двете развъдни организации, като 
селекционните им прог-рами са за Черношарена порода в България. 
Черношареното говедо у нас трябва да се приема по-скоро като 
популация, която върви постепенно към холщайнизиране. Причината е, че 
през последните години се внасят основно юници холщайнски тип, а 
биците, които се използват в страната, са или холщайнски или с висока 
кръвност от Холщайн.

Черношарените говеда съставляват около 70 % от говедата в стра-
ната. Отглеждат се във всичките региони (с изключение на Родопите). Като 
типични представители на породите за мляко животните от българската 
популация се отличават с нежна плътна конституция, нежни, сухи и ъгловати 
форми. Космената покривка е черно-бяла. Носното огледало и мукозите са 
тъмни. Копитата са черни, а рогата – светли с тъмни върхове. Кравите са с 
жива маса 550–600 kg и височина при холката 130–145 cm, а биците съот-
ветно – 800–1100 kg и 145–150 cm. Телетата се раждат с жива маса 33–40 kg.

През 2010 г. развъдните организации са контролирали 321 ферми с 
27 759 крави и бременни юници. Средната млечност на бонитираните крави е 
5300–5600kg, маслеността на млякото –  3.65–3.79 %, а съдържанието на 
протеин – 3.24 %. Средната млечност на десетки стада надхвърля 8000 kg.

Предимството на породата е добрата млечност при отглеждане в рав-
нинни условия с богата фуражна база. 

Основните недостатъци са нетипизираността, силното индивидуално 
вариране на продуктивните признаци и продължаващата хаотичност при раз-
въждането на породата. 

У нас се отглежда и червеношарено говедо, но отделни статистически 
данни за продуктивността на кравите все още не са налични.

Джерсей
Джерсей е втората по разпространение млечна порода в света. Отнася 

се към B. t. brachyceros. Породата е създадена чрез чистопородно развъждане 
на английския остров Джърси, който е част от Нормандските острови. Регионът 
се отличава с благоприятен климат и наличие на обилна тревна растителност.

Предполага се, че на острова кравите са внесени от съседна Нор-
мандия, където вероятно са докарани от датските викинги. Като 
отделна порода Джерсей е известна от около 1700 г. На острова няма 
други породи и от 1789 до 2008 г. вносът на говеда е бил забранен. На 
остров Джърси се отглеждат около 6000 говеда от породата, в т.ч. 4000 
крави, и при всички етапи на нейното развъждане се е използвал тесен 
инбридинг.

Представителите на породата са дребни, с подчертан млечен тип. 
Формите на тялото са сухи и ъгловати. Главата е къса, широка, лека, суха, 
със слабо пречупена профилна линия и вдлъбната между очните орбити. 
Характерни за породата са изпъкналите очни орбити и красиви живи очи на 
животните. Цветът на космената покривка основно е “сърнешки” – светложълт 
до тъмнокафяв. Носното огледало е черно със светъл пръстен около него. 
Мукозите са тъмни. Копитата са черни. Рогата са малки и тъмни. Живата маса 
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на кравите е 350–400 kg, а средната височина при холката – 115–116 cm. Би-
ците тежат средно 600–700 kg, а средната височина при холката е 120–125 
cm. Телетата се раждат дребни, със средна жива маса 15–22 kg.

Джерсей играе важна роля като порода подобрителка при млечните 
породи за повишаване на сухото вещество и маслеността на млякото. Понас-
тоящем животните от породата широко се отглеждат по целия свят. Специ-
фични популации са създадени в Канада, САЩ, Дания, ЮАР и Австралия.

Млечността на кравите на остров Джърси е 4550 kg, с 5.22 % масле-
ност и протеин в млякото 3.75 %. Най-голямата и продуктивна европейска по-
пулация на Джерсей се намира в Дания – 66 000 крави. През 2009 г. средната 
млечност на датския Джерсей е 6615 kg, с масленост 5.93 % и 4.08 % протеин. 

В Австралия и Нова Зеландия, където се използва предимно пасищ-
но отглеждане, млечната продуктивност е по-ниска – 4649 kg мляко, 4.94 % 
масленост и 3.76 % протеин. В САЩ Джерсей е втората по разпростране-
ние млечна порода. Средната млечност на контролираните крави е 7455 kg, 
с 4.65 % масленост и 3.59 % протеин. Половата зрялост настъпва на 10 ме-
сеца, а средната стопанската възраст – на 17 месеца. При Джерсей (в срав-
нение с Холщайн) са по-малко проблемите при отелване (1 срещу 8 %), по-
малко мъртвородени (9 срещу 16 %), по-малко ендометрити (4 срещу 14 %). 
Според оценките в СА това е икономически най-изгодната порода. Ако от 
907.5 kg фураж Холщайн “произвежда”  133.4 kg сирене, то от млякото на 
Джер-сей се получават 152.9 kg. Това е увеличаване на прихода с над 15 %. 
Джерсей е единствената млечна порода, чиято численост нараства през 
последните години на фона на намаляването на броя на млечните говеда в 
страната.

Породата Джерсей е с най-висока относителна млечност, масленост и 
концентрация на млякото. Млякото е с по-високо съдържание на Са и Р. То 
има по-наситени вкус и аромат. 

Към предимствата на породата се отнасят добрите млечни признаци, 
скорозрялостта, лесното отелване, здравите крайници и копита, високата 
адап-тивна способност, екологичната пластичност, повишената 
жизнеспособност, про-дължителността на използване и много доброто 
оползотворяване на фуража. 

Основните недостатъци са предимно екстериорни – лоша постановка 
на задните крайници, тънки и къси цицки. Животните са с лоши месодайни 
качества поради изключително бедната мускулатура.

Българско родопско говедо 
Представител на джерсеизираните породи в България е породата 

Българско родопско говедо. Създадена в Родопите чрез сложно възпроизво-
дително кръстосване на породата Родопско късорого говедо с основна поро-
да подобрителка Джерсей.

Породата притежава предимствата на Джерсей. У нас се характери-
зира с най-високата относителна млечност и концентрация на млякото, с пло-
довитост, с най-продължително използване, с най-добра адаптивна способ-
ност и пластичност. 

Породообразувателният процес започва от 20-те години на ХХ в. 
със стихийни опити за подобряване на Родопското късорого говедо чрез 
кръстосване със Сивото искърско и Софийското кафяво говедо. Резулта-
тите са неудовлетворителни и от 1958 г. започва кръстосване с бици от 
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породата Джерсей. През 1963 г. е създаден научен колектив за подобря-
ване на родопското говедо с ръководител проф. Иван Владимиров. Наред с 
Джерсей, за повишаване на живата маса са използвани бици от австрийс-
кото планинско сиво говедо –  Обирентал, а за корекция на екстериора – 
от породата Айршир. В педигретата на кравите се срещат и бици от 
породите Алпийско кафяво говедо, Симентал и дори Абердин-Ангус, Лиму-
зин и Шароле. Основно обаче при създаването на породата са използвани 
джерсейски бици с датски произход.

Породата Българско родопско говедо е призната през 1989 г. Днес тя 
е единствената порода за мляко в Родопите, но е разпространена в цялата 
страна. Тя е типичен представител на дребните породи с млечно направле-
ние. По екстериор и конституция породата е сходна с Джерсей. Животните са 
с нежно-плътна и здрава конституция. Главата е лека, красиво моделирана с 
големи живи очи и широко отворени ноздри. Животните са грациозни, с из-
тънчени леки форми и с добре развити кости. Крайниците са здрави, с добре 
развити сухожилия и здрав копитен рог. Цветът е различен. През последните 
години се срещат основно сивият и светлочервено-кафявият (сърнешки) 
цвят, като последният преобладава. Често се срещат бели петна и даже 
червено-  шарени животни. Животните са сравнително дребни, средната 
височина при холката на кравите е 115–123 cm, а на биците –  125–130 cm. 
Живата маса е съответно 360–400 kg и 500–600 kg. Телетата се раждат с 
маса 18–22 kg.

В условията на Родопите млечността на първотелките е 2700 (от 1300 
до 4600) kg, с 5.12 (3.9–6.9) % масленост и 3.71 (2.85–4.97) % протеин. Дина-
миката на млечността е слаба. Кравите достигат максимална млечност на VІ 
лактация, като средно за 287 дни дават 3200 kg мляко с масленост 5.02 %. 
Животните могат да се използват до ХІV–ХV лактация, като до ХІ лактация 
млечността е над 3000 kg. В равнината средната млечност е над 4500 kg.

Във фермата на Аграрния университет –  Пловдив, където се 
прилага екстензивна система на отглеждане с максимален пасищен период, 
крава Чая BG16–172510 за първа лактация е дала 4796 kg мляко с 4.54 % 
масленост и 3.44 % протеин; крава Гергана на VІІ лактация (за 305 дни) – 
5668 kg мляко с 4.97 % масленост и 3.62 % протеин, крава Капка BG16–
099036 (докарана от с. Павелско на І лактация) на ІХ лактация –  4264 kg 
мляко с 4.77 % масленост и 3.64 % протеин.

От 2000 г. развъдната дейност с породата Българско родопско говедо 
се извършва от Асоциацията за Българско родопско говедо и Джерсей. По 
данни на Асоциацията средната млечност на контролираните крави през 2010 г. 
е 4084 kg с 4.84 % масленост на млякото и 3.66 % протеин. Проблемът е, че 
поради малкия размер на стадата организацията контролира около 1000 жи-
вотни в 49 ферми. Това е достатъчно ядро за производство на бици, чрез 
които да се подобрява породата, както е било винаги в нейната история.

Репродуктивната способност на породата е висока. Първото отелване 
е на възраст 27–28 месеца, средният междуотелен период е 357 дни. От 100 
крави годишно се получават по 89–92 телета. Отелването на кравите е леко, 
задържане на плацентата и следродилни усложнения са изключения. Кравите 
се отелват лесно дори при кръстосване с английските и френските месодай-
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ни породи. Кръстоските са с висока интензивност на растежа и на 14–15-ме-
сечна възраст достигат 380–400 kg. 

Недостатъци на породата са неизравнеността по екстериор и продук-
тивност, съкратената лактация (над 23 % от животните са с лактация под 240 
дни), ниското протеиново маслено съотношение, често лошият екстериор.

През последните години Българското родопско говедо се кръстосва 
с бици от породата Американски Джерсей, но резултатите са 
незадоволителни. Млечността нараства, но животните са с намалена 
приспособимост и жиз-неспособността, влошени репродуктивна способност и 
екстериор.

Американско кафяво говедо 
Породата се отнася към B. t. brachyceros. Създадена е в САЩ от по-

родата Кафяво алпийско говедо чрез отбор по едрина, млечност и масле-
ност. Използва се широко за подобряване на млечната продуктивност на ка-
фявите говеда по света.

Първият внос на кафяви говеда в САЩ е направен от Швейцария, 
през 1869 г. – 1 бик и 7 крави. До края на 1870 г. са внесени 72 бика и 111 
крави. През 1880 г. е създадена Развъдна организация на фермерите, от-
глеждащи породата, а през 1889 г. е публикувана първата племенна книга 
с 607 крави и 422 бика. 

Американско кафяво говедо е едра специализирана порода за мляко. 
Животните се отличават с удължено, дълбоко и сравнително широко тяло. 
Главата е средно голяма с удължена челна част. Вимето е чашевидно. 

Цветът на космената покривка е от светло- до тъмнокафяв или сиво-
кафяв. Носното огледало е оловночерно със светъл пръстен. Мукозите са 
розови, копитата – бели с черни върхове, а рогата – черни. Височината при 
холката на кравите е 132–133 cm, а на биците – 145–155 cm. Живата маса на 
кравите е 650–700 kg, а на биците – 900–1100 kg. Телетата се раждат с жива 
маса 40–45 kg.

Понастоящем (2010 г.) под контрола на Развъдната асоциация на ка-
фявото говедо в САЩ са около 8500 крави. Средната млечност на контроли-
раните крави е 8850 kg, с 4.05 % средна масленост и 3.35 % протеин.

Предимства на породата са високата млечност и концентрация на 
млякото, ниският брой на соматични клетки, сравнително добрата аклимати-
зационна способност и здравите крайници. Недостатъци са по-голямата изне-
женост (в сравнение с Кафявото алпийско говедо), понякога слоновата пос-
тановка на крайниците и меките копита.

Говедата за комбинирано използване по екстериор и конституция 
заемат междинно положение между тези за мляко и другите за месо, като 
уклонът е в зависимост от водещата продуктивност. Основната комбинирана 
порода за мляко и месо в света е Кафявото алпийско говедо, която в пос-
ледните години е специализирана в млечно направление, а за месо и мляко – 
породата Симентал.  

Кафяво алпийско говедо (Braunvieh)

Породата се отнася към B. t. brachyceros. Използва се за мляко и ме-
со. Създадена е в Швейцария чрез чистопородно развъждане от Късорогото 
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алпийско говедо. За създаване на порода са допринесли богатите алпийски 
пасища и “твърдите” планински условия. От породата Кафяво алпийско гове-
до е създадена кафява популация, наброяваща над 7 млн. глави, която е раз-
пространена в почти 60 страни на всички континенти.

Счита се, че Кафявото алпийско говедо е най-древната порода го-
ведо за мляко. Кости със структура, подобни на тези на съвременната 
порода, са открити 4000 г. пр.н.е. Първите записи за породата и сведения 
за целенасочено развъждане датират от преди около 1000 години, те при-
надлежат на монасите от швейцарския манастир Einsiedeln, които са пра-
вили племенни записи. През 1897 г. е създадена развъдна организация на 
породата в Швейцария. От този период започва кръстосването на 12-те 
вътрепородни типа, отглеждани в различни кантони, и стандартизиране-
то на породата. Първоначално селекцията е насочена към създаване на 
общоползвателна порода за семейната ферма – комбиниран млечно-месен 
и работен тип, добре адаптирана към суровите условия на планината, с 
висока плодовитост, жизнеспособност, продължителност на използване и 
добър нрав. Здравите копита и мощните крайници позволяват намиране-
то на храна и в най-недостъпните планински склонове. От 60-те години 
на миналия век за подобряване на млечната продуктивност започва 
масово кръстосване с породата Американско кафяво говедо. За запазване 
на пър-воначалния тип през 1981 г. е създадена организация за запазване 
на Оригиналното алпийско говедо (Swiss Original Braunvieh), която 
обединява около 500 членове. В племенната книга са записани около 12 000 
животни, в т.ч. 6200 крави.

Оригиналното кафяво алпийско говедо е типичен представител на 
породите с комбинирано използване. Главата е сравнително голяма, с удъл-
жена челна част. Цветът на космената покривка е сиво-кафяв с вариране от 
жълтеникъв или сребрист към тъмнокафяв. По дължината на гръбната линия 
окраската е по-светла. Телетата се раждат сиви. Носното огледало е олов-
ночерно винаги със светъл пръстен около него. Мукозите са розови. Рогата се 
бели с черни върхове. Копитата са черни. 

Кравите са с жива маса 500–680 kg, с височина при холката 135–145 
cm. Биците тежат 900–1150 kg, с височина при холката 145–155 cm. Телетата 
се раждат с жива маса 35–36 kg. 

Породата се отличава с добра продуктивност. През 2010 г. средната 
млеч-ност на контролираните крави е 6088 kg с 3.9 % мастни вещества и 3.33 % 
про-теин. Животните от породата притежават добри растежна и угоителна 
способ-ност. Среднодневеният прираст е 1200–1300 g, а кланичният рандеман – 
56–58 %.

Породата се отличава с добра аклиматизационна способност, 
отлична е за полупланински и планински условия. Към положителните черти 
може да се отбележи и спокойният нрав на животните. Недостатък на 
екстериора е често срещаната слонова постановка на крайниците. Породата 
е сравнително къснозряла.

Българско кафяво говедо 
Породата се отнася към B. t. brachyceros. Създадена е в края на 

миналия век чрез кръстосване на Местно сиво и Сиво искърско говедо с 
Кафяво алпийско говедо. Породата е призната през 1981 г.
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Работата с Кафявото алпийско говедо в нашата страна започва 
от началото на ХХ век. Вероятно породата е направила силно впечатле-
ние на говедовъдите и управляващите кръгове у нас, тъй като тя е една 
от двете чужди породи, препоръчана за развъждане у нас от Върховния 
съвет по говедовъдство през 1894 г. От 1924 г. (на практика) е оставена, 
като единствената чужда порода в страната, въпреки че в началото от-
глеждането на чистопородни кафяви животни е било неуспешно. Създа-
деното първоначално Софийско кафяво говедо е било по-едро и със значи-
телно по-висока продуктивност от сивото говедо. В указа за признаване-
то му от 1951 г. е записано, че “средното живо тегло на възрастните кра-
ви в Софийско е 430–450 kg, а на тия в ДЗС – 500–550 kg. Биците тежат 
средно 700–750 kg. Средната височина при холката на кравите от 
Софийс-ко е 124 cm, а на тия от ДЗС – 128–130 сm. Средната височина на 
биците е 135–136 cm. Средната годишна млечност на кравите се движи 
между 2500–3000 kg, с 3.7 % масленост.”  В държавните земеделски 
стопанства млечността е 3500–4500 kg, като в отделни стада достига 
4700–5000 kg. Според цитираното постановление “Цветът на косъма е 
сиво-кафяв, с оттенъци от тъмнокафяв до светлокафяв. Около муцуната 
има светъл пръстен, а по гърба се простира светла линия. Рогата са 
бели с тъмни върхове. ... За разпространителен район на Софийското 
кафяво говедо е определена почти цяла южна България с изключение 
полските части на Пловдивска, Пазарджишка, Асеновградска и 
Първомайска околия, които са райони за червеното садовско говедо”. В 
началото на 60-те години на миналия век кафявата популация у нас вече 
съставлява около 30 % от общия брой на говедата в страната.

Българското кафяво говедо е с типичен екстериор на комбинираните 
млечно-месни породи. Тялото е добре замускулено, със здрава костна систе-
ма и копита. Цветът на космената покривка е сиво-кафяв. Носното огледало и 
копитата са тъмни. Мукозите са розови. Рогата са светли с тъмни върхове. 
Кравите са с жива маса 530–580 kg, височината при холката – 128–130 cm, а 
при биците съответно 800–900 kg и 145–150 cm. Телетата се раждат с жива 
маса 33–35 kg. 

Понастоящем развъдната дейност с кафявото говедо у нас се води от 
Асоциацията за развъждане на кафявата порода, която контролира племенни 
стада на територията на област Габрово, Велико Търново, Ловеч, Търговище, 
Враца, Сливен, Ямбол и Стара загора, София, Шумен и Силистра. Животни 
от породата се отглеждат и в планинските и полупланинските части на Стара 
планина, Рила и Пирин. През 2011 г. под контрол на развъдната асоциация са 
3528 животни, отглеждани в 67 стада. По данните на развъдната организация 
през 2010 г. средната млечност на 1066 бонитирани крави е 3656 kg мляко, с 
3.91  % мастни вещества. Най-ниска е млечността на кравите във Великотър-
новска (3254 kg), а най-висока в Ямболска област (4976 kg). 

Развъдната организация провежда разумна политика. Въпреки че на 
пазара се предлага сперма от голям брой вносни бици (главно от породата 
Американско кафяво говедо), през 2010 г. 80 % от кравите са заплодени с 
бици от националния генофонд. Ние поддържаме подобна практика. Смисъ-
лът на създаване на различни породи е открояването и развиването на опре-
делени качества, поддържането на широко генетично разнообразие, създава-
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нето на най-подходящи за дадените еколого-стопански условия животни, а не 
всеобща унификация.

Кафявото алпийско говедо има сравнително добра месодайна про-
дуктивност. Прирастът е 800–1000 g, а кланичният рандеман – 56–58 %. По-
родата притежава добра приспособимост към пасищно и оборно отглеждане 
при равнинни и полупланински условия.

Симентал
Симентал е основната месо-млечна порода, втора по разпростране-

ние в света с численост между 40 и 60 млн. глави. Отнася се към краниоло-
гичния тип B. t. frontosus. Породата е създадена в долината на река Симме, в 
региона Бернес Оберланд, Западна Швейцария, в условията на богатите ал-
пийски пасища.

Становищата за произхода на породата са различни. Едни автори 
считат, че тя е създадена чрез отбор от местно примитивно говедо, 
други, че е кръстоска на местното говедо с голямото немско говедо или 
че произхожда от скандинавско широкочело говедо. Първата племенна 
книга за породата е издадена в кантона Берн през 1806 г., но сведения за 
породата има много преди това. Записи показват, че породата е била ек-
спортирана в Италия още от 1400 г. Животните са търсени заради бър-
зия растеж, високата млечност и масленост на млякото и работоспособ-
ността. Породата е известна със значителните си размери. През 1890 г. 
е създадена развъдна организация на породата Симентал в Швейцария. 
Контролът на млечната продуктивност започва от 1903 г., а от 1961 г. 
се използва за изкуствено осеменяване. 

Представителите на породата Симентал се характеризират с едро и 
силно замускулено тяло и с добре изразени млечни признаци. Главата е 
голяма, удължена, с широко чело. Кожата е дебела. Характерен за породата 
е силно развитият гердан. Цветът на космената покривка е жълто-, златисто-, 
рядко червеношарен. Белите петна са равномерно разпределени или са гру-
пирани на отделни места. Главата обикновено е бяла, като при повечето 
животни около очите е тъмно пигментирана. Пигментацията около очите 
намалява проблемите от ярката слънчева светлина в планините. Коремът и 
крайниците също са бели. Носното огледало е розово, а мукозите – светло-
розови. Рогата и копитата са восъчножълти. 

Животните са едри, височината при холката на кравите е 140–145 cm, 
на биците – 150–160 cm, а живата маса е съответно 650–800kg и 1200–1300 kg. 
Телетата се раждат с маса около 40 kg. Млечността е 6000–6500 kg, мас-
леността на млякото –  4.0 %, а протеинът –  3.5 %. Средният междуотелен 
период е 365 дни. 

Характерни за породата са отличните месодайни качества. Съчета-
нието на силно развита мускулатура, дължина на тялото, висока жива маса и 
добри майчини качества е максимално желателно за производство на месо. 
Целият скелет е покрит с червено месо с минимално количество нежелана 
мазнина. Месото е нежно и с добри вкусови качества. Телетата растат бързо. 
Среднодневният прираст е 1300 g, като през угоителния период достига 1600 g.

В Европа породата Симентал е с двойна продуктивност. Понасто-
ящем в Швейцария тя заема 10.2 % от регистрираните говеда в стра-
ната. Кравите са с височина при холката 138–146 cm и жива маса 650–800 
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kg, а биците –  съответно 150–160 cm и над 1200 kg. Млечността на 
кравите на първа лактация е над 5000 kg, а над трета – 7000 kg, с 4.00 % 
масле-ност и съдържание на протеин –  над 3.5 %. При добро хранене 
средноднев-ният прираст на бичетата е над 1.500 kg. За подобряване на 
млечната продуктивност от 1967 г. в Швейцария породата започва да се 
кръстосва с Монбелиард и Ред холщайн. Създадена е нова порода Флеквих 
(Fleckvieh) с 1/3 кръв от Симентал и 2/3 от Ред холщайн, която заема 20.2 
% от регистрираното поголовие в страната. Кравите и биците са по-
високи от сименталските –  съответно 140–150 cm и 154–164 сm, но 
живата маса е същата. Млечността на кравите е с около 1000 kg по-
висока, а масле-ността и съдържанието на протеин са както при 
Симентал. В Австрия се оглеждат около 1.6 млн. говеда от породата 
Симентал, което пред-ставлява 78 % от общия брой на говедата в 
страната. Кравите са с жива маса 700–800 kg и височина при холката 140–
146 cm, а биците –  съответно 1100–1200 kg и 155–160 cm. Телетата се 
раждат с жива маса 40–42 kg. През 2009 г. средната млечност на 
контролираните крави е 6736 kg, с 4.13 % масленост и 3.40 % белтъчини. 
Млечността на бикопроизводителките е била 9448 kg. Среднодневният 
прираст на контролираните бичета за це-лия период на угояване е бил 
1.370 kg дневно. В САЩ животни от породата Симентал са докарани в 
началото на ХХ век, но породата не се развила и е изчезнала. Нов внос е 
направен през 1967–1968 г. Селекцията е насочена към развитие на 
месодайната продуктивност. Днес Симентал е една от най-популярните 
породи за месо в САЩ. За разлика от европейския, 80 % от американския 
Симентал е черен (Black Simmental), а останалият е червен, като по-
голяма част от животните са едноцветни. 

В края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век целена-
сочено са елиминирани гените, които “разреждат” цвета и тези на петнис-
тостта. За целта Симентал е кръстосван с едноцветните породи 
Абердин-Ангус (черна) и Мери грей (сива). Впоследствие черната окраска е 
закрепвана паралелно с повишаване на кръвността на породата Симентал. 
Сега за чистопородни се считат животни с 15/16 кръв от Симентал. По-
голямата част от животните се безроги. Американският Симентал е 
специализирана месодайна порода. Той има всички положителни качества на 
европейския Си-ментал, животните са скорозрели – заплождат се на 15–16-
месечна възраст и се използват продължително – 10–12 години. Породата 
прекрасно се съче-тава и дава отлични резултати при кръстосване с 
различни породи – най-популярни са Симангус (Симентал х Абердин-Ангус) и 
Симбрах (Симентал х Брама). Последната е изключително топлоустойчива 
и се използва за пови-шаване на месодайните качества на зебуто. Породата 
Симангус се харак-теризира с висок среднодневен прираст (1.600 kg) при 
разход на фураж 6.3 kg сухо вещество за 1 kg прираст.

Години наред селекцията на породата Симентал е насочена към про-
изводство на максимално количество месо и мляко с минимални разходи. 
Създадени са животни с уравновесен темперамент, висока приспособимост, 
силна замускуленост. Животните са кротки, а кравите – с отлични майчински 
качества. Други предимства на породата са отличната изравненост, високата 
продължителност на използване и пожизнена продуктивност, лекотата на 
отелване, късият междуотелен период, скорозрелостта, отличното оползотво-
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ряване на пасищата и високата ефективност на използване на фуража, лес-
ното отглеждане и обслужване. От недостатъците най-често се отбелязват 
дебели кости, стъпаловидно виме, дебели и дълги цицки.

Монбелиард
От породите със сименталски корен през последните години у нас по-

пулярност придоби породата Монбелиард (Montbéliarde). Тя е създадена във 
Франция чрез кръстосване на местните породи Fémeline и Tourache със Симен-
тал. На по-късен етап е влята кръв от Ред Холщайн. Понастоящем е разпрост-
ранена в над 35 страни. Във Франция Монбелиард е втората по 
разпространение порода с около милион крави, половината от които са под 
селекционен контрол.

Породата води началото си от XVIII в., когато фермери от Бернес 
Оберланд (Швейцария) се заселват около Монбелиард, водейки със себе си 
своите говеда. Тук те се кръстосали с местните породи Fémeline и 
Tourache, които били твърде разнотипни и трудно различими една от дру-
га. За пръв път породата Монбелиард се споменава през 1872 г., когато 
Жозеф Грабе, животновъд от Кутенанс, показва на селскостопанското 
изложение в Лангр група селекционирани крави, наречени по този начин. 
Официално породата и племеннaтa ѝ книга са признати през 1889 г. Поро-
дата бързо се утвърждава със своята идентичност и оригиналност. Ори-
ентирането и в млечното направление е позволило да се осигури суровина 
за големия брой мандри, възникнали в района на развъждане след 1900 г. За 
кратко време породата бързо се разпространява в цялата планинска част 
на департамент Ду. От 1923 г. започва контрол на млечната 
продуктивност, като и днес млечните признаци са сред основните 
селекционни критерии. По-родата се използва от 1949 г. за изкуствено 
осеменяване. 

Представителите на Монбелиард по екстериор са сходни със Симентал, 
но имат по-нежни и леки форми, характерни за породите за мляко. Червеният 
цвят е по-наситен до тъмен. Белите петна са разположени в долната част на 
тялото, както и по главата, крайниците и опашката. Предпочитат се животни с 
бяла глава и червени петна около очите. Копитата са жълти, носното огледало е 
розово. Гла-вата е сравнително по-малка, по-широка при очните орбити, с права 
профилна линия и с широка муцуна. Гръдният кош е обемист, гръбната линия – 
права, бу-товете – широки и плътни. Вимето е ванообразно с високо и широко 
задно захва-щане и с равномерно развити четвъртини. Животните са едри. При 
кравите висо-чината при холката е 145–150 cm, а живата маса е от 650 до 800 
kg. Биците те-жат 1000–1200 kg. Млечността на кравите е 6500–7500 kg, с 3.90 
% масленост и 3.28 % протеин. Маслено-протеиновото отношение е оптимално 
за производство-то на сирене. Породата има много добра месодайна 
продуктивност. Телетата се уго-яват до маса 650–750 kg. Среднодневният 
прираст при угояване е 1.200–1.300 kg. Кланичният рандеман на угоените телета 
е 56–58 %. Труповете са без излишна мазнина и се класифицират в клас R по 
системата EUROP.

Предимство на породата е и добрата адаптивна способност, резултат 
от условията в ареала на развъждане – надморска височина от 400 до 1000 m 
и температурни амплитуди от +35 до –20о С. Животните са с висока устойчи-
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вост към маститни заболявания. Кравите се използват значително по-дълго 
от тези от другите млечни породи. 

С отличната си двойна продуктивност и изброените други предимства 
породата Монбелиард е добра алтернатива на ултраспециализираните млеч-
ни породи.

Сименталът в България
Първата симентализирана порода у нас Кулско говедо е създадена в 

Северозападна България чрез стихийно кръстосване на породата Местно 
си-во говедо със сименталски бици главно от сръбски и швейцарски 
произход.

Първите сименталски говеда (4 крави и 1 бик) са внесени у нас през 
1896 г. от унгарския конезавод “Бабулна”. След това са внесени още 4 кра-
ви и 1 бик от Русия (1903) и 9 крави и 1 бик от Унгария (1907). Всички жи-
вотни са настанени в земеделското училище “Образцов чифлик” край гр. Ру-
се. Има данни и за по-ранен внос на сименталски бици от Австрия, разпре-
делени в Плевенска околия. Сименталските животни били настанени и в 
земеделското училище в гр. Видин и в “Кабиюк”, но навсякъде са се разви-
вали лошо. По същото време в района на градовете Кула и Белоградчик 
частни земеделски стопани са извършвали стихиен внос на симентали-
зирани говеда от Тимошката долина на Сърбия. Поради по-голямата едри-
на и сила, млечност и угоителна способност породата Симентал и нейни-
те кръстоски с Местно сиво говедо бързо се разпространили и във Видин-
ска, Ломска и Михайловградска околии. На Националната конференция по 
говедовъдство през 1924 г. породата Симентал не е включена в породно-
то райониране на страната, а в района, където се е развъждала, са изпра-
тени сиви искърски бици. Поради рязката съпротива на населението за 
връщане на сивото говедо на втората конференция от 1936 г. е разреше-
но в Северозападна България да се използват сименталски и симентали-
зирани бици. През 1932 и 1935 г. в ареала на породата Кулско говедо се 
откриват първите мандри и започва селекция на животните по млечност. 

След 1945 г. се прави нов внос на Симентал. Внесени са животни с 
унгарски и сръбски произход, както и 41 бика и 10 юници от Швейцария. 
През 1946–1947 г. професорите Еленко Кадийски и Петко Иванов създават 
племенно ядро от 300 крави за по-нататъшно целенасочено развъждане на 
породата. От 1948–1950 г. започва изкуствено осеменяване на кулски кра-
ви със сименталски бици.

Породата Кулско говедо е призната през 1951 г. В постановлението за 
признаване на породата е записано: “То има едноцветна кремава роба с раз-
лични нюанси, жълто носно огледало и восъчножълти рога и копита, а по-ог-
раничен брой се срещат и такива с бяла, светлосива или червеношарена, ти-
пична за сименталската порода роба”. Кулските крави са с височина при хол-
ката 130–138 cm, а биците – 140–150 cm, живата маса е съответно 470–570 kg 
и 800–1200 kg. Симентализираните крави за месо и мляко са с височина 132–
139 cm и жива маса 600–660 kg. Средната млечност на кравите е 2400–3400 
kg, с масленост на млякото – 3.998 %. Рекордистката на породата крава Кита 
на Х лактация е дала 9716 kg мляко с масленост 3.94 %. В зависимост от 
начина на хранене среднодневният прираст на бичетата за угояване е от 
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0.600 до 0.945 kg, а кланичният рандеман е от 46 до 56 %. Юниците се 
заплождат на 18–20-месечна възраст. Плодовитостта е 93–94 %.

На основата на Кулско говедо и продължаващо кръстосване на 
Мест-но сиво говедо със Симентал започва създаването на нова порода – 
Бъл-гарско сименталско говедо, която е призната през 1981 г. До 90-те години 
на миналия век породата е широко разпространена в Северна и 
Северозападна България. Основно се отглеждат животните от млечно-месен 
тип и по-рядко –  от месо-млечен. Животните имат средно голяма, широка 
глава, вилообразни рога и гердан. Цветът на космената покривка е светло- до 
тъмночервено-бял. Носното огледало и мукозите са розови, понякога с тъмни 
петна. Рогата и копи-тата са восъчножълти. Кравите са с височина при холката 
132–134 cm и жива маса 530–570 kg, а биците –  съответно 138–140 cm и 
900–1100 kg. Млеч-ността е 3000–3500 (2500–5000) kg, с 3.9–4.2 % масленост 
на млякото. Порода-та притежава много добра месодайна продуктивност – 
среднодневният при-раст на телетата за угояване е 1.000–1.100 kg, а 
кланичният рандеман – 58–60 %. Месото е с високо качество. Животните имат 
спокоен нрав.

От началото на настоящето столетие числеността на животните от по-
родата Българско сименталско говедо постепенно намаляват и понастоя-
щем се отглеждат само в КОС – Видин. Единични животни има и в отделни 
частни стопанства. В същия период започна нов внос на чистопородни живот-
ни от породите Симентал и Монбелиард. Развъдната работа с тях се води от 
Националната асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард 
и Симентал. По данни на Асоциацията през 2010 г. тя е контролирала 1375 
кра-ви от породата Монбелиард, отглеждани в 19 ферми, пръснати из цялата 
стра-на. Под контрол са обхванати 90 % от кравите от породата, развъждани 
у нас. Средната млечност за нормална лактация на бонитираните крави (907) е 
5881 kg, с 4.01 % масленост и съдържание на протеин в млякото –  3.41 %. 
През указа-ния период Асоциацията е контролирала и 517 крави (от 16 стада) 
от поро-дата Симентал. Средната млечност на животните с приключена 
лактация (443) е 5387 kg, с 4.16 % масленост и 3.36 %протеин. По-голям е 
интересът като цяло към Монбелиард, чиято численост е нас вероятно ще 
нараства.

Съвременните заводски породи за месо се делят на три основни 
групи: английски скорозрели месодайни породи; романски ръстовити породи; 
породи, създадени чрез междувидова хибридизация.

Английски скорозрели месодайни породи. Животните са сравнител-
но дребни, късокраки, с малка къса глава и широко чело. Тялото е с паралеле-
пипедна форма, дълбоко, широко, сравнително късо, компактно. Всички части 
са добре замускулени, закръглени. Шията е къса, широка. Частите на гръбната 
ли-ния са прави, средно дълги, широки. Крупата и бутовете са закръглени. 
Хълбо-ците са малки и запълнени. Костите са къси и тънки. Животните са 
скорозрели – растат интензивно в млада възраст, но бързо завършват растежа 
си и затлъстя-ват, поради което не са пригодни за интензивно угояване. 
Среднодневният прираст е 750–900 до 1100 g. Това са породите с най-висок 
кланичен рандеман (65–70 %) и висок относителен дял на месо в трупа. Месото 
е висококачествено – розово, добре мраморирано, нежно, крехко, сочно, с много 
добри вкусови ка-чества. Животните не са взискателни към условията на 
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отглеждане, добре опол-зотворявят пасищата и са подходящи за екстензивно 
отглеждане. 

В САЩ и Канада породите са селекционирани към повишаване на 
масата и сегашният тип и продуктивност малко се отличават от този на френ-
ско-италианските породи. От тази група у нас се отглеждат основно породите 
Абердин-Ангус и Херефорд. 

Абердин-Ангус
Породата се отнася към B. t. brachycephalus. Създадена е в Шотлан-

дия през XVI в. от местно примитивно черно безрого говедо. При създаването 
е използван инбридинг. Ареалът на създаване на породата се характеризира 
с влажен климат и добри условия, обезпечаващи обилна паша и сено. Поро-
дата се развъжда чистопородно и се използва за кръстосване за производст-
во на месо при екстензивни условия. Широко разпространена е в САЩ, Кана-
да, Австралия, Южна Америка и Африка.

Животните от породата са сбити, с дълбоко и широко тяло. Костите и 
крайниците (свирките) са къси и тънки. Главата е малка, с изпъкнал остър тилен 
гребен. Животните са безроги. Цветът на космената покривка е черен, но 
вимето може да е бяло. Носното огледало и копитата са черни. Мукозите са 
тъмни. Има и животни с червен цвят (рецисивен) –  около 1 % от цялата 
популация. В САЩ през 1917 г. се забранява вписването на червени животни в 
племенната книга. От 1954 г. се създава развъдна организация на червения 
Абердин (Ред Абердин). Оттогава двете разновидности се развъждат като 
отделни породи, въпреки че първона-чално се различават по една алелна 
двойка. От 1970 г европейският Абердин се кръстосва с американския и 
канадския за повишаване на живата маса. Понас-тоящем кравите са с жива 
маса около 650 kg и с височина при холката 125 cm, а биците – съответно 1000 
kg и 135 cm. Телетата се раждат с жива маса 25–30 kg. Среднодневният 
прираст е 750–900 g, а кланичният рандеман –  65–70 %. Млеч-ността на 
кравите е 1750 kg мляко с 4.4 % мастни вещества. 

Абердин-Ангус е най-скорозрялата месодайна порода, лидираща по ка-
чество на месото, лекота на скелета и кланичен рандеман. Животните ефек-
тивно оползотворяват обемистите фуражи и са отлични пасищни животни, 
произвеждат качествено, мраморирано месо, независимо от условията на 
средата. Кравите са с висока плодовитост и силно развит майчин инстинкт, 
лесно се отелват, имат висока млечност. Телетата се раждат дребни, но след 
раждане имат висока енергия на растежа.

Херефорд

Породата се отнася към B. t. brachycephalus. Създадена е в Англия 
чрез кръстосване на местно дребно червено говедо с едро уелско говедо. За 
пръв път породата се споменава през ХVІ век. Целенасочено Херефорд се 
развъжда от 1742 г. Районът на създаване е хълмист, с богати пасища. Жи-
вотните се отглеждат чистопородно и се използват за кръстосване за произ-
водство на месо при екстензивни условия. Херефорд е най-разпространената 
порода за месо в света. Популацията ѝ наброява над 200 млн. глави в повече 
от 50 страни.

Тялото на животните е пропорционално, дълбоко и широко, силно за-
мускулено на гърба, поясницата, крупата и бутовете. Цветът на космената 
покривка е тъмночервен. Главата, предгръдникът, холката, коремът, крайни-
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ците и китката на опашката са бели. Носното огледало и мукозите са розови. 
Копитата са восъчножълти. Рогата са къси, дебели и се спускат надолу от 
двете страни на главата. Голяма част от животните са безроги. 

Породата се е променяла според потребностите на времето. Пър-
воначално животните са се използвали за работа и са били много едри, 
като биците са достигали до над 1500 kg. След това селекцията е насо-
чена към производство на месо и тлъстини, като гръбната тлъстина е 
достигала до 15 cm. През 60-те години на миналия век  животните са били 
дребни, с обилна мускулатура, биците са достигали маса около 800 kg и 
височина при холката 130 cm.

Понастоящем кравите са с жива маса 600–800 kg и височина при хол-
ката 140 cm, а биците са с тегло 1000–1200 kg и височина при холката – око-
ло 150 cm. Телетата се раждат 30–32 kg. Среднодневният прираст е 850–950 g. 
Кланичният рандеман е 63–68 %. Млечността на кравите е около 1500 kg, с 
4.4 % масленост на млякото. Животните от американската селекция са още 
по-едри – живата маса на кравите е 800–900 kg, а на биците – 1400–1500 kg.

Представителите на породата се отличават със здрава конституция, 
невзискателност, висока приспособимост и отлично оползотворяване на фу-
ража. От животните се получава качествено месо при пасищно отглеждане. 
Това намалява разхода на труд и средства и повишава икономическата рента-
билност на отглеждането. Животните са дълголетни –  кравите се използват 
за разплод над 15 години, а биците – над 12 години. Като недостатъци могат 
да се отбележат определена “грубост”, дебела кожа и по-тежки кости.

Романски ръстовити породи. Представителите им са едри говеда 
с високи ръст и жива маса. Растат интензивно до късна възраст (16–18 ме-
сеца) и достигат до висока жива маса (600–650 kg), като отлагат малко тлъс-
тини. Главата е тежка и груба, с широко чело. Шията и частите на гръбната 
линия са удължени, широки и силно замускулени. Крупата и бутовете са сил-
но замускулени, закръглени. Крайниците са дълги, костите – масивни и тежки. 

В сравнение с английските породи рандеманът е по-нисък, а месото е 
по-сухо, едровлакнесто. 

Животните са подходящи за интензивно угояване и за промишлено 
кръстосване за производство на месо. 

От тази група у нас най-голям интерес има към породите Лимузин и 
Шароле, а напоследък – и Белгийско синьо говедо.

Лимузин
Породата Лимузин произхожда от западните гористи области на Цент-

ралния масив, Централна Франция. Регионът се отличава с добри пасища, но 
резки климатични промени, което е способствало да се създаде устойчива, 
невзискателна порода с много добра адаптивна способност. Понастоящем се 
отглежда в над 60 страни от всички континенти. 

Счита се, че породата Лимузин води началото си от дълбока древ-
ност, но за пръв път се споменава през ХVІІ в. От средата на ХVІІІ в. за-
почва целенасоченото ѝ подобряване от Чарлз де Леобарди, който се счи-
та за неин създател. Породата е призната официално през 1854 г. От 
1886 г. започва издаването на племенна книга. Изискванията за вписва-
нето в нея са били много строги и до 1914 г. са записани едва 6416 живот-
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ни. Породата започва да се специализира в месодайно направление през 
1900–1930 г. поради нарасналите потребности от качествено месо. През 
1924 г., когато в племенната книга са били вписани 999 бици и 7300 крави, 
книгата се затваря (затворена племенна книга) и в нея се вписват само 
потомците на вече записаните в книгата животни. След Втората све-
товна война породата постепенно запада, но от 60-те години на ХХ в. от-
ново се възражда. Понастоящем във Франция се отглеждат над 1.7 млн. 
говеда от нея.

Животните от породата Лимузин се отличават с едро, силно замуску-
лено тяло, къса глава с широки чело и муцуна. Шията е къса. Гърдите са 
широки и закръглени. Крупата е широка, задната част е силно замускулена и 
закръглена. Рогата са нежни, леко насочени напред. Цветът на космената 
покривка е от пшенично- и златистожълт до тъмночервен. Коремът, вътреш-
ната част на бедрата и крайниците, вимето и околоочните орбити са по-свет-
ло оцветени. Мукозите и носното огледало са розови. Рогата и копитата са 
светли. През последните години са създадени черна и безрога форма. От 
началото на ХХ в. ръстът на породата не се е променил, но теглото значи-
телно се е увеличило. Височината при холката на кравите е около 137 cm, на 
биците – 145 cm, а средната жива маса е съответно 700 kg и 1200 kg. Живата 
маса на женските телета при раждане е 39 kg, а на мъжките – 42 kg. На 120-
дневна възраст телетата за разплод достигат живо тегло 160–170 kg.

Породата се отличава със сочно и постно месо с тънки прослойки 
мазнина. Оптимално е съотношението на червеното месо към тлъстините, а 
съотношението на месото към костите е 75:25 %. Среднодневният прираст 
през млечния период е 1.160 kg, а през угоителния период –  1.500 kg. Кла-
ничният рандеман е 62–65 %. Повечето от телетата (75 %) се категоризират в 
група Е или U на ситемата EUROPE. Част от телетата се използват за месо 
на три-четири месеца (Veau d'Italy), когато тежат 140–170 kg. Друг вид изпол-
зване е при отбиване на тримесечна възраст и интензивно угояване до деве-
тия месец, когато телетата достигат маса 400–500 kg (Veau Saint Etienne). 
При угояване до 14 месеца (Veau de Lyon) телетата достигат до 570 kg. 

Породата има добра репродуктивна способност. Плодовитостта е 98 %, 
лесните отелвания – 99 %. 

Кравите имат добри майчини качества и се използват дълго години.
Животните от породата са здрави, устойчиви и могат целогодишно да 

се отглеждат на открито.

Шароле
Породата е създадена във Франция в долината Арконс, регион Ша-

роле – Брион, от местно едро говедо. Шароле се развъжда чистопородно при 
различни системи на отглеждане или се използва за промишлено кръстосва-
не с едрите породи за мляко. Отглежда се основно в равнинни условия. Раз-
пространена е в повече от 80 страни на всички континенти. Шароле е най- 
разпространената месодайна порода в Европа и Франция, като заема съот-
ветно 25 и 50 % от общия брой на месодайните говеда.

През XVIII в. говедата от породата Шароле са били известни като 
добри впрегатни животни за работа. От 1842 г. започва регистриране на 
животните от породата. От 1830 до към 1864 г. породата се кръстосва с 
бици от английската порода Шортхорн, чиито недостатъци са изнеже-
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ност, взискателност и отлагане на значително количество тлъстини. 
Работата с породата спряла, но ролята ѝ за подобряване на Шароле е 
безспорна. През 1864 г. е създадена племенна книга на новата подобрена 
порода. От този период Шароле бързо се разпространява във Франция. 
През 1952 г. се създава синдикат по регистрация и селекцията на поро-
дата се насочва към бързи темпове на растеж и качество на месото. През 
60–80-те години на миналия век популярността на породата намалява за-
ради трудните отелвания. Лекотата на раждане става приоритет в се-
лекцията и към 1990 г. при над 100 000 раждания е имало само 8 % проб-
лемни. 

Животните от породата са едри, със сравнително малка и къса глава. 
Челото и муцуната са широки, профилът на главата е сравнително прав. Ши-
ята е къса, гърдите са широки и дълбоки. Гръбната линия е права. Пояс-
ницата е широка, крупата и бедрата са силно развити, широки и силно замус-
кулени. Кожата е средно дебела, но еластична.

Цветът на космената покривка е бял или кремавобял. Носното огледало 
и мукозите са розови до бели, а рогата и копитата са восъчножълти. Живата 
маса на кравите е 750–800 (1200) kg, височината при холката – 140–145 cm. 
Биците тежат 1100–1300 (1650) kg, а височината при холката е 147–155 cm. 
Женските телета се раждат с жива маса 46 kg, а мъжките – 49 kg. На 120 дни 
живата маса на телетата е 165–176 kg, а на 210 дни – 261–292 kg. Средната 
млечност на кравите е 1800 kg с 4 % мастни вещества. Лекотата на отелване 
е 92 %, междуотелният период – 370 дни. Средната продължителност на из-
ползване на кравите е 7 години.

Породата има добри угоителни качества. Среднодневният прираст 
през млечния период е 1.100 kg, а през угоителния 2.200 kg. Отличителната 
особеност на породата е запазване на високия прираст до късна възраст. 
Животните не натрупват тлъстини. 

Представителите на породата се характеризират с добра адаптив-
ност, спокоен темперамент и пригодност за различни технологии на отглеж-
дане.

Белгийско синьо говедо
Породата е създадена в началото на XX в. в Белгия. Развъжда се чис-

топородно и по-рядко се кръстосва за производство на месо при промишле-
ни условия. През последните десетилетия това е най-бързо разпространя-
ващата се порода за месо в света.

До 1840 г. на територията на съвременна Белгия са се 
отглеждали нископродуктивни червеношарени и черношарени говеда. От 
този период до 1860 г. започва подобряване на животните с Холандско 
черношарено го-ведо и Шортхорн. Създадена е порода с двойна 
продуктивност, добри местни форми, млечност 4000 kg с масленост 3.5 %. 
Тази насока на използване е поддържана до към 1950 г. От този период 
започва насочване на породата към месодаен тип, като коренен прелом е 
направен през 1960–1970 г. През този период цезаровото сечение става 
по-достъпно и селекционерите на-сочват работата си към развъждане на 
животни с двойна мускулатура. До 1983 г. 97 % от биците са от този 
тип. Животни с двойна продуктивност се поддържат и понастоящем, но в 
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много ограничен мащаб, като кравите от един от генотиповете са с 
млечност 5400–6000 kg.

Животните от породата Белгийско синьо говедо са едри, масивни. Ха-
рактерна особеност за породата е свръхзамускуленост (удвоена мускулатура) 
на плешката, гърба и бута. Формите на тялото са удължени. Цветът на косме-
ната покривка се детерминира от ген с два алела. Алел В детерминира черно 
оцветяване, алел А – бяло. В хетерозиготно състояние (АВ) черният цвят се 
“разрежда”  и животните изглеждат сини. При черните и сините животни се 
срещат бели петна, разположени по различни части на тялото.

Живата маса на кравите е 700–750 (900) kg, височината при холката – 
130–135 (140) cm, а при биците –  съответно 1150–1250 (1300) kg и 145–150 
cm. Телетата се раждат с жива маса 44–47 kg. Млечността на кравите е около 
3400 kg с 3.4 % мастни вещества.

Месодайната продуктивност е много добра. Среднодневният прираст 
е 1.200 kg, а на бичетата от 7 до 13 месеца – 1.600 kg. Кланичният рандеман 
е над 70 %. Повечето от телетата (70 %) се класифицират в клас S и E по 
системата SEUROP.

Животните имат висока растежна способност до висока възраст 
–на 12 месеца бичетата достигат 480–500 kg, на 24 – 750–770 kg, на 36  – 
960–970 kg. Обикновено кланична зрелост се достига на 18–19 месеца при 
жива маса 650 kg. Характерно за породата е доброто качество на месото, 
което се отнася към диетичните меса. Съдържанието на холестерол 
(45 mg/100g) е по-ниско от това на птичето месо (62 mg/100g), на мазнини 
е едва около 5 %, което е 2–3 пъти по-ниско в сравнение с другите породи. 
Липидите са с добър мастнокиселинен състав. Месото е нежно заради по-
тънките влакна и по-малкото съдържание на съединителна тъкан. Ин-
тересно е да се отбележи, че времето за готвене на месото от 
Белгийско синьо говедо е 35 % по-кратко, отколокото от другите породи.

Към недостатъците на породата се отнася късната полова зрялост. 
Животните се отелват на възраст 29–30 месеца. Друг проблем са трудните 
раждания – 26–48 % от ражданията протичат с цезарово сечение.

Породи, създадени чрез междувидова хибридизация. Това са по-
роди, създадени чрез кръстосване на говедо със зебу (Санта Гертруда, 
Брангус, Бифмастер, Брафорд, Чарбрей, Брадфорд, Брамузин и др.), говедо 
с бизон (Бифало), говедо, зебу и бизон (Барзана). Отличават се с висока рас-
тежна способност, устойчивост. Добре оползотворяват пасищата. По едрина 
и продуктивни качества са близки до романските. У нас не са внасяни говеда 
от тази група, макар че представляват интерес за специфичните условия на 
Югоизточна България.

Към неспециализираните породи говеда се отнасят примитивните 
породи, които се използват в различна насока – за производство на мляко, на 
месо, за работа. При тях еднакво не са развити както млечните, така и месо-
дайните качества. В зависимост от преобладаващото използване те могат да 
бъдат с нежно-плътна или грубо-плътна конституция, като екстериорните бе-
лези са типични за отделната порода. Поради ниското ниво на селекционно- 
племенната работа за тази група са характерни множество недостатъци на 
екстериора. 

Български автохтонни породи
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Според Хинковски и др. (1984) археологичните материали, както и съ-
чиненията на древногръцки и римски писатели сочат, че териториите на 
днешна България са обитавани паралелно от брахицерните и примигенните 
говеда, като не е изключено между тях да е имало кръстосване. Авторите по-
сочват, че по-голяма част от изследователите са на мнение, че брахицерното 
говедо е по-първичната от двете автохтонни раси у нас. Счита се, че първо-
начално късорогото говедо е било разпространено в цялата страна, но като 
по-примитивна форма в равнините постепенно е изместено от по-едрото сил-
но и високопродуктивно сиво говедо, което е използвано за полска работа.

До началото на ХХ в. късороги говеда са отглеждани основно в Родо-
пите и Стара планина, а сивото говедо – в останалата част на страната. След 
масовото кръстосване с чужди породи от средата на миналия век и катаст-
рофалното намаляване на автохтонните породи за запазване на генофонда 
им се създават държавни ферми – резервати. След 1990 г. автохтонните по-
роди са оставени на произвола на съдбата. Работата по съхраняването им се 
възобновява през 2001 г. През 2003 г. е учредена Асоциация за редките мест-
ни породи в България със секция “Българско сиво говедо и Родопско късоро-
го говедо” и са заведени племенни книга. През следващата година са разра-
ботени и “Развъдна програма за съхраняване на Българското сиво говедо”, 
(Горинов, 2004) и “Развъдна програма за съхраняване на Родопското късо-
рого  говедо” (Николов, 2004). През 2010 г. двете говедовъдни секции на Асо-
циацията се отделят в самостоятелна организация “Асоциация за развъжда-
не на местни породи говеда”.

Българско сиво говедо
Българско сиво говедо е наша стара примитивна порода. Според ис-

торическите справки то е произлязло от тура (Bos primigenius).
Нашите земи изконно са обитавани от две разновидности говеда – 

късороги (B. t. brachyceros) и дългороги (B. t. primigenius) говеда. При кръстос-
ването им в продължение на столетия е създадено местното сиво говедо, в 
което преобладава кръвта на примигенното говедо. Животните са били с 
неголям ръст, с плътна и здрава костна система, суха мускулатура и 
здрави сухожилия. Местното сиво говедо се е използвало за работа, месо и 
мляко, но продуктивността му е изключително ниска. Било е 
разпространено в цяла България с изключение на най-южните и 
югозападните райони. Постепенно в райните с по-добра фуражна база 
започва отбор на животните по млечност и едрина. Според Хинковски и др. 
(1984) “От местното сиво говедо, в резултат на дългогодишната намеса на 
човека, главно около поречията на Искър, Вит, Осъм и Росица е създадена 
популация с по-високи екстериорни и продуктивни качества – сиво искърско 
говедо”. 

Професор Петко Иванов (1961) пише “Сивото местно говедо е при-
митивна, а искърското говедо – местна подобрена порода. Типични искър-
ски говеда се срещат по течението на реките Исър, Вит, Осъм, Скат и 
Росица”. Според автора искърската порода спада към групата на поро-
дите с комбинирано използване. За подобрядането ѝ се работи цел-насо-
чено от 1915 г., когато са основани първите говедовъдни двужества у нас. 
Поради различията на природостопанските условия и нивото на селекция 
към средата на ХІХ в. сивото говедо е твърде нетипизирано. Средната 

310



височина при холката на кравите от различни области и стопанства 
варира от 118 до 130 cm, живата маса – от 320 до 500 kg, млечността на 
кравите – от 1200 до 5000 kg, с масленост – 4.1–5.3 %. Искърското отро-
дие е по-типизирано. В постановление 631 от 1951 г., с което е призната 
породата Искърско говедо, е записано: “Тя е създадена по пътя на чисто-
породното развъждане, с прилагане на дългогодишен отбор и подбор над 
разплодния материал.” В развъдната област средното живо тегло на кра-
вите е 350–400 kg, а на биците – 650 kg, средната височина при холката е 
съответно – 118–120 cm и 130–132 cm, средната млечност на контроли-
раните крави –  около 2400 kg, с около 4.1 % масленост на млякото. При 
преброяването през 1961 г. в страната е имало 17 022 искърски и 38510 
местни сиви крави (по Кадийски и др.,1963). Както се вижда от приве-
дените данни Местното сиво и Искърското говедо са третирани като 
отделни породи. След 1961 г. кръстосването с европейските породи про-
дължава и сивото говедо е практически ликвидирано. През 1982 г в об-
ществените стопанства е имало 967 говеда от породата Искърско гове-
до и 4180 от породата Местно сиво. В края на ХХ в. сиво говедо се от-
глежда само в КОС – Средец, “Кабиюк” и частни ферми в полупланинските 
и планинските райони на Странджа и Сакар, на Същинска Средна гора и 
Централния Балкан и на Рило-Родопския масив. Работата с породата се 
възобновява през 2001 година. Изследвания на основния селекционер на 
породата доц. Я. Горинов (Горинов и Йотов, 2006; 2009) показват, че по 
екстериор и конституция съвременната популация е междинна (между 
местното сиво и искърското говедо), като животни от изходните попу-
лации не съществуват. Новата популация се представя под името Бъл-
гарско сиво говедо, което е изпозвано и по-рано у нас. В средата на първо-
то десетилетие на настоящото столетие, с цел разбиване на 
дейността на новосъздадените развъдни организации, конюнктурно се 
връща името Искърско говедо, като даже се правят “научни”  опити за 
обосноваване на съществуването на две популации –  Българско сиво и 
Искърско говедо. Опитът е несъстоятелен, тъй като пробите не са 
взети от реалната популация, а от изолирани стада, в които дори има 
впръскана чужда кръв. При промяната на закона по животновъдство като 
автохтонна е записана единствено породата Българско сиво говедо.

Представителите на породата Българско сиво говедо се характеризи-
рат с неголям ръст, късо тяло и сравнително сухи телесни форми. Главата на 
кравите е средно голяма, съразмерна с тялото, продълговата. Очите са голе-
ми и живи. Ушите са неголеми, подвижни, силно окосмени от вътрешната стра-
на от дълги косми, които излизат няколко сантиметра навън. Гръбната линия е 
права или леко вдадена към мястото, където се скачват гърбът и поясницата. 
Холката е добре развита. Животните имат добре развит и съразмерен преден 
пояс и недостатъчно развита на ширина крупа с подчертана заостреност на-
зад и често стреховидна. Отделните части са здраво свързани и сравнител-
но добре замускулени. Крайниците са с добре развити стави и здрави сухо-
жилия. Животните имат лека, бърза и свободна крачка. Копитата са малки, 
прибрани и много здравr. Кожата е средно дебела, еластична и тъмно пиг-
ментирана. В областта на вимето и между предните крайници е оцветена 
бледожълтеникаво. Опашката е тънка, дълга и завършва с кичур от дълги, 
тъмно пигментирани косми. Космената покривка е сива с нюанси от по-тъмно 
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до по-светло. Рядко се срещат крави с жълтеникав отенък. При биците пред-
ната част е оцветена по-тъмно, до черно. Около очите също има черни петна, 
подчертани по-добре от долната страна. Мукозата е черна. Носното огледа-
ло е черно. Рогата са с правилна лирообразна форма. Цветът им в основата 
е сиво-бял с черен връх. Копитата са черни. 

Средната височина при холката на завършилите растежа си крави е 
около 119 cm, а при биците – 129 cm. Живото тегло на кравите е от 370–385 kg. 
Телетата се раждат с тегло 21–22 kg, на 90-дневна възраст достигат 75–80 kg, 
а на 180-дневна – 130–140 kg. При интензивно угояване на 18-месечна въз-
раст бичетата тежат 410–440 kg. Среднодневният прираст през различните 
периоди е 0.660–0.850 kg. Кланичният рандеман на угоените бичета е 56 %. Съ-
отношението месо : кости е 4.5–5.0 : 1.

Кравите от породата Българско сиво говедо не се доят, а се използ-
ват само като кърмачки. След отбиване на телетата през месец октомври жи-
вотните се пресушават по естествен начин. Мастити и проблеми с млечната 
жлеза не са констатирани. При опитни условия е установено, че млечната 
продуктивност за бозаен период (190 дни) е средно 975 kg (с вариране от 776 
до 1210 kg) с масленост на млякото 3.64–4.51 %.

Породата се характеризира с ценни биологични и стопански качества: 
силна и здрава конституция, приспособимост към условията на ареала, лес-
но раждане, липса на следродилни усложнения и пословично дълголетие. 
Кравите се отелват за пръв път на около 3-годишна възраст. Стопанската 
плодовитост на кравите е 57–89 %, като силно се влияе от условията на хра-
нене и отглеждане. При около 80–85 % от кравите се наблюдава сезонност на 
отелванията – през март, април и май. Средната възраст на кравите при из-
ключване от разплод е 15–17 години. Животните добре оползотворяват при-
родните ресурси, устойчиви са на заболявания и неблагоприятни екологични 
условия.

Родопско късорого говедо

Това е най-малобройната порода говеда в България. Броят на кра-
вите под селекционен контрол е около 500 и по класификацията на FAO по-
родата се отнася към застрашените от изчезване. Родопското късорого гове-
до е изключително примитивна форма на Bos taurus brachyceros и по думите 
на акад. Хлебаров (1940–1941) е по-близко до фозилното домашно говедо от 
неолитната епоха (торфеното), отколкото до културните алпийски брахицерни 
раси. “То представлява последни остатъци от праисторическото говедо на 
Европа...”. По указаната причина е важна част от националния и световния 
генофонд. Породата е създадена в планински условия, характерни с бедните 
си пасища и силно пресечени терени.

Има две хипотези за произхода на съвременното брахицерно гове-
до. Първата е, че е потомък на одомашнена дребна разновидност тур с 
азиатски произход, а втората, че произхожда от дребно късорого евро-
пейско говедо (Bos taurus europaeus brachyceros). На основата на краниоло-
гични и други проучвания първият изследовател на породата – акад. Хле-
баров (1930) отхвърля хипотезата за европейския произход. Той счита, че 
брахицерното говедо е заселено у нас в края на дилувиума много преди 
примигенното. То е преминало на Балканския полуостров от Азия през 
“южния”  път (Мала Азия –  Гърция). През неолита и по-късните културни 
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епохи брахицерното говедо е било широко разпространено в Европа. 
Причината за запазване на нископродуктивно говедо в Родопите Цонев и 
Василев (1962) обясняват със социално-икономическите условия в района. 
“Развъдната област на Родопското късорого говедо – Родопите, е специ-
фична и се отличава от другите райони в страната. В миналото този 
край е бил силно изостанал в икономическо отношение. Поради липса на 
пътища и други съобщения Родопите са били почти откъснати от оста-
налата част на страната. Родопското население, макар и много 
трудолю-биво, оставено без сигурен поминък, без просвета и култура, без 
медицин-ска помощ и пр., е тънело в бедност и невежество. Земеделието 
и живот-новъдството са били крайно примитивни, нископродуктивни, 
дребни и раз-покъсани, поради което не е било възможно да се води 
каквато и да било системна развъдно-подобрителна работа...”  При тези 
условия на същест-вуване при родопското късорого говедо не са се 
подобрили продуктивните качества и екстериорът.

Понастоящем Родопското късорого говедо е разпространено основ-
но в Югоизточните Родопи. По-компактни масиви има в Крумовградска, Мом-
чиловградска, Кирковска и Златоградска общини. Семействата отглеждат по 
1–2 крави, които се използват за мляко, за производство на телета за месо и 
за работа. По-големите ферми са рядкост, като почти всички известни са под 
селекционен контрол. В повечето от контролираните ферми кравите не се 
доят, а се използват само за получаване на телета. Животните целогодишно 
се отглеждат свободно, на открито. Олекотени постройки се ползват само при 
неблагоприятни климатични условия.

Специфичните условия, при които се отглежда породата, са форми-
рали здрава конституция, много добра подвижност по пресечените планински 
терени, отлична приспособимост към местните климатични и фуражни усло-
вия, невзискателност и добро здраве. 

Съвременното родопско късорого говедо е със сравнително удълже-
но, надстроено тяло. Главата е средно голяма – пропорционална на тялото, 
удължена, тясна, суха, със слабо вдадена профилна линия. Челото е почти 
квадратно, стеснено между рогата. Рогата са тънки, с малък обхват в осно-
вата (10–11 cm) и равномерната дебелина по цялата дължина до върха. Дъл-
жината им е от 5 до 25 cm, като при част от животните рогата липсват (поради 
счупване). Шията е средно дълга до къса, тънка и слабо замускулена. Холка-
та е средно дълга, тясна. Гърбът е средно дълъг, тесен, слабо замускулен, 
често седлест. Гръдният кош е сравнително дълъг, сравнително дълбок, но 
много тесен. Крупата е добре развита, надстроена и заострена. Костите са 
добре развити. Крайниците са тънки, здрави и плътни с добре развити сухо-
жилия. Копитата са добре развити със здрав копитен рог. 

Цветът на космената покривка не е типизиран – кафяво-черен, кафяв, 
сиво-кафяв, черен, жълт, сиво-жълт. Преобладават животните с червено-ка-
фяв косъм, със светъл пръстен около муцуната и светла линия по дължината 
на гърба. При животните с този цвят, както и при тези със сиво-жълта окрас-
ка средната част на тялото е по-светла. Много характерно за животните с 
тъмно оцветяване е светлото чело. Цветът на мукозите е от оловносив до че-
рен. Клепачите и кичураът на опашката са черни. Вимето е светложълто.

Родопско късорого говедо е най-дребната порода в Европа. В доку-
ментите по признаването му е записано, че средната височина при холката 
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на кравите е 97 cm, живата маса на кравите е 80–180 kg, а на биците – 180–250 
kg. Понастоящем животните са по-едри. Живата маса на кравите е 180–220 
kg, височината при холката – 97–100 cm, а на биците – съответно 250–400 kg 
и 110–115 cm. Живата маса на телета при раждане е средно 10–12 kg.

Породата се характеризира със сравнително ниска абсолютна млеч-
ност, лоши угоителни качества и ниска работоспособност. Средната млечност 
за лактация е 900–1000 l. Млякото е с висока масленост – 4–5 %. Динамиката 
на млечността по лактации е ниска (от 1 до 16 %), продуктивносттта нараства 
бавно, пожизнената лактационна крива е почти равна и често максималната 
лактация е на късна възраст. На фона на ниската абсолютна млечност 
относителната млечност (на 100 kg жива маса) е значителна, като не отстъп-
ва на комбинираните и дори на специализираните млечни породи у нас.

Представителите на породата са отлични пасищни животни за отглеж-
дане на пресечени планински терени. Отличават се с висока приспособимост, 
плодовитост, жизнеспособност и устойчивост, рядко боледуват (най-често се 
среща отравяне с млада дъбова шума напролет). Кравите раждат ежегодно. 
Отелването е леко. Животните се използват 12–15 и повече години.

7. БИВОЛОВЪДСТВО

Биволите са далечни родственици на говедата. Заедно с тях те се 
отнасят към едно семейство – Bovinae, но са различен вид и род – Bubalus. 
Биволовъдството не е обект на настоящия труд, но поради редица сходства с 
говедата ще отделим няколко страници и на тях, като акцентираме не на сход-
ството, а по-скоро на отличията.

7.1. СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
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Биволите са сравнително слабо разпространени. Основната причина 
е тяхната топло- и влаголюбивост. В света има около 188 милиона бивола, 
като 97.1 % от тях се отглеждат в Азия, 2.1 % –  в Африка, 0.6 % – в Южна 
Америка. В Европа се отглеждат около 0.2 % (318 хил.) от биволите в света, 
главно в страните от Средиземноморския басейн – Италия, Албания, Босна и 
Херцеговина. За последните 50 години броят на биволите в света се е уд-
воил, а в Европа е намалял наполовина. Най-значително е увеличението в 
Южна Америка – повече от 18 пъти. За указания период средната млечност 
на биволиците в световен мащаб е нараснала от 925 на 1528 kg, а в Европа – 
от 691 на 1094 kg. През 2009 г. в света са произведени 92 млн. тона биволско 
мляко и 3.3 млн. t биволско месо, което представлява съответно 13.1 % и 1.2 % 
от общото световно производство. За последните 50 години относителният 
дял на биволското мляко е нараснал над 2.5 пъти (от 5.2 на 13.1 %).

През 2010 г. у нас е имало 9200 бивола, в т.ч. 5400 биволици. Живот-
ните са се отглеждали в над 900 стопанства. Стопанствата с над 10 биволици 
са 16.4 %, като в тях се отглеждат 80.5 % от биволиците. През посочената 
година са произведени 7.9 хил. t биволско мляко, което представлява 0.6 % 
от общото производство на мляко у нас.

В миналото биволовъдството у нас е било силно развито. 
Първите сведения за броя на биволите са от 1893 г., когато в страната 
са се отглеждали 342 хил. бивола, в т.ч. 120 хил. биволици. Най-много 
биволи е имало през 1926 г. –  448 хил.. От този период животните 
постепенно на-маляват. През 1950 г. сме имали 389 хил. бивола, 1960 г. – 
174 хил., 1980 г. – 52 хил., 1990 г. –  23 хил., 2000 г. –  9000. Причината за 
рязкото намаляване на биволите до 60-те години на миналия век е, че те 
са се използвали ос-новно за работа. Отпадането на тази функция е 
довело и до съкращаване на числеността им.

Биволовъдството у нас продължава да е в криза. От 2000 г. броят на 
биволите е стабилизиран, но на изключително ниско ниво. Това положение не 
е в унисон с европейската тенденция. След като достига най-ниския си брой 
през 2000 г., през последното десетилетие броят на биволите в Европа е на-
раснал с 43 %, а в ЕС (за последните 20 години) – повече от 2.3 пъти. Нашата 
страна е сред страните с най-високопродуктивно биволовъдство и възстано-
вяването на отрасъла е една от перспективните насоки на развитието на 
животновъдството.

7.2. БИОЛОГИЧНИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА
Биволите имат редица достойнства. От тях се произвежда високо це-

нена, уникална продукция с висока стойност на международния пазар. Осо-
бено ценени са биволското кисело мляко, определени видове сирена, бивол-
ската пастърма. 

Биволите не са взискателни към фуражите, използват за храна кисели 
и блатни треви, които са непригодни за другите видове. Производството на 
продукция е целогодишно. 

Биволите не боледуват от “луда крава”, изключително рядко се заразя-
ват от туберкулоза, пироплазмоза, бруцелоза, левкоза, по-устойчиви са към 
вът-решни паразити, при тях почти не се среща мастит, имат висока 
жизнеспо-собност, издръжливост и устойчивост и са сред най-дълголетните 
видове.
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Основен недостатък на вида е, че има ниска размножителна способ-
ност. Биволите, в сравнение с говедата, се по-къснозрели, имат по-продъл-
жителна бременност и по-дълги сервиз и сухостоен периоди. При голяма част 
от биволиците (60–70 %) се наблюдава тиха разгоненост, което затруднява 
откриването и заплождането им. Биволите имат по-ниска адаптивна способ-
ност, трудно понасят както големите студове, така и големите горещини. Жи-
вотните се отличават с по-буен нрав, силно се привързват към стопаните си, 
но се боят от непознати хора и понякога са агресивни (особено агресивни са 
биволските бици).

7.3. ПРОДУКТИВНОСТ
Биволите се използват за производство на мляко, месо и за работа. 

На европейския континент, както и у нас се развиват само първите две нап-
равления. 

Биволското мляко има снежнобял цвят, добри вкусови качества и био-
логична пълноценност. Сред млеката на видовете, отглеждани у нас, то е с 
най-високо съдържание на сухо вещество – 18.2 %, в т.ч. 4.5 % белтъчини и 
8.2 % мазнини. В сравнение с кравето мляко, при биволското мастните клъб-
ца и казеиновият мицел са с по-големи размери. Биволското мляко е богато 
на Cа, Р, витамини А и С. Разходът на фураж за литър мляко е около 2 КЕМ.

Биволите имат сравнително ниска месодайна продуктивност. Месото 
на старите животни е сухо, грубовлакнесто, твърдо, с по-ниски вкусови качест-
ва, но е отлична суровина за приготвяне на сухи колбаси. Малачетата имат по-
ниска растежна способност от телетата, но по химичен състав месото им не се 
отличава съществено. То е крехко, по-нежно от телешкото, тъй като мускулни-
те влакна са по-тънки, както и с повече белтъчини, фосфор и желязо.

Биволите се разделят на две големи групи – блатен и речен бивол. В 
рамките на групите се различават множество породи, типове и отродия, които 
значително се различават по едрина и маса, цвят, продуктивност и т.н. У нас 
се отглежда само породата Българска мурра, която се отнася към речния би-
вол. На практика другите породи нямат значение за нашето биволовъдство. 
По тази причина биологичните признаци на биволите ще бъдат разгледани на 
примера на Българската мурра.

7.4. ОТГЛЕЖДАНЕ НА БИВОЛИ
Биволите се разделят на същите категории като говедата, и се от-

глеждат по описаните за говедата начини. Въпреки че са топлолюбиви, при 
отглеждане в затворени типови сгради за крави ниските температури в рав-
нинната част на страната не им се отразяват негативно. Биволиците се от-
глеждат вързани. Причината е, че животните силно се привързват към дояча, 
към обстановката на доене и при смяната им трудно отдават млякото си. 
Най-лесно се доят на мястото, на което се омалачват. По тази причина ро-
дилни помещения не се строят и животните раждат на мястото си в обора. 
При наличие на родилно отделение след омалачване биволиците трябва да се 
доят от дояча, който ще ги дои и в следродилния период. Обикновено за 
отглеж-дане на биволиците се използват двуредови обори с централна пътека. 
Към вся-ка сграда трябва да има двор за разходка, като на всяко животно се 
осигурява по 7–8 m2 площ. Сухостойните биволици се отглеждат по същия 
начин, като два месеца преди омалачване се преместват в групата на дойните 
биволици.

38. Технология на говедовъдството
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Въвеждането на свободно отглеждане като по-прогресивна техноло-
гия и използването на доилни зали за повишаване на качеството на млякото 
ще бъдат съпътствани със значителни трудности. Като първи стъпки в това 
направление е възможно сградите за свободно-боксово отглеждане да се 
оборудват с доилна инсталация. От вътрешната страна на яслата се устрой-
ват фиксатори, като животните се фиксират временно, само в процеса на до-
ене, което се извършва в обора.

Малачетата се отглеждат като телетата. До 14-тия ден след раждане-
то те се отглеждат в индивидуални клетки, а след това – в групови по 10–15 в 
бокс. Ако индивидуалните клетки са поставени на открито, в тях се поставят 
кварцови лампи, за да може през студените периоди на годината температу-
рата да се поддържа около 16–18º С. Отбитите женски малачета се отглеж-
дат свободно-групово по 15–20 в бокс. На всяко животно се осигуряват по 
2.5–3.0 m2 площ и фронт на хранене –  0.50 m. През летния период малаки-
ните се отглеждат пасищно, а през зимата – вързано. През пасищния период 
животните се заплождат естествено, като на 40–50 животни се осигуряват по 
два бика. Биците не се пускат заедно в стадото, а се редуват през 5 дни.

При групиране на малачетата трябва да се има предвид, че половата 
зрялост настъпва по-късно. Данните за възрастта на пубертета, съобщени от 
отделни автори, са твърде различни, поради което е най-добре мъжките и 
женските животни да се разделят на едногодишна възраст.

При отглеждане на биволи е необходимо да се предвидят по-големи 
площи за пасища в сравнение с тези за кравите. Ако на пасищата няма ес-
тествена сянка, задължително се изграждат сенници. Сенници се изграждат и 
на дворовете. Това е необходимо, тъй като излагането на биволите на слън-
це през горещите часове на деня е по-опасно, отколкото на говедата. Поня-
кога прегряването може да доведе до смърт (Захариев и др., 1986). Най-
чувствителни към високите температури са малачетата. Биволитете регули-
рат най-добре телесната си температура чрез къпане, По тази причина в бли-
зост до пасищата трябва да има естествени или изкуствени водни басейни, 
които да се ползват целодневно или поне през горещите часове на деня.

При устройството на елементите на сградите, дворовете и пасищата, 
трябва да са има предвид, че биволите са силни, но по-плашливи животни. 
Ниво-то на шума трябва да бъде сведено до минимум, оградите, преградите, 
стените и другите съоръжения трябва да се изграждат от твърди и устойчиви 
материали.

7.5. ХРАНЕНЕ НА БИВОЛИТЕ
Биволите се хранят по-същия начин и със същите фуражи като гове-

дата. Те по-добре смилат и усвояват хранителните вещества от малоценните 
груби фуражи (слама, царевичак и др.). За разлика от говедата, добре усвоя-
ват и кисели блатни треви. Тези фуражи се използват по-широко при катего-
риите с по-ниски потребности. Схващането, че поради по-ниска млечност 
биволиците могат да се хранят с по-нискокачествени фуражи е погрешно. 
Приравнена към базисна масленост, млечността на отглежданите у нас би-
воли не отстъпва на тази на кравите. 

При хранене на дойните биволици трябва да се изхожда от живата 
маса, от млечността и съдържанието на мастни вещества в млякото, от стадия 
на лак-тацията. За получаване на един килограм мляко с масленост 8 % са 
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необходими 0.96 КЕМ и 130 g суров протеин. Комбинираният фураж се разчита 
0.500 kg на литър мляко при биволици с млечност над 7 kg на ден. През 
сухостойния период на животните се дава около 2.5 kg концентриран фураж 
дневно.

През първите дни след раждане малачетата се захранват с майчина 
коластра, която се дава в количество 1/10 от живата маса на малачето. Трябва 
да се обърне внимание на скоростта на приемане на млякото. Най-добре е да 
се приема бавно и на по-малки порции. Млекозаместител може да се въвведе 
след 30-ия ден. Малачетата, в сравнение с телетата, започват да използват 
други фуражи на по-късна възраст, поради което млечният период не трябва 
да е по-кратък от 120 дни. Те се приучват към люцерново сено и концентриран 
фураж от четвъртата седмица, а към силаж – след третия-четвъртия месец. 

Биволите достигат полова и стопанска зрялост на по-късна възраст от 
говедата. Поради това при храненето на малачетата за разплод след млеч-
ния период се използват основно обемисти фуражи, осигуряващи среднодне-
вен прираст от 0.550–0.600 kg. При биосъобразното отглеждане е необходимо 
биволите да имат достъп до пасищата през цялата година, с изключение на 
периодите, в които те са покрити със сняг.

7.6. ПОРОДИ БИВОЛИ

Българска мурра
Българската мурра е порода за мляко, призната през 2002 г. Създа-

дена е чрез кръстосване на местния бивол с индийската порода Мурра.
Биволът обитава територията на нашата страна от незапомне-

ни времена. Едни автори считат, че той е докаран от Италия, където е 
пренесен от Азия около 500–600 г. на първото хилядолетие от новата 
ера, други – че е дошъл заедно с прабългарите, трети – че е пренесен от 
Византия. Писмени свидетелства за наличието на биволи по нашите земи 
има от около 800 г. от н.е. В миналото у нас е отглеждан средиземномор-
ският бивол, който и понастоящем се отглежда в Средиземноморието.

 Местният бивол е бил едро животно със сбито телосложение, 
дълбоки и широки гърди и силно развит преден пояс. Главата е средно го-
ляма със силно удължена клиновидна лицева част. Челото е късо, заобле-
но, широко и изпъкнало. Рогата в основата са плоски, триъгълни, насоче-
ни назад, малко встрани и извити нагоре. При биволиците са по-дълги, а 
при биците – къси и дебели. Главата се държи високо, почти хоризонтал-
но. Предгръдникът е добре развит, холката е висока, дълга, остра, дъго-
образна. Гърбът и поясницата са къси, крупата е широка, свлечена и 
стре-ховидна. Крайниците са дебели, здрави със здрав копитен рог. 
Цветът на космената покривка е черен, рядко кафяво-черен, бели петна 
са срещат по челото, бабките и края на опашката. Вимето е средно 
голямо, коремно, със симетрично разположени четвъртини. Биволиците 
са с височина при холката 123–132 cm, обхват на гърдите – 193–197 cm и 
жива маса – от 450 до 650 kg. 

Местният бивол се е използвал основно като работно животно, за 
превоз на товари, за разораване на тежки почви и целини, тъй като си-
лата му значително превишава тази на воловете. С намаляване на роля-
та в тази насока броят на биволите намалява и се търси нова насока на 
използването им. В началото на ХІХ в. се обръща по-значително внимание 
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на млечната продуктивност, но само в равнинната част на страната, около 
големите консумативни центрове. През 1935–1936 г. се зараждат биволо-
въдни сдружения, с които се поставя началото на организирана дейност 
по развъждането на биволите. След 1950 г. започна целенасочено прена-
сочване на биволите от животни за работа в животни за мляко и месо. 
Поради консервативната наследственост на местния бивол се взема ре-
шение за кръстосването му с по-високопродуктивни породи. През 1962 г, у 
нас (за пръв път на Европейския континент) се внасят биволи от породата 
Мурра от Индия, с което се поставя началото на преобразуване на мест-
ния бивол в млечно направление. Втори внос е направен през 1974–1975 г., 
когато (освен животни от породата Мурра) са внесени и отделни екземп-
ляри от породите Джафарабади и Сурти от Индия, както и Нили-Рави от 
Па-кистан. Години наред поглъщателното и възпроизводителното 
кръстос-ване на местния бивол довеждат до създаване на породата 
Българска мурра.

По екстериор и конституция Българската мурра е сходна с индийска-
та. Животните са средно едри, с дълбоко, широко и дълго тяло, с ясно изра-
зена крушовидна форма. Главата е лека, суха, удължена, с широко чело и 
средно дълга лицева част. Холката е средно висока и тясна. Гръдният кош е 
дълъг, дълбок и средно широк. Гърбът е здрав, средно дълъг, широк, с леко 
очертани прешлени. Крупата е широка, дълга и леко наклонена. Крайниците 
са широко поставени, с ясно очертани сухожилия. Копитата са добре офор-
мени, със здрав копитен рог. Костите са тънки и здрави, кожата –  нежна и 
еластична. Вимето е обемисто, жлезисто, равномерно развито и добре прикре-
пено към корема. Цветът е интензивно черен. Рогата са различни по форма и 
големина, но е желателно да са малки, нежни, охлювообразно завити назад.

Малачетата се раждат с тегло 30–33 kg. На 6 месеца достигат 140–160 
kg, на 12 – около 300 kg, на 18 – около 400 kg. Средната жива маса на биво-
лиците на първа лактация е 500–550 kg, а на завършилите растежа си биво-
лици на трета и следващи лактации – 600–650 kg, с височина при холката – 
133–136 cm. При биците височината е 140–145 cm, а масата – 700–900 kg.

Средната млечност на контролираните биволици у нас е 1700–1800 kg, 
със 7.3–7.4 % масленост и съдържание на протеин в млякото – 4.2–4.4 %.

Развъдната дейност с биволите у нас се води от две развъдни орга-
низации –  Асоциация на българските биволовъди (АББ) и Българска нацио-
нална асоциация за развитие на биволовъдството (БНАРБ). През 2011 г. под 
селекционен контрол на АББ са 94 ферми с 3073 биволици, а под контрола на 
БНАРБ – 1500, или общият брой на контролираните биволици е 4573, което 
е над 85 % от общия размер на популацията. Средната млечност за 2010 г. 
на биволиците, контролирани от АББ, е 1777 kg със 7.40 % масленост и 
съдър-жание на протеин – 4.40 %, а на тези, контролирани от БНАРБ – 1718 
kg със 7.32 % масленост и 4.16 % съдържание на протеин. Средната 
млечност на стадата варира от 1200 до 2300 kg. В популацията, 
контролирана от АББ, е формиран сборен нуклеус от 93 биволици с 
млечност 2500–3800 kg, като 30 от биволиците са с млечност над 2900 kg. 
Тези данни показват огромния потенциал на животните от породата 
Българска мурра.

Среднодневният прираст на малачетата е 0.500 (0.450–0.550) kg, при 
интензивно угояване на мъжките малачета достига 0.800–1.000 kg, а при 
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някои животни – до 1.200–1.500 kg. Кланична зрялост малачетата достигат на 
16–24-месечна възраст при жива маса 400–500 kg. Кланичният рандеман е 
49–55 %.

Половата зрялост на мъжките малачета настъпва на около 15-месечна 
възраст, а биците се включват в разплод на 2.5–3 години. Средната възраст 
на първо омалачване е малко над 3 години (32–38 месеца). Половият цикъл е 
през 20–28 дни. Средната продължителност на еструса е 29 h, овулацията 
настъпва около 11 h след края на еструса. Оптималното време на осеменя-
ването е 16–24 h от началото на разгонването. Средната продължителност 
на бременността е 313 дни, на сервиз периода –  120–150 дни. Интервалът 
между омалачванията е 390–450 дни.

Биволиците имат висока жизнеспособност и могат да се използват за 
разплод 12–15 години. Поради високата продължителност на стопанско из-
ползване пожизнената продуктивност може да достигне до 15–20 хиляди литра.

8. ПРОФИЛАКТИКА НА ГОВЕДАТА
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8.1. ЦЕЛИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Концентрацията, специализацията и въвеждането на съответните тех-

нологии в животновъдството създават благоприятни условия за провежда-
нето на зоопрофилактични мероприятия. От една страна, се дава възможност 
за прилагане на ефикасни мерки против внасянето и възникването на инфек-
циозни и паразитни болести, а от друга, внедрявайки правилната технология 
на отглеждане и експлоатация, се повишава общата устойчивост на 
животните.

Същевременно трябва да се има в предвид, че при възникване на за-
разно или паразитно заболяване поради събирането на едно място на много 
животни от един и същ вид биха могли да се получат големи икономически 
загуби. Затова е особено важно да се спазват основните зоопрофилактични 
правила. Всички мероприятия са регламентирани в наредби, инструкции и 
правилници, провеждането на които има задължителен характер. Безспорно 
основните задължения при провеждането на тези мероприятия се падат на 
специалистите, работещи в областта на животновъдството, със съзнателното 
участие на собствениците на ферми.

Фермерите вече се убеждават, че прилагането на тази методи е много 
по-евтино от загубите, които тези заболявания причиняват, и че съществува-
нето на едрите ферми без тези профилактични методи е обречено на провал. 

За да се използва максимално биологичният потенциал на животните, 
е необходимо те да бъдат здрави. 

Здравеопазването на животните има няколко цели: 
• Достигане на висока икономическа ефективност при производството 

на продукти от животински произход. 
• Осигуряване на производството на безопасни за здравето на хората 

продукти.
• Опазване на общественото здраве от зоонози – общи заболявания 

за човека и животните.
• Спазване на изискванията за хуманно отношение към животните.
• Опазване и незаразяване на околната среда. 

Какво означава имунопрофилактика?
На този въпрос много от фермерите могат да отговорят частично или 

неточно. Те следва да са все по-информирани в днешно време с оглед на 
тенденциите за модерно и ефективно животновъдство. Необходимо е да бъдат 
направени пояснения относно естеството и нуждата от имунопрофилактични 
дейности при животните, които включват третирания със специфични средства, 
серумиране, ваксиниране, обезпаразитяване и диагностични третирания.

Третиранията на животните със специфични средства се пра-
вят с оглед на тяхното предпазване от съответните заразни заболявания или 
диагностициране на бързо разпространяващи се болести, водещи до големи 
икономически загуби и в някои случаи – представляващи опасност не само за 
животните, но и за човека.

Серумирането е пасивна имунизация, с която се цели постигане на 
невъзприемчивост на животните вследствие на вкарване на готови специфич-
ни имунни тела в организма им. Имунитетът настъпва веднага след прилага-
нето на серума, но е краткотраен (средно около две седмици).

321



Ваксинирането е активна имунизация, провокираща в организма вери-
га от специфични имунни реакции, водещи до изграждането на имунитет. Вакси-
ните съдържат убити или отслабени причинители на заболяванията, както и 
техни продукти. Имунитетът след ваксинация настъпва след известен период от 
време.

Обезпаразитяването на животните е много важно и неотложно ме-
роприятие. Пасищният тип на отглеждане, въобще условията в нашата стра-
на предразполагат към широко разпространение на паразитните заболява-
ния, които изтощават животните и водят до големи загуби за фермерите. Су-
хостойният период е подходящ за обезпаразитяване, тъй като тогава кравите 
не лактират и не е необходимо да се спазват карентните срокове за млякото. 
Желателно е преди да се предприеме обезпаразитяването да се изследват 
фекални проби, като по този начин се определи най-точно видът на препара-
та, с който трябва да се осъществи третирането.

Диагностичните третирания се извършват с прилагане на специ-
фични биопродукти, за да бъдат диагностицирани някои опасни заразни заболя-
вания. Наприме туберкулинът, инжектиран на животните, провокира кожна 
алер-гична реакция и приживе доказва туберкулозата при животните.

В нашата страна се приема Държавна профилактична програма 
(ДПП), като ветеринарните лекари въз основа на рамков договор за съответ-
ната година извършват дейностите, свързани с определените в ДПП задъл-
жителни мероприятия за профилактика и борбата със съответните заразни 
болести при животните. Останалите дейности, свързани със здравеопазването 
на животните до момента, се обезпечават от собствениците на животните

Ролята на фермерите в това отношение е да познават естеството и 
да съдействат на ветеринарните лекари по отношение на изпълнението на 
задължителните изследвания и имунопрофилактични мероприятия, които след-
ва да се провеждат срещу съответните заразни болести по животните. 

Фермерите следва да имат предвид, че в нашата страна в настоящия 
момент се провеждат имунопрофилактични мероприятия с оглед на своевре-
менната диагностика и превенция от разпространението на следните значими 
заболявания при животните:

• туберкулоза (изследване чрез инжектиране на туберкулин); 
• бруцелоза, лептоспироза и левкоза (вземане и изследване на кръв); 
• спонгиформна енцефалопатия (луда крава –  вземане на проби от 

мозъка в кланиците, след клането на едри и дребни преживни);
Всички тези имунопрофилактични мероприятия и манипулации с жи-

вотните са пряко свързани с предпазване на стадата от разпространението 
на съответните заболявания, с гарантиране на безопасността на продуктите 
от животински произход и съответно на човека – от причинителите на зоонози.

8.2. ПРОФИЛАКТИКА НА ЖИВОТНИТЕ
Основната цел на профилактиката и лечението на животните е да се 

изгради и поддържа стабилна система на превенция, която да намалява и 
недопуска развитието на заболяване и евентуално лечение. 

За избягване на повечето незаразни болести е необходимо да се обър-
не внимание на:

•  факторите на средата; 

322



•  качеството на подовете, леглата, хранилките и поилките;

•  обезопасяването на механичните и електрическите 
съоръжения;

•  използването на качествени и в достатъчно количество 
фуражи;

•  максималното използване на разходката и престоя на открито;

•  оптималната гъстота на населяване на сградите и дворовете;

•  поддържането на висока хигиена в помещенията и на 
животните;

•  правилното и разумно формиране на технологичните групи;

•  точното и внимателно провеждане на технологичните 
операции;

•  ветеринарносанитарните мероприятия и други.

За ограничаване и недопускане на заразните болести е необходимо: 

•  да се осигури правилно устройване на фермата, стопанския 
двор, те-рените около фермата, пасищата;

•  да се изгради черна и бяла зона, пропускателен пункт и 
дезинфекци-онна площадка за транспортните средства;

•  да се определят подходящи места за изолатор и за събиране 
на труповете. 

Всичко това е в съответствие с нашата нормативна база и е изпълни-
мо от ферми с повече бройки животни.

Задължителни са:

•  провеждането на профилактичните дезинфекции, 
дератизации и де-зинсекции; 

•  редовното саниране на работното облекло и ръцете на 
персонала, на инвентара, на съоръженията за доене, поене и хранене;

•  периодичните прегледи;

•  подрязването и обработката на копитата; 

•  профилактичните ваксинации и дехелминтизации.

За почистване и дезинфекция на сградите и съоръженията е необхо-
димо да се използват средства и препарати с минимално вредно влияние на 
околната среда: калиев и натриев сапун, варно мляко, негасена вар, натриев 
хипохлорид, натриева основа, натриев и калиев карбонат (поташ), водороден 
прекис, лимонена, мравчена, млечна, оксалова, оцетна и пероцетна кисели-
ни, алкохоли, формалдехид, препарати за почистване и дезинфекция на ви-
мето и доилните съоръжения. 
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Други препарати могат да се използват в изключителни случаи, когато 
няма подходящи превантивни биологични, физични или развъдни мерки, или 
те се използват, без да влизат в съприкосновение с тялото на животните и 
животинските продукти и не замърсяват околната среда. 

За дезинфекции и дератизации на сградите и съоръженията се из-
ползват и посочените препарати в табл. 42.

Ограничаването на заразните и паразитните болести ще зависи до 
голяма степен и от избора на подходящия вид и порода животни, както и от 
посоката на провежданата селекция. 

Провеждането на пролетната и есенната диспансеризация на животни-
те е най-добрият начин за откриване, лечение и профилактика на заболя-
ванията.

Желателно е при профилактиката и лечението на животните да се 
използват лекарства и препарати, които са безвредни за животните, нямат ос-
татъчен ефект и са безопасни за хората.

Таблица 42. Препарати за борба с насекоми и други вредители 
в сградите за животни и съоръженията

Наименование Описание и условия за употреба

Екстракт от Azadirachta indica

Инсектицид. Използване – след изпитване 
от контролен орган

Желатин

Инсектицид. Не се разрешава използването 
на желатин, добит от преживни животни

Хидролизирани протеини
Примамки. Използване – след биологично 
изпитване. Забранени са хидролизирани 
протеини, добити от преживни животни

Лецитин

Фунгицид. Разрешава се след биологично 
изпитване и регистрация в България

Растителни масла 
(мента, бор, кимион)

Инсектицид, акарицид, фунгицид

Екстракт от хризантема Инсектицид

Екстракт от Quassia amara Инсектицид с репелентно действие
Екстракт от Derris spp., 
Lonchocarpus spp., Terphrosia spp. Инсектицид
Препарати на базата 
на Bacillus thuringiensis Без да са генетично модифицирани

Диамониев фосфат Атрактант. Използва се за уловки

Метаалдехид

Срещу голи охлюви. 
Като репелант при гризачи

Феромони

Атрактант. За полова дезорентация 
в уловки и диспенсери.

Пиретроиди (само делтаметрин 
или ламбдацихалотрин)

Инсектицид. 
Само в уловки с атрактанти

Мед – под формата на меден 
хидроксид, меден оксихлорид, 
меден сулфат и меден оксид.

Фунгицид

Калиев сапун Инсектицид
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Парафинови масла Инсектицид. Акарицид

Сероваров разтвор Фунгицид, акарицид, инсектицид

Сяра Фунгицид, акарицид, репелент

Кварцов пясък Репелент

Пренасянето и придвижването на животни от едно на друго място се 
налага често както със стопанска, така и с икономическа или друга цел. В 
много случаи това се свързва с кратки или далечни пътувания, а понякога и 
при рязко променящи се климатични условия. 

По време на транспорта животните са при непривични за тях условия 
(по-груби обноски, нарушен хранителен и водопоен режим, микроклиматичен 
дискомфорт, намалено лично пространство, повишено нервно натоварване и 
други), водещи до транспортен стрес. Редица изследвания показват, че 
стре-сирането на животните е основно преди и по време на товаренето им в 
транс-портните средства, а не по време на самия транспорт. Стресът е причина 
за повишаване на заболеваемостта и смъртността (1–3  %), на загубата на те-
лесна маса (2–5  %), на влошаване на качеството на месото и други. 

Преодоляването на загубите по време на транспортирането на животни 
изисква спазването на определени хигиенни правила, норми и хуманно отноше-
ние, намерили конкретизация в редица документи за условията за защита и ху-
манно отношение към животните по време на транспортирането им (Council Di-
rective 91/628/EEC of 19 November 1991; Council Directive 95/29/EC of 29 June 
1995; Commission Regulation (EC) 639/2003 of 9 April 2003; Закон за 
ветеринарномеди-цинската дейност (ДВ, бр. 87/2005; обн. ДВ, бр. 87 от 1 
ноември 2005 г., изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 31 от 14 април 
2006 г., изм. ДВ, бр. 55 от 7 юли 2006 г., изм. ДВ, бр. 88 от 31 октомври 2006 г., 
изм. ДВ, бр. 51 от 26 юни 2007 г., изм. ДВ. бр.84 от 19 октомври 2007 г., изм. ДВ, 
бр. 13 от 8 февруари 2008 г., изм. ДВ. бр. 36 от 4 април 2008 г; Наредба № 26 
от 28 февруари 2006 г. за условията за защита и хуманно отношение към 
животните по време на транспортирането им, в сила от 01.05.2006 г. обн. ДВ, 
бр. 23 от 17 март 2006 г.).

За превозване се допускат само здрави и добре гледани животни от 
благополучни в здравно и хигиенно отношение стопанства. Тези животни тряб-
ва да са регистрирани и да притежават идентификационни номера, съответ-
стващи на вписаните в пътния лист. Към него трябва да има информация за 
целта на транспорта; за времето на пътуване; за вида и броя на животните; 
за стопанството, от което произлизат; за маршрута, който трябва да преми-
нат; за крайната точка на пътуването им. При продължително пътуване (освен 
маршрута) се маркират и местата за почивка, хранене и поене. Понякога пре-
ди товарене се налага да се извърши ваксиниране или серумиране на живот-
ните с оглед на евентуалното им предпазване от заболяване по време на пъ-
туването. Могат да се приложат и антистресови препарати (витамините А, Е и 
С, елеутерокок и др.).

Преди товарене на животните се проверяват транспортните средства: 
здравина на пода; фиксиращи и връзващи материали; дали са почистени и де-
зинфекцирани; отговарят ли по площ за броя и вида на животните за превоз-
ване; какъв е запасът от постеля, вода, фуражи и инвентар за обслужването 
на животните и други. Използват се само закрити специализирани транспорт-

39. Технология на говедовъдството
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ни средства и контейнери, предпазващи животните от резките климатични 
промени и осигуряващи необходимата естествена или изкуствена вентилация.

Животните се товарят на превозното средство с помощта на рампа, 
внимателно, без грубости и навиквания, като се спазват всички необходими 
изисквания за хуманност и защита. Забранено е използването на тояги, елек-
трически остени, дърпане и влачене за ушите, опашката или вълната, хвър-
ляне или блъскане на животните. Плътността на товаренето зависи от вида 
на животното, живото му тегло, транспортното средство и продължителността 
на пътуване и други, съгласно с изискванията на Наредба № 26 от 28 фев-
руари 2006 г. за условията за защита и хуманно отношение към животните по 
време на транспортирането им.

Максималното време за пътуване е 8 h. То може да бъде увеличено, 
ако в превозното средство има достатъчно вода, постеля и храна, подходяща 
температура и вентилация и пряк достъп до животните. 

Продължителността на транспортиране на говеда е 14 h, през което 
вре-ме се осигурява едночасова почивка с поене, а при нужда и хранене. При 
пре-возване на бозаещи телета трябва да се осигурява по 1 h почивка на всеки 
9 h пътуване. 

Местата, определени за спиране и почивка на животните, трябва да са в 
райони, свободни от ограничения и забрани, да имат подходящи съоръжения 
(рампи) за разтоварване и товарене на животните и подходящи помещения за 
отдих с възможности за поене, хранене, почистване и дезинфекция.

След приключване на пътуването животните внимателно и без гру-
бости се разтоварват, хранят, поят и се оставят да починат най-малко 24 h 
(при речен и морски транспорт – 12 h).
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9. ОКОЛНА СРЕДА, БЛАГОДЕНСТВИЕ, КОМФОРТ И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ 
КЪМ ЖИВОТНИТЕ, ДОБРИ ХИГИЕННИ ПРАКТИКИ В ГОВЕДОВЪДСТВОТО

9.1. ОКОЛНА СРЕДА
Опазването на околната среда е дело на всеки от нас. С приемането 

на Единния европейски акт от 1987 г. опазването на околната среда е поста-
вено на договорно-правни основи. Съгласно с Договора от Амстердам (1999 г.), 
социалните и икономическите цели на ЕС бяха допълнени и придобиха еко-
логично измерение. 

Европейската нормативна уредба включва много и разнообразни ак-
тове за устойчиво използване на земята под формата на директиви на Ев-
ропейския съвет, на Европейския парламент и на Европейската комисия.

 Директивата обвързва всяка държава членка по отношение на ре-
зултата, който трябва да бъде постигнат. Същевременно тя предоставя на 
тези държави сами да избират формите и средствата за неговото постигане. 

Отглеждането на монокултури в земеделието, както и функционирането 
на огромните антропогенни животновъдни системи до близкото минало (в нару-
шение на множество екологични закони) станаха причина за промени в състава 
на почвите, качеството на водите, биологичното разнообразие. Натрупаните 
големи количества отпадъци се превърнаха в сериозна заплаха за живота на 
планетата. Предприетите мерки от ЕС за прилагане на устойчиво земеделие с 
ниски вложения, на биологично земеделие и на други интегрирани агроеколо-
гични дейности цели да стабилизира (укрепи) екосистемите, да запази и възста-
нови националните ресурси, а заедно с това да укрепи и развива селските 
райо-ни и да прекъсне процеса на  изоставяне на земите. Поддържането и 
подобрява-нето на естествените и полуестествените местообитания ще 
съхрани и биораз-нообразието. Използването на невъзобновимите ресурси в 
селскостопанските ферми е време да отстъпи място на възобновимите. 
Изграждането на ферми със затворен цикъл от хранителни вещества и 
органична материя трябва да бъ-де основна алтернатива на всеки настоящ и 
бъдещ земеделец.
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Биологичното земеделие е производствен метод, при който се за-
пазва структурата и плодородието на почвата, осигурява се висок стандарт 
на хуманно отношение към животните и се избягва използването на препа-
рати, позволени в конвенционалното земеделие – синтетични пестициди, хер-
бициди, химични торове, стимулатори на растежа като антибиотици или генно 
модифицирани организми. Земеделските производители използват техники, 
които спомагат за запазване на екосистемите и намаляват замърсяването.

За прилагането на биологичното животновъдство най-подходящи са 
смесените фермерски системи (растениевъдна и животновъдна), които вза-
имно се допълват и подпомагат. Животните в тях се разглеждат като допъл-
нителен приход и като основен фактор за поддържане на почвеното плодо-
родие, т.е. животните се явяват като незаменим компонент в кръговрата на 
веществата и енергията на екосистемата.

Отпадъчните продукти от животновъдството са предимно органични 
съединения, които могат да бъдат включени в природните биогеохимични 
цикли и при малък брой животни, отглеждани на достатъчно голяма площ, те 
не представляват екологичен проблем. При голяма концентрация на животни-
те върху единица площ се нарушава принципът на разумната достатъчност, 
съгласно със закона за оптималността, и екосистемата се оказва малка, за да 
побере огромното количество отпадъчни продукти. 

Понастоящем в България функционират различни по степен на антро-
погенно въздействие зооценози. С най-ниска степен са фермите тип “ранчо”. 
Човешката намеса по отношение на екотопа се ограничава в пространстве-
ната изолация и до регулиране на отделните полезни популации. Количест-
вото на внесената енергия е минимално и се изразява с енергията, включена 
във фуражите за допълнително подхранване при тежки зими, без обаче тя да 
е основен енергиен ресурс. Основният кръговрат на веществата не се нару-
шава от минималния внос на енергия и от незначителния износ на част от 
произведената вторична биологична продукция, т.е. цикличният характер на 
материята, характерен за природните екосистеми, се запазва.

За да се гарантира “здравето” на природните екосистеми, се въвежда 
максимална плътност на популацията от селскостопански животни на хектар, 
която да не превишава 170 kg N годишно (азотен еквивалент). Това са въз-
можностите на фермата да оползотворява тора върху собствените си земи без 
да превишава торовия еквивалент и да създава предпоставки за замърсяване 
на водите с нитрати и нитрити, както и да обезпечава  животните си с 
подходящи и достатъчно по площ пасища. 

Съобразно с азотния еквивалент, на 1 ha се допуска отглежда-
нето на 5 телета до 1 година и телета за угояване, 3.3 мъжки и 
женски телета до 2 години, 2 мъжки телета над 2 години, 2.5 юници, 2 
крави за мляко, 2.5 други категории.

Производството на биологични продукти от животински произход до-
бива законова форма през 1998 г. с приемането на Наредбата за регулиране 
на екологичното животновъдство в Европейския съюз. У нас последва изда-
ването на Наредба № 35/2001 г за биологично производство на животински 
продукти и храни и тяхното означаване.

При биологичното (екологичното) земеделие торът е едно от основ-
ните свързващи звена между растениевъдното и животновъдното производ-
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ство. Торът, в зависимост от технологията на почистване, бива твърд (с влаж-
ност 70–75 %), полутечен (80–90 %), разреден (90–95 %) и течен (95–98 %). 
Той е главен фактор за подобряване на физичните, химичните и биологичните 
качества на почвата и поддържа нейното плодородие. 

В пресния оборски тор от млечни крави се съдържа 21 % сухо 
вещество, в т.ч. 4.86 % азот, 0.96 % фосфор, 4.27 % калий. Торът от говедата 
за угояване е с по-високо минерално съдържание –  6.45 % азот, 1.9 % 
фосфор, 4.18 % калий. Най-подвижен от състава на тора е азотът и по-слабо 
калият. Азотът се отделя в атмосферата като амоняк и се отмива от дъж-
довете и поливните води като нитрати и нитрити. Грубите растителни отпа-
дъци абсорбират торовата течност и ограничават загубата на азота, като 
същевременно спомагат да се измени в най-подходяща форма съотношение-
то между С:N, което е 1:25.

Торът е подходяща среда за развитието на множество микроорганизми, 
между които и причинителите на туберкулозата, паратуберкулозата, чумата и 
червенката по свинете, листериозата, мита по конете, болестта на Ауески и 
Ку-треската, на множество яйца и ларви на аскариди, стронгилати и други 
пара-зити. В процентно изражение микроорганизмите съставляват около 15–
19 % от общата маса на тора.

За ограничаване и намаляване на вредното въздействие на тора и 
торовите течности върху природните и антропогенните екосистеми, освен 
оптимизиране на броя на отглежданите животни върху единица площ, се 
препоръчва да се използват съвременни технологии за бърза минерализа-
ция на органичните вещества в него. Така се постига ограничаване на мик-
робните популации и намаляване на отделяните неприятни миризми и аеро-
золи.

Отпадъчните продукти при малък брой животни, отглеждани на доста-
тъчно голяма площ не представляват екологичен проблем, но при голяма 
концентрация се налага тяхното събиране и обезвреждане. В зависимост от 
консистенцията на тора у нас и в чужбина най-често използваните методи на 
съхранение са: торища, многостъпална пречиствателна станция, лагуни, на-
поителни и филтрационни полета и биобасейни. 

Торът, като богат на енергия отпадъчен продукт, може да бъде вклю-
чен като етап от хранителната верига на други организми или да бъде суро-
вина за получаване на биоенергия. 

Обезвреждането на тора на торищата се извършва по биотермичен 
начин (анаеробно разграждане) или чрез компостиране (аеробно разграж-
дане). В процеса на компостиране се постига ефектът на тиндализация и 
нискотемпературна пастьоризация –  бавното и постепенно повишаване на 
температурата на средата по време на ферментацията става оптимална за 
развитието на споровите форми и на яйцата на паразитните видове. Същите 
се активизират, преминават във вегетативни форми, като прорастват и за-
почват фазите на делене и обмяна с околната среда. По този начин те стават 
уязвими на повишаващата се температура и загиват, а компостната маса се 
обеззаразява, без да се подлага на стерилизация. Следователно това е ти-
пичен пример на една закономерна сукцесия (развитие) на биоценозата, 
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преминаваща последователно през чревно-фекален, торов, торово-почвен и 
почвен етап.

Торът е подходящ субстрат за култивиране на различни видове дрож-
ди, насекоми, дъждовни червеи, водорасли и други, които след изсушаване и 
стерилизация се превръщат в ценен белтъчен източник.

Дълбокото почвено депониране на тора, разработено през 90-те 
години на XX в., се използва доста често, защото има своите привърженици. 
Заораването на големи количества течен тор (600–1200 t/ha) на дълбочина 
50–60 cm намалява неприятните миризми от директното разпръскване върху 
почвата. Прилага се циклично (еднократно на 6–8 години), като върху 1 ha се 
депонира торът от 30 крави (или 60 телета) при разреждане 1:2. Течната фрак-
ция на тора може да се използва за наторително напояване (кейдуване). 

Последните десетилетия на XX в. се характеризират и с разработва-
нето и внедряването на технологии, в които торът е източник на гориво – 
биогаз (състои се от 60–70 % метан и 30–40 % CO2).

Начинът на употреба на тора до голяма степен зависи от предпочи-
танията на фермера, състоянието на почвата и очаквания ефект от нея 
(табл. 43).

Таблица 43. Фактори, влияещи върху избора на компостиран или 
некомпостиран тор (Lampkin,1994)

Показатели Компостиран тор Некомпостиран тор

Специфични цели Полза за дълъг период от 
време; високо почвено 
плодородие

Полза за кратък период 
от време; високи добиви

Специфични фактори
Количество тор Излишък на тор Недостиг на тор

Цели на торене Поддържане на хумусно ниво Поддържане нивото на 
калия

Почвен тип Леки до средни почви Средни до тежки почви

Ротация и  % на 
бобовите култури

Достатъчен за осигуряване 
на азот

Недостатъчен за 
осигуряване на азот

Избор на култура с оглед на:
Дължина на вегетация Дълга (тревни смески) Къса (ечемик)
Хранителни изисквания Ниски (житни) Високи (картофи)
Нитратен риск Голям (салати) Малък (житни)

При обработката на тора се подобряват хигиенните и се оптимизират 
екологичните взаимоотношения; силно се редуцират плевелните семена; стой-
ността на тора нараства, но се намалява абсолютния му обем; повишава се 
биологичната активност на почвата; загубата на хранителни вещества по вре-
ме на внасянето на тора се понижава; качеството на растителната продукция 
нараства; допълнителните инвестиции остават минимални.

От екологична гледна точка предимствата от производството на био-
газ от постеля в сравнение с другите технологии за оползотворяване на тора 
могат да бъдат групирани така:
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• налице е енергийна автономност на ползваната инсталация и се 
произвежда газово гориво за стопанството (1 t въглехидрати дават 370 m3 ме-
тан, белтъчините – 500, а мазнините – 1030);

• отделят се само химични елементи, които не са лимитиращи за аг-
роценозите (въглерод, водород и кислород);

• изключено е отделянето на токсични газове в атмосферата (CO, 
CO2. H2S и др.) поради херметичността на инсталацията;

• не се отделят непречистени отпадни води във водоприемниците;

• всички проблемни микроорганизми се унищожават;

• разграждат се редица токсични субстанции (киселини, халогенни и 
ароматни въглеводороди и др.) до безвредни продукти;

• анаеробната ферментация променя съотношението между въглеро-
да и азота, при което се повишава структурната стабилност на почвата;

• микробната биомаса в биошлама е 10–15 % спрямо 50–60 % при 
аеробните процеси. 

Отпадъците от животновъдството представляват опасност и за 
водите на България. Високите нива на нитрати и нитрити в почвата и водите 
доведе до въвеждането на Нитратна директива (91/676/ЕИО), и разделянето 
на стра-ната ни на зони: обременени, все още чисти или намиращи се в риск. 

Нитратната директива е въведена у нас чрез Наредба №  2 от 
16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 
източници. 

В Наредбата са разработени и основните правилата за добра земе-
делска практика:

• Посочват се периодите, през които внасянето на торове е забранено.
• Начините на внасяне на торове върху наклонени терени.
• Начините на внасяне на торове върху водонаситени, наводнени, 

замръзнали или покрити със сняг терени.

• Обемът и характеристиките на депата за съхранение на органични 
торове, включително мерки за предотвратяване на замърсяването на подзем-
ните и повърхностните води с течности, произхождащи от тях или от скла-
дирани фуражи.

• Условията за внасяне на торове в близост до водни обекти.

• Условията и редът за внасяне на торове, включително честотата и 
начина на разпръскване на разтвори на минерални и органични торове с цел 
поддържане на загубите на хранителни съставки от разтвора на приемливо 
равнище.

9.2. ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ
За успешното решаване на задачите на фермата трябва да се ръко-

водим от мотото, че “доброто здраве е дело на добрата 
профилактика”, т.е. основната и първостепенна задача на фермера и 
всички работещи в нея е хигиената и профилактиката. 
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Работата на фермата е всестранна и отговорна. Всеки работник носи 
не само лична (персонална), но и обща отговорност – за здравето на всички 
работещи във фермата и за самите животни, като постоянно се стреми да по-
вишава и усъвършенства не само продуктивността им, но и грижите към тях.

Провежданата интензивна “технологична” селекция към висока 
про-дуктивност и създадената на тази база (по желание на човека) техногенно 
мо-делирана биологична система –  животното, се отглежда с крайната и 
единст-вена цел –  печалбата. Животните се поставят при условия, при 
които човек поема цялата технологична (трудово постигната среда) 
отговорност за кон-ституцията, обмяната, резистентността, физиологичните и 
поведенческите им прояви. Това означава също отговорност и за здравето, 
защото няма техно-генно независими и случайно, спонтанно възникващи 
болести по домашните животни, дори заразни и паразитни.

Благоденствието и свободата са в противоречие с печалбата. Не може 
да говорим за благоденствие, когато е нарушен балансът между естествените и 
техногенните условия, в резултат на което се породиха и сложно обяснимите за 
промишлените комплекси технопатии. Фермерът трябва да притежава извес-
тен опит и знания с оглед на ограничаване на противоречието и гарантиране на 
благоденствието и благополучието на животните в рамките на тяхната 
физиоло-гия и биология, като същевременно се запазва устойчива и околната 
среда. 

Понятието за благоденствие (Welfare) се въвежда през 1965 г., когато 
се приемат за задължителни и петте принципа, или свободи (five freedoms), в 
страните от ЕС:

• предпазване от глад, жажда и недохранване (Freedom from thirst, 
hunger and malnutrition).

• предпазване от дискомфорт (Freedom from discomfort).
• предпазване от болка, наранявания и болести (Freedom from pain, 

injury and disease).

• предпазване от страх (Freedom from fear).

• свобода да изразят нормалното си животинско поведение (Freedom 
to engage in relatively normal patterns of animal behaviour).

Понятието благоденствие за домашните животни е твърде услов-
но и субективно. Тук не става дума за абсолютно благоденствие и свобода, а 
за такива, предоставени и устроени чрез труда на човека (доминатор, собст-
веник, разпоредител и ползвател). 

9.3. ДОБРИ ХИГИЕННИ ПРАКТИКИ
Добрите хигиенни практики (ДХП) в понятието благоденствие (бла-

гополучие) съгласно с рамката на Farm Animal Welfare Council (UK), включват: 

• точни граници на фермата;

• добър вид на сградите, пътищата, фермата и оборудването;

• водене на изрядна документация;

• опазване на чистотата на въздуха и почвеното плодородие;

• опазване на водата, вододайните зони и местата за поене;

• производствена хигиена;
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• хранителен (фуражен) мениджмънт;

• рационално използване на земята, мениджмънт на пасищата и ли-
вадите;

• добро здраве, благополучие и комфорт на животните, гарантиращи 
минимален стрес и дистрес;

• съхраняване на живата природа;

• защита на архитектурни и национални паметници;

• рационално използване на пестициди, химични вещества и лекарст-
вени средства;

• забрана за използване на биологични, химични и лекарствени суб-
станции;

• хигиена, опит и повишаване на квалификацията на кадрите;

• опазване на здравето на консуматора.
Основен фактор за въвеждане и прилагане на принципите за благопо-

лучие на животните и за устойчиво управление на фермата са хората (спе-
циалисти, оператори и общи работници). За да изпълняват стриктно и профе-
сионално своите задължения, те трябва да имат широк кръг от знания и опит, 
които периодично да обновяват и повишават.

Доброто управление на фермата изисква стриктно и пълно описание и 
контрол на всеки процес или дейност, за да може при нужда проблемът да 
бъде своевременно проследен и отстранен. Необходим е постоянен и компе-
тентен контрол, като се водят протоколи (дневници) за:

• описание на сградите за животни, пасищата, откритите пространства 
и оградените места за движение, помещенията за съхранение, опаковка и 
обработка на животни, животински продукти или суровини;

• описание на съоръженията за съхраняване на оборския тор;

• план за разпръскване на оборския тор, както и пълно описание на 
площите за производство на растителна продукция;

• план за управление на стопанството;

• предписание от мерки, които се предприемат за спазването или отст-
раняването на пропуски, съгласно с наредбата за биологично производство;

• поддържа се постоянна идентификация на животните (индивидуална 
или групова);

• дневници за пристигащите и напускащите фермата животни;

• дневник за отпадналите и загубените животни и причините за това;

• дневник за използваните фуражи, фуражни добавки, смяната на даж-
бите, времето на пускане, престой и прибиране от пасището или местата за 
движение;

40. Технология на говедовъдството
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• дневник за извършените интервенции, диагнози, лечения или профи-
лактични манипулации, карантина и други дейности по профилактиката на жи-
вотните.

Точна дефиниция за добрите хигиенни практики най-често се избяг-
ва да се дава. Приема се, че добрите хигиенни практики включват широка гама 
от дейности, които се определят в контекста на местните агрономически, еколо-
гични, социални и икономически условия. За да бъде ефективна, всяка добра 
хигиенна практика трябва да е не само технически и икономически гъвкава, но 
също и социално приемлива за фермерската общност.

Добрите хигиенни практики са система от основни правила за 
организация, управление и контрол на качеството при 
производство-то на животинска продукция. 

Нормативно-правната и икономическата политика на България пред-
вижда постепенно и задължително въвеждане на добрите хигиенни практики 
във всички области на аграрното производство. Това е наложено от невъз-
можността да се въведат в земеделието правилата в класическия им вид за 
анализ на риска и контрола на критичните точки (НАССР –  Hazard analysis 
and critical control points). 

НАССР системата е съвременна, превантивна система за постоянно 
производство на безвредни храни. Това е един систематичен научен подход за 
идентификация, анализ и контрол на биологичните, химичните и физичните 
опасности във всеки етап от производството. НАССР има предимство пред тра-
диционните методи на инспектиране на готовия продукт, тъй като е насочена 
към идентифициране на потенциалните опасности и тяхното елиминиране или 
нама-ляване до приемливо равнище, така че да не провокират хранителни 
инциденти. Всяка ферма (животновъдна или растениевъдна) е уникална и 
неповторима по отношение на микрофлората. Санирането на микроорганизмите 
и паразитите в тези ферми е невъзможно да бъде реализирано успешно, 
независимо от пред-приеманите мерки, тъй като източниците са различни – 
природна среда, обслуж-ващ персонал, сгради, налични животни, фуражи и 
вода, диви животни и птици.

Добрите хигиенни практики са първото звено, първата стъпка, необхо-
димото условие, за да се реализират правилата и успешно да функционира 
НАССР системата. Добрите хигиенни практики я предхождат и са в основата 
на системите за управление и контрол: ISO 9001, ISO 22000:2005, EurepGAP и 
др.

ISO 9001:2000 е приложим за всички организации (без ограничения в 
размера и предмета на дейност), имащи право да добиват, преработват или 
произвеждат материални продукти или да предоставят услуги. Може да се 
ползва и от стопански и нестопански организации, публична администрация, 
учебни заведения, т.е. от всички, които се стремят към непрекъснато подоб-
ряване на управленската си дейност и процеса на работа.
            ISO 22000:2005 (Food safety management systems – Requirements for 
any organization in the food chain) – “Системи за управление на хранителната 
безопасност”  е международен стандарт, разработен, за да гарантира безо-
пасността на хранителните вериги в целия свят. Отнася се за производители 
на фуражи и суровини, преработватели и производители на хранителни про-
дукти, транспортни и складови оператори, търговци на едро и дребно и дос-
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тавчици на услуги в сферата на храните, както и за производители на обо-
рудване, опаковки, добавки, съставки. Той включва в себе си принципите на 
HACCP системата и покрива изискванията на всички основни стандарти за 
храни.

EurepGAP (Euro Retailer Produce – Good Agricultural Practice) е глобал-
на частна схема, която гарантира управлението на фермерските дейности 
чрез прилагане на добри земеделски практики и се контролира от организа-
цията Food Plus. Това е европейски стандарт за осигуряване на устойчиво и 
безопасно земеделско производство, който гарантира безопасността и ка-
чеството на земеделските продукти и осигурява възможност за свободна тър-
говия. Той е особено актуален за българските производители във връзка с 
нарастващите изисквания на пазара на земеделска продукция и въвеждането 
на системи за качество и безопасност на хранителните продукти. Поддържа 
принципите на НАССР системата. Стандартът се прилага при производството 
на плодове, зеленчуци и други земеделски култури, предназначени за директ-
на консумация и за преработвателната промишленост. Отскоро стандартът 
намира приложение и в животновъдството. Подходящ е както за индивидуал-
ни производители, така и за сдружения, защото дава възможност да се из-
бира от четири опции:

• Опция 1 е за индивидуалния производител. Той може да подаде 
молба за самостоятелна сертификация. След като бъде сертифициран, става 
едноличен притежател на сертификата.

• Опция 2 е групова сертификация (група от фирми производители, 
асоциация на производители, търговска фирма, ферма и др). Структурата на 
групата производители трябва да позволява прилагането на Система за 
управление на качеството (СУК) в рамките на цялата група, която да декла-
рира, че регистрираните в групата производители спазват напълно стандарт-
ните изисквания на EurepGAP. Юридическото лице, притежател на сертифи-
ката, носи пряка отговорност за производството, транспортирането и правото 
на собственост върху продуктите. 

• Опции 3 и 4 са изисквания към индивидуалния земеделски произ-
водител или земеделски сдружения, които са въвели програми за контрол на 
качеството и тези програми са одобрени чрез “процедури за признаване”  на 
benchmarking системи (приети за еквивалент на стандарт EurepGAP).

На 7 септември 2007 на Осмата си годишна конференция в Тайланд, 
EurepGAP обяви, че променя името и логото си на GLOBALGAP. Това реше-
ние отразява нарастващата международна роля на EurepGAP в установява-
нето на добри селскостопански практики между множеството търговци на 
дребно и техните доставчици.  Приемането на добрите селскостопански прак-
тики позволява на производители с различен мащаб на производство да се 
конкурират на равностойни начала.  

Всяка ферма или производствена единица за производство, прера-
ботка или търговия с животинска продукция трябва да разработи и прилага 
системата от добрите хигиенни практики. За да се стимулира разработката и 
внедряването им, те се обвързват с всички допълнителни и директни плаща-
ния в нашата страна.   

335



Добрите хигиенни практики се изграждат и на базата на Кодекса за 
изисквания за опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение 
към животните и ветеринарни и фитосанитарни изисквания в земеделските 
стопанства, който включва няколко отделни програми, гарантиращи:

• добро здраве на животните;

• хигиена на млекодобива;

• правилно хранене и поене на животните;

• благоденствие на животните;

• опазване на околната среда.
Към общите изисквания на Кодекса са включени екологичните, трети-

ращи проблемите при работа с пестициди, органични и минерални торове, при 
изгаряне на органични остатъци и използване на дезинфекциони средства, при 
съхранение и използване на течни торове и отпадъчни води, при размер на зе-
мята за стопански нужди и други. 

Специфичните изисквания в кодекса са групирани по направления 
(рас-тениевъдство и животновъдство) и по вид на отглежданите животни 
(млечни говеда, свине, птици, зайци, дребни преживни за месо). 

Системата от добри хигиенни практики не изисква солидни финансови 
средства. Насочена е основно към промяна в организацията, планирането и 
цялостната производствена дейност на всяка ферма. Крайно време е да се 
промени съзнанието и отношението на хората към дейността на фермера и 
фермата, към опазването на природната среда и нейното устойчиво 
управление. Здравето на хората и животните и чистотата на средата, в която 
живеем, зависи както от фермера, така и от всеки един от нас.

Елементи, включени към добрите хигиенни практики

Стопански двор, сгради, помещения, съоръжения и оборудване. 
Фермата трябва да бъде проектирана, изградена и експлоатирана в унисон с 
действащата нормативна база и да осигурява ефикасно почистване и под-
дръжка, недопускане на бактериално заразяване и замърсяване с вредни и 
токсични вещества, увреждащи здравето на животните и получаваните от тях 
продукти. Задължително се изграждат “чисти”  и “мръсни”  зони, като обслуж-
ващите ги пътища не трябва да се пресичат, а да осигуряват поточност. 

Типът на сградата, нейното обзавеждане и внедрената технология 
трябва да отговарят на физиологичните нужди на отглеждания вид и кате-
гория животни. Те трябва да осигуряват свобода и безконфликтни взаимоот-
ношения между животните, лесно да се почистват и дезинфекцират, като 
всички отпадъци рационално и целесъобразно се обезвреждат и оползотво-
ряват, без да нарушават устойчивостта на околната среда. Животните по 
всяко време трябва да разполагат с храна, вода, достатъчно светлина и дос-
тъп до чист въздух. 

Към всичко това можем да добавим, че са налице голяма доза субект-
ивизъм и противоречия, породени още с моделирането на техногенния тип 
животно. 

Дори и в интактна технологична природа благоденствието на индиви-
дите и видовете е обвързано с конкурентна борба за оцеляване, усъвършен-
стване и с адаптационни, аклиматизационни и други стресови ситуации – без 
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стрес няма адаптация, без адаптация няма оцеляване и усъвършенстване на 
конституцията и резистентността.  

Хигиена на персонала. Работещите във фермата лица задължително 
спазват изискванията за обща и лична хигиена, като за тази цел са създават 
необходимите условия и предпоставки. 

Процедури по почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератиза-
ция. Разработват се конкретни и ефективни програми, инструкции и графици за 
вида на провежданите дейности, за тяхната кратност, както и за лицата, 
отговор-ни за тяхното провеждане и контрол. Същите са съобразяват с 
действащите на-редби в момента и със Закона за ветеринарномедицинската 
дейност.

Персонал и работна среда. За всяко работно място се изготвя кон-
кретна длъжностна характеристика. Работните помещения и места периодично 
се ревизират за безопасност. Персоналът периодично се инструктира или полу-
чава подобаващо обучение за поддържане на личната и професионалната 
хигиена, за поточността на технологичните процеси, за начините или методите 
на почистване, дезинфекция и дератизация и най-използваните средства за тях, 
както и за мерките за безопасност. Поддържа се задължителна документация.

Производствен процес. Проследява се от лица с опит, подходяща 
квалификация и интелект и възможности за работа в колектив. Всеки техно-
логичен процес трябва да бъде съобразен както с технологичните изисква-
ния, така и със съществуващата нормативна уредба в страната. Неразделна 
част от технологичния процес е и изготвянето на профилактична програма 
както за всеки вид животни, така и за цялата ферма. За отделните техноло-
гични процеси се изготвят технологични карти, които позволяват да се прос-
ледяват процесите, да се определят критичните им точки и при нужда да се 
реагира своевременно.

Доставчици. Най-добре е, когато всяка ферма работи с постоянни и 
сертифицирани доставчици по НАССР, ДХП, ISO 9001 и други. Същите за-
дължително се регистрират по характер на производство, собственик и мес-
тонахождение. Всяка конкретна доставка се описва по вид, време на доста-
вяне, от кого и с какво средство е доставена.

Документи и отчетност. Фермата поддържа регистър с необходи-
мите данни за цялостния производствен процес (от доставката до реализа-
цията) – за животни, фуражи или готова продукция. Цялата тази документа-
ция подлежи на проверка от компетентни длъжностни лица.

Рекламации и оплаквания. Всяка ферма създава и поддържа доку-
ментирана процедура за нарушения, пропуски или отклонения от качеството, 
за нарушения на технологичния процес и други, които биха били причина да 
се увреди здравето на животните и хората, работещи във фермата, или да се 
наруши екологичното равновесие в района на фермата. За онагледяване на 
всички процедури се изготвят карти, които са взаимно свързани и зависими. 

Животновъдите и ветеринарните специалисти са основното звено, което 
ще гарантира здравето на животните и хората чрез отглеждане на здрави и 
щастливи животни, от които ще се получават качествени, безвредни и безопас-
ни биологични храни при гарантирано устойчиво използване и управление на 
природата.

9.4. НОРМАТИВНА БАЗА И ПОДПОМАГАНЕ
НА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОТО ПРОИЗВОДСТВО
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Природните ресурси, традиционният ландшафт и биоразнообразието 
на селските райони на България са част от националното богатство на стра-
ната. Тяхното опазване, възстановяване и подходящо управление са главната 
цел за устойчивото развитие. За преструктурирането и възстановяването на 
икономиката на селските райони в България е нужно да се постигне подходящ 
баланс между осигуряването на хранителни продукти и нуждата от опазване 
на околната среда в селските райони и създаване на трудова заетост.

Натискът върху компонентите на околната среда и природните ресур-
си, който оказват земеделските дейности, са причина за загуба на биоразно-
образието. Поради липса на съоръжения за съхранение на оборския тор, на 
канализация в много населени места и воденото интензивно земеделие вод-
ните басейни продължават да се замърсяват с нитрати и нитрити.

Продължава и загубата на почвеното плодородие в резултат на водна 
и ветрова ерозия, намаляване на хумуса, монокултурно отглеждане, липса на 
сеитбооборот, засоляване, вкисляване и механична деградация.

За намаляването на тези негативни ефекти на земеделските произво-
дители са предоставени възможности за финансово подпомагане на екстен-
зивни земеделски практики по “Програмата за развитие на селските райони” и 
особено по мерките “Агроекологични плащания”, “Плащания за природни огра-
ничения на земеделски стопани в планинските райони”, “Плащания на земе-
делски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони”  и 
“Плащания по НАТУРА 2000” и “Плащания свързани с Директива 2000/60/ЕС”.

Страната ни разполага с изключителни природни дадености за разви-
тие на биологичното земеделие. Земеделските производители могат да се 
възползват от възможностите за производство на уникални биологични про-
дукти, по отношение на които страната ни разполага с конкурентни преиму-
щества на единния европейски пазар. Наличието на някои местни породи и 
сортове дават възможности за постигане на висока рентабилност на биоло-
гичното производство.

Според специалисти от ФАО, ЮНЕСКО и други организации 
интересът към биологичната продукция непрекъснато расте, и то 
във връзка с множеството проблеми, предизвикани от заболявания 
като луда крава (спонгилозна енцефалопатия по говедата), която 
при хората се проявява като болест на Якобс–Кройцфелд.

Най-широко използваните практики на биологичното земеделие:

• Сеитбообращения на полските култури за ефективно използ-
ване на наличните земеделски ресурси. 

• Строги ограничения върху използването на пестициди и из-
куствени торове, антибиотици за животни, хранителни добавки, 
спомагателни вещества в преработката на храните, както и други 
добавки от този тип. 

• Абсолютна забрана на генетично модифицирани организми. 

• Използване на ресурсите “на място” (например животински тор 
за обогатяване на почвата, произведен фураж в стопанството и др.). 

• Подбор на растителни и животински видове, устойчиви на 
заболявания и адаптирани към местните условия. 
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• Отглеждане на животни в свободни, открити пространства 
и чрез хранене с биологичен фураж. 

• Прилагане на животновъдни практики, отчитащи специфич-
ните нужди на вида. 

Биологичното земеделие е част от дълга верига на производство и 
доставки, обхващаща секторите на преработване, дистрибуция и продажби 
на биологични продукти и в края на веригата –  самите потребители. Всяка 
дейност в тази верига е организирана така, че да има полезни въздействия в 
широк кръг от сфери като хуманното отношение към животните, потреби-
телско доверие, влияние върху обществото и икономиката. 

Въпросите, третиращи европейското законодателство за биологично про-
изводство, се поставят пред Съвета на ЕС, в резултат на което са приети и 
влезли във сила следващите регламенти.

Регламент (ЕИО) №  2092/91 –  съставлява част от реформата на 
Обща-та земеделска политика на ЕС и кулминация на процеса на официално 
призна-ване на биологичното земеделие. 

Регламент (ЕО) № 1804/1999 – дефинира разпоредбите на Общността 
относно производството на биологични продукти от животински произход и въп-
росите за храните, превенцията на заболяванията и ветеринарните лечения, 
хуманното отношение към животните, практиките в животновъдството и употре-
бата на животинския тор. Регламентът изключва използването на ГМО и про-
изводните им продукти, разрешава вноса на биологични продукти от трети стра-
ни, чиито критерии за производство и системи за контрол са приети за екви-
валентни от ЕС. 

Регламент 834/2007 –  регулира биологичното производство и 
обознача-ването му, разработван е от 2005 г., а  от 1 януари 2009 г. влиза в 
сила. Той от-меня предишния Регламент (EИО) № 2092/91. 

Регламентът се прилага за следните продукти от земеделски произ-
ход, включително аквакултури и дрожди:

• живи или непреработени продукти; 

• преработени продукти; 

• фуражи; 

• посадъчен и посевен материал. 
Събирането на диви растения и водорасли също е включено в при-

ложното поле на Регламента. В него обаче не попадат продуктите от риболов 
и лов на диви животни.

Регламент (EО) № 889/2008 – съдържа правила относно всички нива 
на растениевъдството и животновъдството –  от обработване на земята и 
отглеждане на животни до преработката и разпространението на биологични 
храни и контрола върху тях. Правилата допълват първоначалния Регламент 
за биологично производство. 

Към Регламента са добавени и много приложения, отнасящи се до:

• продукти, разрешени в биологичното земеделие (например торове, 
подобрители на почвата и пестициди);

339

http://europa.bg/upload/docs/1_834.pdf
http://europa.bg/upload/docs/eur18524.doc
http://europa.bg/upload/docs/REGL91.pdf


• минимални изисквания относно размера на жилищните помещения 
и площта за раздвижване на животните, включително пасищата за биологич-
ния добитък, в зависимост от вида и стадия на развитие на животните;

• небиологични фуражни суровини, фуражни добавки и технологични 
средства за производството на фуражни съставки и примеси, разрешени в 
биологичното земеделие. 

• небиологични съставки, добавки и технологични средства, разреше-
ни в производството на биологични храни (включително производството на 
дрожди). 

• изисквания за логото на Общността. 

Регламент (EО) №  1235/2008 –  определя подробните правила за 
вноса на биологични продукти от трети страни. 

Всички нови нормативни актове се предлагат от Европейската коми-
сия чрез нейните главни дирекции, след което се разглеждат и одобряват от 
Консултативния комитет на Съвета и се приемат като закон от Европейския 
парламент. Консултативният комитет обединява представители на различни 
групи по интереси от областта на техниката и икономиката, като например 
IFOAM, BEUC, COPA/COCEGA, COFALEC и други, което улеснява обмена на 
опит и мнения по различните теми, свързани с биологичното производство.

Биологичното земеделие в България има повече от 20-годишна 
история (според фондация БИОСЕЛЕНА). Началото се поставя през 1987 г. 
в Аграрния университет – Пловдив, като се изгражда Агроекологичен център 
с демонстрационна биологична ферма.

Един от акцентите в европейската екологична политика е опазването 
на водите. 

Директива 2000/60/ЕС за водните ресурси положи началото на все-
обхватната европейска политика за опазване на водните ресурси на конти-
нента. Целта е да се постигне координирано стопанисване на водите в речни-
те басейни, да се хармонизира опазването на водите в рамките на разраст-
ващия се ЕС и да се допринесе за по-нататъшно снижаване на замърсе-
ността на водите. 

Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпа-
дъчни води от населени места, изменена с Директива 98/15/ЕЕС, е във 
връзка с предпазването на околната среда от неблагоприятните ефекти на 
градските отпадни води и отпадните води на някои индустриални сектори. 
Определят се като “уязвими зони” някои от натуралните сладководни езера 
или сладководни басейни, естуари и крайбрежни води и др., а към индуст-
риалните сектори се включват тези за производство на млечни продукти, на 
плодови и зеленчукови продукти, на безалкохолни напитки, на алкохол, на 
фураж, на желатин и органично лепило, за месната и рибната индустрия, за 
пивоварници и за обработване на картофи. Отпадъчните води от изброените 
индустриални сектори предварително се подлагат на третиране.  

Директива 91/676/ЕЕС относно защитата на водите от замърсяване 
с нитрати от земеделски източници има за цел да категоризира уязвимите 
зони на всички известни земни повърхности, които се напояват; да извършва 
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преглед и добавя нови зони на всеки 4 години; да се изгради система от 
добри практики, които да се прилагат от фермерите; да се разработят 4-го-
дишни програми за действие, като се изберат и измервателните точки за от-
читане на нитратното замърсяване. 

На базата на влезлите в сила регламенти и директиви на ЕС се про-
мени и синхронизира и нормативната база в страната ни. По-важни актове:

Закон за водите – дава възможност да се осигури единно и баланси-
рано управление на водите в интерес на обществото и за защита здравето на 
населението (в сила от 27.01.2000 г., обн. ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., последно 
изм. ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г.), 

Закон за опазване почвата от замърсяване – третира мероприя-
тията за опазване на почвата чрез поставянето ѝ под санитарна охрана; за 
събиране и обезвреждане на всички вредни отпадъци от промишлени пред-
приятия, животновъдни стопанства, домакинства, ТЕЦ, заведения и др. (обн. 
ДВ, бр. 84 от 29.10.1963 г., последно изм. ДВ, бр. 113 от 28.12.1999 г.). 

Закон за опазване на земеделските земи – от увреждане и възста-
новяване и подобряване на плодородието на земеделските земи (обн. ДВ, 
бр. 35 от 24.04.1996 г., последно изм. ДВ, бр. 112 от 23.12.2003 г.).

Наредба № 6/2000 г. – за емисионни норми за допустимото съдържа-
ние на вредни и опасни вещества в отпадъчни води, зауствани във водни 
обекти, в която се посочват емисионните норми за допустимото съдържание 
на някои вредни и опасни вещества, както и списък на токсични групи ве-
щества (обн. ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г.).

Наредба №  9/2001 г. –  за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели (обн. ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.).

Наредба за изискванията за опазване на почвите при употреба на 
утайки от пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието. Рег-
ламентира пределно допустимите концентрации на тежки метали в почвата, 
предназначена за употреба в селското стопанство, методи и показатели за 
изпитване на почвите (приета с ПМС № 262 от 2000 г.; обн. ДВ, бр. 101 от 
12.12.2000 г.). 

Наредба № 2 –  за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 
земеделски източници, уреждаща реда и начина за установяване, огранича-
ване и предотвратяване на замърсяването на водите с нитрати от земе-
делски източници, мерките за възстановяване на доброто им състояние и 
правата и задълженията на компетентните органи (приета от 16.10.2000 г., 
обн. ДВ, бр. 87 от 2000 г.).

По-голямата част от нормативните актове третират въпросите за ог-
раничаване и ликвидиране на замърсяването на почвата и природата, като се 
посочват:

• периодите от време, през които разпръскването на торове върху 
почвата е забранено;

• осигуряването на необходимия обем на депата за съхранение на 
органични торове, така че да се позволява съхраняването на тора за целия 
период от време, когато разпръскването на торове е забранено;

• изискванията към депата и мерките за защита на депата за съхране-
ние на органични торове срещу свободно изнасяне или разпространение на тор;
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• ограничението на периода от време, когато е допустимо разпръск-
ване на торове в съответствие с правилата за добра земеделска практика и с 
характеристиките на съответния район –  агрохимична характеристика на 
почвата, тип и наклон на терена; метеорологични условия; наличие на напои-
телни системи;

• количеството внесени азотни съединения от органичен и минерален 
тор в почвата (включително и количеството, внесено от самите животни, да 
не надвишава 17 kg/dka азот) през годината за всяко стопанство;

• допускането на влагане на азотни съединения от органичен и мине-
рален тор до 21 kg/dka азот през първите 4 години.

Във връзка с биологичното земеделие са и нормативните актове: 
Закон за храните (обн. ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г., последно изм. ДВ, 

бр. 70 от 10.8.2004 г.).
Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 

г., последно изм., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г.).
Закон за защита от вредното въздействие на химичните ве-

щества и препарати (обн. ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., последно изм. ДВ, бр. 
114 от 30.12.2003 г.).

Закон за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ, бр. 42 от 
5.05.1999 г., последно изм. ДВ, бр. 18 от 5.03.2004 г.).

Закон за защита на биологичното разнообразие (от 2002 г., пос-
ледно изм. ДВ, бр.33 от 26.04.2011 г.).

Закон за защитените територии (от 1996 г., последно изм. ДВ, 
бр.19 от 8.03.2011 г.).

Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни 
(от 1996 г., последно изм. ДВ, бр.30 от 11.04.2006 г.).

Закон за лова и опазването на дивеча (от 2000 г., последно изм. 
ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г.).

Закон за рибарството и аквакултурите (от 2001 г., последно изм. 
ДВ, бр.19 от 8.03.2011 г.).

Закон за животновъдството (от 2000 г., последно изм. ДВ, бр.8 от 
25.01.2011 г.) 

Закон за чистотата на атмосферния въздух  (от 1996 г., послед-
но изм. ДВ, бр. 42 от 3.06.2011 г.).

Развитието на биологичното земеделие е приоритет в Нацио-
налния план за развитие на земеделието и селските райони. 

Основни мерки, застъпени в плана:

• Подобряване на професионалното обучение.

• Оказване на техническа помощ.

• Инвестиции в земеделските стопанства.

• Преработка и маркетинг на селскостопански и рибни продукти.

• Горско дело, залесяване на селскостопански земи, преработване и 
маркетинг на горски продукти (особено за подпомагане на противоерозионни 
дейности).

41. Технология на говедовъдството
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• Развитие и диверсификация на икономическите дейности, създава-
не на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи.

• Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селс-
кото наследство и културните традиции; 

• Създаване на групи производители (главно за биологично производ-
ство).

• Управление на водните ресурси и напояването.

Биологичното земеделие е във връзка и с основните дейности, 
прилагани по Програма ФАР, които имат за цел: 

• опазване на почвата и водите от замърсяване с минерални торове и 
пестициди;

• достатъчно използване на възобновимите ресурси в селскостопан-
ските ферми;

• насърчаване на създаването на затворен цикъл от хранителни ве-
щества и органична материя в селскостопанските ферми;

• принос към опазване на местообитанията на дивата флора и фауна 
чрез прекратяване на използването на синтетични химикали за борба с пле-
велите и вредителите.

Програмата за развитие на селските райони приоритетно подпо-
мага млади фермери за инвестиции и модернизация на техните стопанства.

Мярката “Създаване на стопанства на млади фермери” от е насочена 
специално към земеделски производители, ненавършили четиридесет години 
и желаещи да разширят, модернизират и увеличат икономическата стойност 
на своето земеделско стопанство. 

Общият размер на финансовата помощ по мярката е не повече от 
левовата равностойност на 25 000 евро

1. Първото плащане, в размер на левовата равностойност на 12 500 
евро, се изплаща след одобрение на заявлението за подпомагане.

 2. Второто плащане е след проверка на изпълнението на бизнес пла-
на на младия фермер – след края на третата, четвъртата или петата година 
от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ. 

Помощта се предоставя за развитието на земеделското стопанство 
чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на 
сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения, развитие на 
биологично земеделие.

По-важните изисквания към кандидатите “млад фермер”  за развитие 
на биологично животновъдство включват:

1. Да са физически лица или еднолични търговци, които не по-рано от 
14 месеца от датата на кандидатстване да са регистрирани за първи път като 
земеделски производители.

2. Да са на възраст от 18 до 40 години към датата на кандидатст-
ването.

3. Не по-рано от 14 месеца преди датата на кандидатстване да са 
започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или 
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да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска про-
дукция.

4. Не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване да са подали 
заявление за еднолично плащане на площ и/или за плащане за необла-
годетелствен район.

5. Не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване да са започ-
нали да се осигуряват като земеделски производители, в случай че се 
осигурява като такъв.

6.  Да имат съответните професионални умения, а именно:
а) средно образование в областта на селското стопанство или ветери-

нарната медицина или средно икономическо образование със земеделска 
насоченост;

б) висше образование в областта на селското стопанство или ветери-
нарната медицина или висше икономическо образование със земеделска 
насоченост,

в) завършен курс от минимум 150 часа в областта на селското стопан-
ство и/или по мярка “Професионално обучение, информационна дейност и 
разпространение на научни знания”.

7. Да имат постоянен и настоящ адрес в общината или една от общи-
ните, където извършват подпомаганата дейност.

8. Общият икономически размер на земеделското стопанство да е не 
по-малко от 2 икономически единици.

9. Да имат договор за аренда или наем с минимален срок 5 години за 
земята, която не е собствена,.

10. Да представят документи за собственост и/или договор за наем на 
животновъдните сгради и помещения, използвани в земеделската производ-
ствена дейност.

Не се предоставя финансова помощ на кандидати, чието стопанство е 
съсобствено с изключение на съпружеска имуществена общност. При канди-
датстване от двамата съпрузи, финансова помощ се отпуска само на единия.

По-пълна информация може да се получи от: 
НАРЕДБА № 27 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Създаване на организации на 
производители”  по Програмата за развитие на селските райони за периода 
2007–2013 г.

НАРЕДБА № 8 от 3 април 2008 г. (последно изменение ДВ, бр. 18 от 
1.03.2011 г.) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансо-
ва помощ по мярка “Модернизиране на земеделските стопанства” от Програ-
мата за развитие на селските райони за периода 2007–2013 г.

ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД за развитие на селските райо-
ни: “Европа инвестира в селските райони”. В рубриките “Документи”, в под-
рубриките “Обяви, покани и документи” и “Наредби”, публикувани в Дър-
жавен вестник се представят текстове на наредби за условията и реда за кан-
дидатстване и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и в 
обявите и поканите за кандидатстване по проектни предложения към мерките 
по Ос 1, Ос 2, Ос 3 и Ос 4 от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007–2013 г.”
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           Приложение 

Основни данни за фуражите (за 1 kg фураж) (по Тодоров, 1995)
N 

1

Фуражи

2

СВ
g

   3

КЕМ

4

КЕР

5

ПСЧ
g

    6

БПТ
g

7

Са
g

8

Р
g

9

Вит. 
А хIU

10
ЗЕЛЕНИ ФУРАЖИ

1 Люцерна 230 0.20 0.19 22.5 10.2 4.2 0.6 18
2 Еспарзета 220 0.21 0.21 21.1 4.0 2.3 0.6 13
3 Детелина 200 0.17 0.17 18.2 4.5 3.0 0.6 16
4 Тревни смески 220 0.19 0.19 19.8 4.6 1.9 0.6 13
5 Трева от ест. ливади 220 0.17 0.15 16.9 0.7 1.7 0.6 13
6 Царевица 300 0.32 0.34 24.6 –13.1 1.1 0.8 5
7 Фуражен грах 200 0.22 0.22 19.0 7.1 3.1 0.6 8
8 Репко 90 0.10 0.11 9.7 3.0 1.5 0.4 9
9 Грах+овес 230 0.22 0.22 20.2 2.8 1.9 0.9 9

10 Грах+пшеница 220 0.20 0.20 18.7 4.9 2.0 0.7 9
11 Грах+ръж 220 0.21 0.21 19.1 1.3 2.1 0.7 9
12 Грах+ечемик 220 0.21 0.21 19.4 3.2 2.1 0.7 9
13 Царевица+соя 330 0.35 0.36 27.7 –6.1 2.1 0.9 7

СИЛАЖИ И СЕНАЖИ
14 От тревни смески 225 0.19 0.18 13.7 10.1 1.9 0.6 9
15 Царевичен 300 0.29 0.30 19.2 –5.5 1.2 0.8 2
16 Люцернов сенаж 400 0.32 0.30 29.6 24.1 7.5 1.0 8

СЕНА
17 Люцерново 850 0.72 0.69 85.9 43.3 14.6 2.4 10
18 Еспарзетово 850 0.65 0.60 75.7 22.4 11.1 2.5 3
19 Детелиново 850 0.69 0.65 74.0 11.4 12.8 2.1 3
20 От изкуствени ливади 850 0.71 0.68 74.0 11.4 7.2 2.4
21 От естествени 

ливади
850 0.70 0.66 68.0 0.5 6.4 2.2 9

22 От планински ливади 850 0.65 0.60 63.8 –6.3 5.9 2.4 10
ЗЪРНЕНИ ФУРАЖИ

23 Царевица 870 1.35 1.53 114.0 –64.8 0.3 3.4 1
24 Ръж 870 1.21 1.35 89.6 –16.9 0.7 3.2 0
25 Пшеница, мека 870 1.27 1.43 87.9 –24.3 0.5 3.5 0
26 Пшеница, твърда 870 1.24 1.40 92.2 –2.3 0.5 3.5 0
27 Тритикале 870 1.22 1.52 65.3 –5.6 0.7 3.4 0
28 Ечемик 870 1.17 1.30 82.7 –20.0 0.8 3.5 0
29 Овес 870 1.02 1.07 67.9 0.8 0.9 3.4 0
30 Сорго 870 1.21 1.35 109.6 –56.4 0.4 3.0 0
31 Грах 870 1.12 1.22 102.7 59.9 1.6 4.0 0
32 Соя 870 1.35 1.45 130.5 170.7 2.2 5.0 1
33 Фий 870 1.20 1.32 121.8 78.9 1.3 3.8 0
34 Бакла 870 1.12 1.21 92.2 94.0 2.2 4.4 0
35 Нахут 870 1.32 1.48 93.1 38.4 2.4 5.1
36 Лупина 870 1.09 1.13 94.8 195.1 1.9 4.5 0

КОРЕНО-, КЛУБЕНО- И СОЧНОПЛОДИ
37 Кръмно цвекло 120 0.15 0.16 9.7 –3.9 0.3 0.3 0
38 Полузахарно цвекло 155 0.19 0.22 12.6 –6.8 0.3 0.3 1
39 Моркови 120 0.15 0.17 9.8 –2.7 0.5 0.4 10
40 Картофи 230 0.31 0.35 21.4 –14.1 0.1 0.5 0
41 Тикви 90 0.12 0.13 6.8 0.7 0.3 0.3 7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ИНДУСТРИАЛНИ ОТПАДЪЦИ

42 Пшенични трици 870 0.91 0.94 92.2 18.5 1.6 10.4 1
44 Оризови трици 900 1.06 1.11 78.3 7.0 2.3 3.5 0.3
45 Памуков шрот 900 0.82 0.79 189.9 117.3 2.0 9.9 0
46 Соев шрот 870 1.09 1.14 211.4 149.6 3.0 6.4 0
47 Слънчогледов шрот 870 0.87 0.85 164.4 135.3 3.7 11.2 0
48 Фъстъчен шрот 870 1.13 1.21 166.2 187.7 2.2 6.1 0
49 Цвеклови резанки 90 0.10 0.11 8.3 –4.6 0.9 0.1 0
50 Меласа 770 0.95 1.08 54.7 –10.1 1.5 0.2 0

СЛАМА И ДРУГИ НИСКОКАЧЕСТВЕНИ ФУРАЖИ
51 Пшеничена слама 850 0.48 0.40 43.4 –36.2 1.7 0.9 0
52 Ечемичена слама 850 0.50 0.43 45.1 –35.7 2.6 0.9 0
53 Овесена слама 850 0.52 0.44 45.1 –36.5 3.0 0.9 0
56 Грахова слама 850 0.52 0.43 54.4 –11.1 9.4 1.7 0
57 Царевичак 850 0.62 0.58 56.1 –37.2 4.3 1.0 1
58 Слънчогледови пити 850 0.76 0.76 62.1 –24.2 13.6 3.4 1

ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД
59 Краве мляко 4 % 132 0.28 0.32 9.2 17.5 1.3 1.0 1.6
60 Мляко, обезмаслено 95 0.13 0.15 9.1 17.9 1.2 1.0 0.2

ДОБАВКИ
62 Креда 920 0 0 0 0 360 0.05 0
63 Дикалциев фосфат 860 0 0 0 0 294 227 0
64 Мононатриев фосфат 880 0 0 0 0 0 258 0
65 Карбамид 980 0 0 0 2300 0 0 0
66 Амониев сулфат 880 0 0 0 1050 0 0 0
67 Витаминен премикс 880 - - - - - - 2400

Продължение на таблицата от Приложението
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