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1. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА МЕСОДАЙНОТО ГОВЕДОВЪДСТВО

Преди да подхванем темата, нека да изясним понятието “месодайно говедовъдство” 
което се определя по различен начин в различните краища на Света. В Европа, 
съответно ЕС, най-често, то се налага като “крави кърмачки”(suckler cows), в САЩ  се 
определя като “говеда за месо”(Beef Cattle). Може би, най-пълното и точно 
определение е “специализирано за месо говедовъдство”, но е много дълго. 
Предложението ми е, в този курс, за по-кратко, да използваме “месодайно 
говедовъдство”, за това говедовъдство при което не се дои мляко, а се получават 
приплоди бозаещи от майките, а след отбиването се угояват обикновено до високо 
живо тегло. Основанието ми е, че то наподобява на понятието “млечно 
говедовъдство”, което използваме за кравите, които се отглеждат за производство на 
мляко. Възраженията от сорта, че и кравите за мляко също дават месо, мисля за не 
сериозни, тъй като обикновено наименованието се дава от основната продукция.

Първи въпрос. Щом искаме повече месо от говедата, защо не отглеждаме 
комбинирани породи, които дават повече месо, а дават и достатъчно мляко? 
Да, много от европейските страни дълги години решаваха проблемите именно с такива 
породи. Но, бързото развитие на специализирани за мляко породи, предложи много 
по-висока млечност, при много по-ниска себестойност, което направи комбинираните 
породи не конкурентно способни и те постепенно се изместят от млечните породи. 
Високата млечност,- 6000-8000 и повече килограма, направи възможно желаното 
мляко да се произвежда от по-малко крави и затова броят им стремително намаля. 
Това понижи обаче производството на говеждо месо. За да се компенсира това 
понижение започна отглеждането на породи специализирани за месо, още повече, че 
оставаха свободи пасища пригодни за тази цел. Това беше един естествен процес, 
които се наблюдава по целия Свят, следователно ще засегне и нас, тъй като сме част 
от тази икономика. Повече по въпроса на друго място.

Втори въпрос. Не е ли месодайното говедовъдство изгодно само при 
наличието обширни и богати пасища?  Да, за такива страни като Англия и 
Франция, известни с богатите си пасища, месодайни породи се отглеждат дълго преди 
появата на породи с висока млечност, именно защото пасищата им предлагаха 
възможност да се произвежда и евтино говеждо месо, допълнително към месото от 
млечните крави. Но, месодайни говеда се отглеждат и в страни с обширни по-бедни 
пасища. Това е типично за САЩ, където огромни територии се оползотворяват именно 
от тези говеда, поради особената им биология, да задоволяват хранителните си 
нуждите и върху бедни пасища. Подобно е положението и в Бразилия и Аржентина. 
Следователно световният опит показва, че месодайни крави успешно се развиват и 
върху бедни пасища. В тези случаи, най-често върху, бедните пасища се отглеждат 
кравите от които се получават телета, които след  отбиването, се преместят в други 
райони с богати пасища или за угояване на ясла до високо живо тегло. Следва да 
добавим още, че успешно месодайно говедовъдство, се развива и върху отпадъчни 
груби фуражи. Това се наблюдава през последните 20 години в Китай, където върху 
оризова слама е създадено месодайно говедовъдство за производство на телета. 
Следователно, световната практика на месодайното говедовъдство предлага много 
решения, които могат да ни помогнат да оползотворим териториите на нашата страна. 
Още повече, че наред с милионите декари планинските пасища в полето останаха не 
стопанисвани над две десетки милиона декари земеделски площи. 

Трети въпрос. Задължително ли е да внасяме специалните месодайни породи? 
Не може ли да произвеждаме телата от нашите примитивни породи или 
други налични крави, добре приспособени към нашите условия?  Тук 
категорично, следва да заявим, че успешно месодайно говедовъдство се развива само 
при отглеждането на специализирани за месо породи по две причини. На първа място, 
специализираните за месо породи, като правило, са много добре приспособени към 
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суровите условия на открито отглеждане и понасят нашия климат дори по-добре от 
нашите говеда. Много добре използват пасищата ни. На второ място, те са 
селекционирани продължително време, много поколения чрез насочен отбор и подбор, 
по качество на трупа, по замускуленост на бутовете и плешките. В трупът им има 
относително малко кости, много месо, отлагат при угояване до високо живо тегло, с 
малко излишни тлъстини. Това гарантира висок кланичен рандеман, достигащ 69-72 %, 
докато при нашите породи е в най-добрия случай е до 54 %. Тези качества, осигуряват 
по-високи цени за килограм живо тегло при изкупуването, и това отплаща много по-
добре производството. Нашият опит от 80-те години на миналия век напълно 
потвърждава това твърдение. Докато се мъчихме да създадем говедовъдство за месо, 
на основата на нашите примитивни породи, (сивото говедо) нямахме успех. Когато в 
началото на 80-те години на миналия век в страната бяха внесени в ИПЖЗ в г Троян 
чисто поредни юници Безрог херефорд от Канада и сложени при канадска технология 
на отглеждане, резултатите не закъсняха. България стана страна с месодайно 
говедовъдство. Да, само с няколко стада, но започнахме да прохождаме в правилната 
посока. Върху тази история ще се върнем отново на специално място. 

Четвърти въпрос. Изисква ли месодайното говедовъдство, като модерна 
технология,много инвестиции? Да, като всяко ново нещо, месодайното 
говедовъдство също изисква инвестиции, но те са многократно по-малки отколкото при 
млечното и при комбинираното говедовъдство. Това е една от причините то да 
измести комбинираното. Не бива да се остава с впечатление обаче, че то става без 
пари. “Пусни кравите на пасището и продавай телета”. Като всяка съвременна 
технология, която търси максималната икономия на труд и максимална печалба, 
фермите за месодайни крави най-често са организирани върху заградени пасища, 
разпределени на участъци за последователно изпастване. Фермите са снабдени с 
площадки и фиксатори за лесна  обработка на животните. Най-евтиното в случая е, че 
не се правят масивни постройки за подслоняване, а кравите се държат свободни и 
рядко ползват постройки или навеси. Много от известните месодайни породи се 
отглеждат и през зимата на открито, при добре поставени ветрозащитни съоръжения. 
Средства са необходими също за организирането на селекцията на животните в 
стадото или за набавянето на високо класни бици. Без подържането на месодайните 
качества на високо ниво чрез грамотно развъждане, няма успешно производство. 
Повече по въпроса ще се дадат подробности на специално място. Това което тук 
бихме искали тук да се разбере, е че средствата които се използват за организиране 
на производството на месодайни телета щедро се отплащат.

Пети въпрос. Къде се крие секрета за печалбата при месодайното 
говедовъдство?  Много са факторите, които обуславят печалбата. Тук влизат и 
технологията, и породата, и подготовката на фермера. Но, дори всички те да са на 
високо ниво, ако няма изкупуване на отбитите телата или угоените до високо живо 
тегло по качество на трупа, успехи в месодайното говедовъдство няма да има. Тук 
само за пример ще посочим разликите в съдържание на чисто месо при угоени млади 
говеда от Черно шарена порода и от месодайната порода Лимузин. В един килограм 
живо тегло на телетата от млечната порода се съдържат 0.370 кг чисто месо, а при 
телетата от месодайната 0.550 кг. Разликата е близо 50 %. Следователно и цената на 
телетата от месодайната порода следва да бъде в случая с 50 % по-висока, за да 
отиде ефекта от по-високото качество във фермера, този който създава това качество. 
Най-сложното в тази ситуация е, че тази разлика в качеството, съдържание на повече 
месо във всеки килограм живо тегло, не е постоянна величина. Тази разлика зависи от 
породата, от възрастта, от степента на угоеност и други фактори. Тук само искам да 
подчертая, че поради тези променящи се условия не може да има твърда цена за живо 
тегло. Угоените млади говеда в страните с месодайно говедовъдство, при продажбата 
се преценяват на специални пазари от школувани оценители, които отнасят животните 
към съответната категория със съответната цена. Тази практика гарантира 
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равнопоставеност на фермера и кланицата. Само при наличието на такава система на 
изкупуване могат да се поддържат месодайните качества на високо равнище и да се 
осигурява печалбата на фермерите за полаганите усилия.

Шести въпрос. Необходима ли е специална подготовка на фермерите, които 
се занимават с месодайно говедовъдство?  За добрите резултати от дейността на 
месодайната ферма се изисква не по-малка подготовка отколкото на стопанина на 
млечната ферма. Жестоко се заблуждават тези, които си представят, че успешна 
месодайна ферма може има, без добро познаване на тънкостите на това 
производство. (По-нататък в книгата ще дам пример, как добрата подготовка и 
постоянните контакти с науката на един белгийски фермер са му позволила да 
реализира рекордни печалби от едно стадо крави, кръстоски между Шароле и 
Белгийско синьо-бяло говедо.) Фермерът трябва да знае какви решения предлагат 
челните технологии, новите породи и кръстоски. Да умее да поддържа пълноценно 
хранене. Но най-важното от всичко, е да бъде добър наблюдател за да различава 
месодайните качества на отделните крави, и да открива биците с които да може да 
коригира недостатъците и да засилва добрите показатели, т.е. да бъде добър 
развъдчик. За съжаление тези качества за сега липсват при нашите фермери.  Всичко 
това може да се научи само в специализирани школи или чрез стажуване при добри 
фермери. Повече по тези въпроси на съответното място в книгата. 

2. ПОЯВА, РАЗВИТИЕ И БЪДЕЩЕ НА МЕСОДАЙНОТО ГОВЕДОВЪДСТВО

Специализираното за месо говедовъдство се появява първо в Англия, преди повече от 
200 години, след създаването на класическата порода за месо - Херефорд. 
Значително по-късно, във Франция се създават такова говедовъдство, но вече на 
основата на по-едри и по-бързо растящи породи. Истинската родина за месодайното 
говедовъдство в големи мащаби стават САЩ със своите обширни, милиони хектари, 
пасища. Двигатели на такова говедовъдство до преди 50 години са преди всичко 
наличието на пазар за говежда месо и наличието на свободни пасищни площи. В 
Европа това са страни като Англия, Ирландия, Франция, Белгия и по-ограничено 
Италия. В Америка на първо място САЩ, Канада,Бразилия, Аржентина. Значително 
развитие месодайното говедовъдство  в този период има и в Австралия. Най-
характерната черта на това говедовъдство до средата на ХХ век, беше настаняването 
му върху обширни пасищни територии, и организирането на големи стада. Изключение 
от това правило беше говедовъдството на Франция, което беше структурирано в 
типични фермерски стопанства, с по-малки стада. Друго отличие на френското 
месодайно говедовъдство беше, че то се развива на по-богати пасища и се постига по-
висока интензификация – повече месо от една крава. 

След втората световна война, когато развитието на млечното говедовъдство тръгна 
ускорено към интензификация чрез бързо нарастване на средната млечност, възникна 
нова ситуация. Европа и САЩ бяха достигнали в общото производство на мляко до 
количество, което задоволяваше пазара. При това положение ръстът в средната 
продуктивност закономерно доведе до намаляване на бройките на кравите и говедата 
общо. Намаляване на броя на говедата доведе до намаляване на говеждото месо. За 
да се избегне това противоречие мляко:месо започна да се развива специализирано за 
месо говедовъдство и в не традиционни за него страни, но и в старите огнища на 
месодайното говедовъдство, намалените бройки млечни крави се заместиха от 
месодайни. Специализирани крави за месо след 1960 година се появиха и в Германия, 
Дания, дори в Холандия. Престана да действа правилото за наличието на огромни 
пасища. Освободените пасища от намалените бройки млечни крави вече можеше да 
се заемат от месодайните. Това подхрани надеждите, че цялото говеждо месо 
произвеждано към 60-те години на миналия век, ще може да се компенсира от новото 
говедовъдство. Тук няма да обременяваме изложението с конкретни цифри за броя на 
кравите и произвежданото говеждо месо, защото това ще направим при разглеждането 
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на месодайното говедовъдство в отделните районни на Света. Тук искаме само да 
подчертаем, че броя на специализираните говеда за месо в Европа рязко се повиши 
към началото на ХХІ век, но произвежданото говеждо месо след рязкото намаление на 
млечните крави така и не беше достигнато. Нещо подобно се наблюдава и в САЩ. Там 
през 1968 г е максимума на консумация на говеждо месо – 51.3 кг на човек (това е 
преди всичко собствено производство). През 2006 г консумацията е паднала на 30 кг 
на човек. През това време и населението на САЩ се е повишило близо с 100 милиона, 
но това не е стимулирало ръст на ново говеждо месо. Дори от 1997 г до 2006 г, 
говеждото месо е намаляло с 4.5 %. В Европа говеждото месо също намалява в този 
период с 9 %. Дали това не вещае някакви мрачни перспективи за месодайното 
говедовъдство? Ще има ли то бъдеще през ХХІ век?

Явлението което наблюдаваме през последните 10 години, както в Европа, така и в 
САЩ, за намаляване на говеждото месо, заслужава голямо внимание за насоките 
които чертаем сега за нашата страна. Обяснението може да се намери, в бързото 
развитие на месото от птици. В годините за които говорим, то в САЩ се е повишило 4 
пъти, при положение, че общата консумация на месо дори пада от 103 на 100 кг на 
човек. Производството на месо от птици (бройлерите) е много по-евтино и като разход 
на фураж, и като разход на труд и то изместя другите меса. Освен, че е много по-
евтино, птичето месо, то се предпочита от медицината и като по-диетично. Високата 
консумация на говеждо месо към 70-те години на миналия век, превишаваща 50 кг на 
човек в САЩ, а в водещите страни на Европа съответно 25-30 кг , от диетични и 
икономично съображения може да се замести от птичето месо. Докъде ще стигне това 
заместване не се наемам да прогнозирам. Тук роля ще играят както диететиката, така 
и икономиката, но и не на последно място ще играе роля и националната кухня. Тук 
само за сведение, изпреварващо ще съобщя, че у нас консумацията на говежда месо 
през най-добрите години на производство не е превишавала 12 кг на човек. През 2006 
г тя е 12.3 кг на човек, но 68 % от това говеждо месо е от внос. Ние произвеждаме само 
по 2.7 кг на човек говеждо месо. Следователно при нас положението с говеждото месо 
е коренно различно от това в Европа и в САЩ и когато чертаем нашите перспективи за 
производство на говеждо месо, други ще са критериите. В края, ще съобщя новината, 
че бързо развиващата се икономика на Китай, е предизвикала през последните 10 
години, развитие на месодайно говедовъдство на основата на използването на 
оризовата слама, обработена с карбамид, т.е. новостите на науката се впрягат за 
създаване на нови производства, в случая говеждо месо.

Това се прави през последните години и в Индия. Има върху какво да разсъждаваме.  

3. МЕСОДАЙНОТО ГОВЕДОВЪДСТВО НА САЩ

Месодайното говедовъдство на САЩ, е не само най-голямо, то има сравнително най-
дълга история по-пътя на съвременното развитие на земеделието на страната. Освен 
това за него има най-много статистически данни, които позволяват да се правят и 
някои изводи за закономерностите за развитието на това производство. В света през 
2003 г са произведени 62.1 милиона тона говеждо месо, 11.9 милиона тона (19 %) от 
него идват от САЩ, ¾  от това говеждото месо е продукция на месодайното 
говедовъдство. Следващите по-големина производители на говеждо месо са Бразилия 
със 7.5 милиона тона, Китай със 6.6 милиона тона, и Аржентина с 2.8 милиона тона. С 
изключение на Китай, в останалите големи производители, говеждото месо идва 
предимно от специализирани за месо говеда.

Месодайното говедовъдство на САЩ се е развивало след 1940 г със следните 
темпове. 

Броят на говедата месодайно и млечно се е променял така: През 1940 г 24.6 милиона 
млечни крави, и 10.7 милиона месодайни. През 1970 г 13.3 милиона крави за мляко и 
37.7 милиона крави за месо. В 1982 г кравите за  мляко падат на 11.0 милиона, а 
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кравите за месо достигат 39.3 милиона. След тази дата млечните крави се запазват на 
ниво около 10 милиона, месодайните започват леко да намаляват. През 2009 г 
млечните крави са 9.2 милиона (със средна млечност 9 332 кг) и 31.4 милиона са 
месодайни крави. Общо произведеното говеждо месо е 11.8 милиона това. Налице е 
слаба тенденция за абсолютното намаление на говеждото месо и на месодайните 
крави в т.ч. Докато при консумацията на месо от един жител на САЩ говеждото се 
понижава чувствително, от 51,3 кг през 1967 г, на 29.8 кг през 2006 г. Това е станало 
благодарение бързото нарастване на населението, от 210 милиона на 303 милиона, и 
компенсацията на месо, която идва от птичите меса, които се увеличават повече от 
четири пъти. Общата консумация на месо остава 100 кг на човек. Тези тенденции, 
както вече беше отбелязано се определят от по-ниските фуражни и трудови разходи 
при производството на птичето месо, и от изискванията на медицината да се намали 
консумацията на говежда и свинска мазнина при хората от богатите страни.   

Тенденцията която се наблюдава в развитието на говедовъдството на САЩ, снижение 
на бройките на млечните крави  и увеличение на месодайните, е позволила да се 
постигне значителен икономически ефект. Въз основа на наличните в статистиката 
данни могат да се направят следните заключения.

1. Тази специализация, към мляко и към месо е дала възможност да се избегне 
противоречието млеко:месо наблюдаващо се при комбинираното 
говедовъдство в другите части на света. Докато производството на мляко от 55 
милиона тона се повишава на 82.4 милиона тона, то говеждото месо се запазва 
в границите на 11.0 милиона тона. Понижението, за което стана дума малко по-
горе, е продукт вече на други тенденции. Иначе възприетия модел на 
специализация, успешно решава противоречието мляко:месо.

2. Тя е позволила да се запази разходът на концентрати за мляко и месо, взети 
заедно до 30-35 % от общите разходи, а процентът на пашата да достигне 54-57 
%, което води до поевтиняването на общата продукция(месо и мляко)

3. Разходът на труд за общата продукция е намалял с близо 50 % за единица.

4. Нуждата от капиталовложения за единица говедовъдна продукция също се 
намалява с около 30 % при приложената специализация.

Тези резултати напълно оправдават възприетия от САЩ модел за развитие на 
говедовъдството.

От месодайните породи които представят този подотрасъл на говедовъдството на 
първо място е породата Херефорд, следвана от Абердин ангуската. Първата, е от 
средно едрите породи, а втората принадлежи към дребните породи. И двете са с 
изключително добра приспособимост към пасищните условия на страната. Бързо 
възстановяват живото тегло след зимното оскъдно хранене и натрупват достатъчно 
резерви до есента, които им позволяват да прекарат земния сезон. За по-богатите 
райони са създадени и много нови породи и  кръстоски, в които участвуват и едрите 
европейски породи. С голямо внимание се ползва за подобряване на растежните 
способности на месодайните млади говеда и комбинираната порода Симентал.

Най-характерното за месодайното говедовъдство на САЩ, е специализацията. 
Производство на телета е в едни райони, а тяхното угояване в други. 
Преобладаващата част от фермите в районите на огромните пасища, отглеждат 
месодайни крави, от които произвеждат телета до отбиването. Тези телета се изкупват 
от други фермери и със специализиран  транспорт се доставят в царевичните райони. 
Там при наличието на евтино зърно, телетата се угояват интензивно до високо живо 
тегло 450-600 кг според породата и характера на кръстоската. Угояването става на 
открити площадки в големи групи. Има угоителни площадки през които минават 
десетки и стотици хиляди млади говеда. Такива площадки за угояване има не само на 
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основата на царевично зърно, обогатено със соев шрот или карбамид, но и на 
основата на, модерните в последните години, отпадъци при производството на етанол 
(етилов спирт за автомобилите).

Говеждото месо в САЩ стои на първо място по стойност сред произведените 
земеделски суровини през 2008 г, със своите 23.7 милиарда долара(11.3 милиона 
тона), които внася в касата на фермерите. На второ място е млякото с 22.8 милиарда. 
А трето място с 20.3 милиарда долара е производството на царевично зърно. Това са 
трите производства с най-голяма тежест за земеделието на САЩ.

4. МЕСОДАЙНОТО ГОВЕДОВЪДСТВО НА ЕС (ЕС-15)

Тъй като различията между старите 15 страни членки и новите 12 членки на ЕС са 
съществени и трудно могат да се обсъждат заедно, тук ще представим само ЕС-15, а 
по-късно и ЕС-10, приетите през 2004 г в ЕС.

Количествените характеристики на месодайното говедовъдство на ЕС-15 са 
представени в таблица. От тях става ясно, че месодайните крави в тези страни са 
11.609 милиона през 2006 г. През последните 10 години има колеблива тенденция за 
растеж в бройките, а произведеното говеждо месо в кланично намалява с 8.7 %.

Брой на месодайните крави, големина на фермите и добитото месо 2006 г в ЕС-15
Таблица 1.
Страни М е с о д а й н и   к р а в и Месо в кланично тегло

Общо, в 
хиляди

Като % 
от всички

Средно в 
една фер-
ма, броя 

Заклани 
говеда в 
хиляди

Месо в 
хиляди 
тона

Месо на 
една 
крава, кg

Австрия 271 34.0 5.2 683 215 269

Белгия 525 50.0 25.0 819 269 254

Великобритания 1659 50.0 26.8 2644 847 231

Германия 731 15.0 10.0 3807 1193 251

Гърция 138 45.0 15.3 283 61 199

Дания 99 15.0 11.0 493 129 197

Ирландия 1129 51.0 15.0 1773 572 258

Испания 1843 65.0 22.5 2585 671 238

Италия 419 19.0 9.5 4053 1111 498

Люксембург 28 39.0 28.0 28 9 378

Португалия 411 57.0 14.2 439 105 146

Финландия 40 12.0 20.0 304 87 256

Франция 4077 52.0 29.0 5166 1510 192

Холандия 72 5.0 5.5 1825 355 234

Швеция 167 30.0 12.8 466 137 248

ЕС-15, 2006 г 11609 39.0 18.5 25369 7271 246
ЕС-15, 2000 г 11950 37.0 16.8 26928 7417 230
ЕС-15, 1995 г 11308 34.0 14.2 28796 7964 237

Намаляването на говеждото месо, въпреки интензификацията (произвежданото месо 
на крава се е увеличило от 237 кг на 246 кг), се дължи на съществено намаления брои 
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на млечните крави, които също участвуват при производството на говеждо месо. За 
разглеждания период млечните крави са намалели от 22.0 милиона на 18.0 милиона, 
т.е с 18 процента, поради нарастването на средната млечност от 5351 кг на 6500 кг 
средно за ЕС-15. Броят на месодайните крави нараства, но по-слабо от снижението на 
броя при млечните крави, в резултат на което общото говеждо месо намалява. Тази 
тенденция установихме и по-горе. Тя се дължи на обстоятелството, че консумацията 
на месо от птици, като много по-евтино и по-диетично, изместя говеждото и свинското 
месо. Докъде ще стигне това изместяне, за сега не може да се прогнозира. Към 2002 г 
средната консумация на месо от жител на ЕС-15 възлиза на 98 кг от които 43 кг се 
падат на свинското, 23 кг на птичето, 20 кг на говеждото. Произвежданото птиче месо 
достигна 8259 хиляди тона, т.е. изпревари говеждото с 12 %. Самозадоволяването за 
трите меса е съответно 109, 107 и 101 процента. Само за месото от овце и кози 
задоволяването е 81 %. Водеща страна в ЕС-15 по отглеждане на месодайни крави е 
Франция – 4.077 милиона, които относително представляват 52 % от всички крави, 
следвана от Великобритания, Белгия с по 50 % и Ирландия 51%. В тези страни е висок 
не само относителния дял на кравите за месо, но кравите са представени от типични 
специализирани за месо породи. Докато в Испания, Португалия и Гърция, 
относителният дял е също висок, съответно 65, 57 и 45 %, но това все още не са 
типичните месодайни породи, а са кръстоски на месодайни породи с млечни или 
комбинирани породи, които се гледат за получаването на телета. Типичните млеко 
производителки, като Холандия, Дания, Финландия и Германия сега създават 
месодайното говедовъдство и относителния му дял е все още в границите на 12-15 %, 
а в Швеция и Австрия, процесът е по-напред и месодайните крави достигат 30-34 %. 
Средно за ЕС-15 сега месодайните крави са 39 %, за 10 години относителният им дял 
е нараснал с 5 процентни единици, т.е. 15 %.

Величината на фермите с месодайни животни е средно 18 крави. Между 25 и 30 крави 
са фермите в Белгия, Великобритания, Люксембург, Франция и между 5 и 20 са 
фермите в останалите страни. Следователно, като правило фермите за месодайни 
крави в ЕС-15 са общо взето по-дребни отколкото фермите за мляко, които са средно 
38 крави през 2006 г.

Най-обобщаващият показател за интензитет на производство на говеждо месо е 
месото което се пада на една крава. По този показател ЕС-15 е водещ в това 
производство. Тук почти е достигнат биологичния максимум 260 кг кланично тегло. 
Средно през 2006 г се падат по 246 кг месо в кланично тегло на крава (млечни и 
месодайни). Водещи страни тук са Австрия, Белгия, Германия, Ирландия Финландия с 
над 250 кг месо от крава. Както виждаме тук са страните с по-малко месодайни крави, 
но със солидна практика за угояване на всички младите говеда до високо живо тегло, 
500-600 кг. По-особено е положението в Италия където се произвежда 498 кг и 
Люксембург 378 кг на крава, което е нереално за едно нормално стадо. Високият 
показател се обяснява с практиката да се внасят телета за до угояване на място. 
Годишно Италия внася само от Франция около1.5 милиона телета. Този експорт на 
живи телета от Франция, влияе за относително ниския показател за страната – 192 кг 
от крава. 

Средната изкупна цена на угоените говеда за 2001-3 за ЕС-15 е била 1545 долара за 
тон живо тегло, с много големи колебания за отделните групи страни. В Дания, 
Швеция, Финландия, Германия изкупната цена е 900-1000 долара. В Италия, Гърция, 
Испания цената достига 2500-3000 долара за тон. В останалите страни цената е около 
средната. 

5. МОДЕЛ НА ИНТЕНЗИВНО МЕСОДАЙНОТО ГОВЕДОВЪДСТВО 

Месодайното говедовъдство на Белгия може да се разглежда като модел за най-
интензивно производство на месо. Към 1979 г в страната е имало 1.1 милиона крави от 
които 120 000 отглеждани като крави кърмачки (11 % от всички крави). Средната 
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млечност от дойните крави е била 4000 кг, а производството на месо от крава 245 кг в 
кланично тегло. Сега към 2006 г месодайните крави са 525 000, при 50 % от всички 
крави. Средната млечност на дойните крави е 6200 кг, а производството на месо от 
крава е 254 кг. Средният размер на стадата с месодайни крави е 25. Тук се е развил в 
класическата форма моделът предвиждан в началото на 80-те години на миналия век. 
Бъдещето на европейското говедовъдство се е виждало като запазване общото 
производство на мляко, чрез повишаване средната млечност, намаляване на броя на 
млечните крави и заменянето им от месодайни крави с леко повишаване 
производството на говеждо месо. За съжаление, както споменахме по-горе, този модел 
не можа да се развие в другите европейски страни в пълен размер. Там наистина 
силно нараснаха месодайните крави, но те не можаха да компенсират напълно броя на 
кравите и общото производство на говеждо месо там намаля. Заслужва да се спрем 
по-подробно на явлението в Белгия – повишаване на говеждото месо. Защо тази 
страна продължава да развива говедовъдството си по този начин?  Едно от 
обясненията е в природните фактори, които благоприятствуват развитието на 
месодайно говедовъдство. Пасищата заемат 37.5 процента от земеделските площи. 
Обаче, не по-малко положително влияние е оказало системата за изкупуване и 
заплащане на угоените говеда в Белгия. Не бива да се подценяват и уменията на 
белгийските фермери, селекционери. Само за двадесет и пет години те успяха да 
създадат от една типично комбинирана порода, две, комбинирана за мляко с 5000 кг 
млечност и специализирана за месо с уникални месодайни показатели. Става дума за 
Белгийското бяло-синьо говедо, което заема основната част от кравите за месо. 
След 25 г селекция под ръководството на специалистите в опитната станция г Сине, 
паралелно угояваните бичета до 600 кг от двата типа, са имали следните показатели:

Сравнителни кланични показатели при угояване Таблица 2.
Показатели Тип за месо Комбиниран тип

Кланичен рандеман % 70 60

Месо в трупа  % 70 58

Тлъстини в трупа % 13.5 23

Кости в трупа % 16.5 19

Селекционираното за месо Белгийско бяло-синьо говедо сега по нищо не отстъпва на 
типичните едри месодайни породи като Шароле и Лимузин. Най-силно за този резултат 
е повлияла прилаганата в Белгия система за изкупуване на угоените телета. Цената за 
живото тегло се определя от месодайните форми на животното: степен на 
замускуленост, бутове, плешки, закръгленост на трупа, които имат за краен резултат 
по-голямото количество на чистото месо в кланичният труп. Лицензирани оценители 
класират всяко предложено за продажба животно в 5 класа, като всеки клас има по три 
категории (или общо 15 ценови групи). Цената между най-ниската и най-високата 
категория е 65 %. Как се компенсира тази по-висока цена при животните от най-горният 
клас? Това ще видим от сметките в таблица 3 в която са използвани показателите от 
таблица 1, където са посочени животни от ниска и висока цена.
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Ефектът от по-високата категория на говедата         Таблица 3

Показатели Цена 65 BF Цена 107 BF Разлика

Живо тегло 600 кг 39 000 64 200 25 200

Кланичен труп кг 360 420 60

Месо без кости кг 209 294 85

Цена на месото по 300 
BF* за кг. Общо BF

62 700 88 200 25 500

*) BF = белгийски франка/ 32 BF бяха равни на 1 долар. Данните са от
периода преди въвеждане на еврото като платежна единица за Белгия.
Както се вижда от таблица 3, кланицата е платила по-висока сума за телета от най-
високата класа равна на 25 200 BF, срещу което е получила в повече 25 500 BF  при 
реализацията на месото. Дори когато не се променя пазарната цена на месото, по-
високия кланичен рандеман, съчетан с по-високия процент на чисто месо в трупа, 
напълно покриват по-високата изкупна цена. Стига тази цена да е била правилно 
определена. Тази по-висока изкупна цена на животните с добре изразени месодайни 
качества отива при фермера. Този който полага усилията за повишаване месодайните 
качества е възнаграден за труда си и за квалификацията си. Както виждаме тук, 
пазарната икономика е в действие и стимулира развитието на отрасъла. Тази система 
е била разработена от университетската кланица в г Гант още през 80-те години на 
миналия век. Сега тя е залегнала в европейската система за изкупуване по кланичните 
качества както на говеда, така и на свине. 

От даденият пример се вижда, че цената при месодайните породи не се доказва с 
племенни свидетелства, както някога ние правихме в опитите си да създадем стимул 
за отглеждането на поради с по-високи месодайни качества, като симентала или 
кръстоските с месодайни породи. Средната изкупна цена на живо тегло в Белгия през 
периода 2000-3 г е била 1330 долара за тон живо тегло. В Белгия  действа принципът, 
“има повече месо в кланичния труп, има по-висока цена”. Плаща се по-високото 
качество, а не племенната принадлежност. Защото, ако не се води насочена селекция, 
отбор и подбор на майките и особено на бащите, ако не се прилага правилно 
отглеждане и хранене от раждането до клането на младите говеда, високото качество 
може и да не е на лице, въпреки породната принадлежност. Тази система защитава в 
еднаква степен и фермера и кланицата. Само такава система може да осигури траен 
успех в селекцията. Успехите на белгийските говедовъди са доказателство за 
правилността на този подход. Който иска да учи как се прави успешно месодайно 
говедовъдство трябва да посети Белгия. Това важи в еднаква степен и за месо 
преработвателите, които сега са в паника, че не могат да внасят безмитно месо от 
трети страни. По-нататък ще продължим представянето на модела на интензивното 
месодайно говедовъдство с работата на най-челните производители на говеждо месо 
в Белгия, които чертаят пътищата на новото в бранша не само в страната, но и в 
света.
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Фигура №1

“Белгийската бяло-синя порода привлича вниманието на света”. 

Политиката за изкупване на угоените телета по месодайни качества в Белгия 
стимулира стопаните да търсят и да създават тези качества. Дългата практика е 
показала, че колкото по-добре са изразени тези качества в кравата и бика, толкова 
шанса да се получи теле със желаните качества е по-голям. Продаването на малки 
телета е широко разпространено, тъй като в страната съществува специализация. В 
едни райони, с по-бедни пасища, се произвеждат телета от крави кърмачки, а в други с 
по-богати пасища или наличието на царевичен силаж или цвеклови резанки, става 
угояването до високо живо тегло. За целта телетата се продават по диференцирани 
цени. Малките телета след коластрения период се оценяват по 5000 BF* ако са от най-
ниската категория, и по 15000 BF, ако са от най-висок месодаен клас. Това стимулира 
стопаните да търсят пътища да произвеждат телета с високи месодайни качества. 
Колко широко разпространен е този стремеж, показва случката на която станах 
свидетел. От Института по животновъдство в Гант, посещавахме стопани на 
месодайни крави за производство на телета. Беше късно след обед, когато стигнахме 
във фермата на стопанин, който наред с месодайните крави отглежда и  6 елитни бици 
от Белгийската бяло-синя порода. Току що един от биците се връщаше от скачка с 
крава на един от съседните фермери. Моят въпрос беше, защо използват бик, а не 
изкуствено осеменяване от известни бици. Отговорът на стопанина, който 
съпровождаше бика беше:”Това е месодайна крава от която търся теле с високи 
месодайни качества. За да ги получа, аз съм обиколил предварително и други няколко 
стопанина на бици, и съм открил бика с който ще коригирам в най-висока степен 
месните форми на моята крава в потомството и. Това не може да стане с бик на който 
гледам снимката, колкото високи качества да ми гарантират. Аз  вярвам най-много на 
очите си”. Така стопаните на крави, отделят много време за да извършат най-важната 
операция в селекционната работа “подбора” – коя крава с кой бик да се покрие. 
Белгийците са големи майстори в тази дейност. Притежателя на биците има 
специално закрито ремарке, което стопанина на кравата закача на своята кола и 
откарва бика до фермата си. На въпроса ми имат ли проблеми с вкарването на бика в 
ремаркето. Отговорът беше: “Никакви проблеми няма, защото бикът знае къде отива и 
сам се качва в ремаркето”. Така белгийците поддържат високите месодайни качества в 
породата, с висок професионализъм и познания за месодайните качества. 

Как високия професионализъм помогна на стопанина г-н Логе, от селището Гистел, 
близо до г Остенде да се спаси от едно нещастие, ще разкажа на кратко. Логе и 
съпругата му имат ферма от 35 ha, от които 20 ha трайни пасища и 15 ha житни 
култури. Те са отглеждали по рано 54 млечни крави в закрит обор, вързани, със средна 
млечност 5000 кг и са печелили добре. Но, злата съдбата се намесва. Съпругата 
катастрофира и остава инвалид, в количка. Логе е поставен пред проблема за 
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преживяването. Да се грижи за инвалид, и да гледа 54 млечни крави е непосилно. 
Тогава по съвети на сътрудници в Института в Гант, той продава млечните крави и 
купува също толкова месодайни от породата Белгийска бяло-синя. Настанява ги в 
същият обор след подходящо преустройство. И започва борбата. Той решава да 
произвежда телета само от супер класа, които да угоява до над 600 кг и да продава по-
най-високата цена. От съседните ферми той набавя сухи цвеклови резанки с които 
угоява младите животни. Сметките му показват, че ако той осъществи тези планове, 
ще може да се грижи за жена си, и да получава същата сума, т.е. ще могат да 
продължат да живеят добре. Как е постигнал тези цели? Той открива високо класни 
бици от породата Шароле, които дават едри телета, с т.н. “двойна мускулатура” (по 
френски се наричан “кюлари”. Обикновено, когато кравата ражда такова теле има 
сериозни проблеми и най-често те раждат чрез “цезарово сечене”. По тази причина 
другите стопани избягват такива бици. Но нашият герой, търси именно такива телета, 
затова всички телета при него се получават чрез цезарово сечене. За целта той се 
абонира за един ветеринар, който при сигнал идва срещу заплащане и извършва 
услугата. Благодарение на тази практика, той няма смъртност при телетата, или по-
точно тя е сведена най-много до едно теле годишно. 

Практиката е показала, че стопанинът започва да печели ако продава угоените 
животни над 80 BF за килограм живо тегло. Затова Логе се стреми да продава всички 
животни много над тази цена. Той не държи кравите повече от две телета. Продава ги 
на кланицата докато са още под 48 месечна възраст, когато получава по- добра цена 
като месодайни животни с добри форми.

Отелването става през февруари-април. През зимните месеци телетата са при 
майките в обора (в специални боксове до майките си). През лятото при майките на 
заградено  пасище. Отбиват се през ноември, след което се угояват до 700 кг или 18-
20 месечна възраст. Средно за годината продажната цена е 125 BF за килограм. Това 
е рекордна цена, която му осигурява сега по-високи приходи отколкото при гледането 
на млечни крави. Стадото се състои от 54 крави, (от които получава годишно по 53 
телета) 25 юници, 60 телета за угояване и два бика. Становището на г-н Логе е, че 
месодайното говедовъдство е изгодно, но само за хората който го разбират. Той е 
доказал, че при  такава технология, от крава годишно може да се получават по над 400 
кг месо в кланично тегло, докато средното за Белгия е 254 кг. 

Фермата на Логе е илюстрация на възможностите на едни човек, който не се предава и 
намира решения, които на пръв поглед за другите не съществуват. Неговото спасение 
се намира в месодайните качества на отглежданите от него животни. Тези качества са 
създадени от него с много фантазия и знания. Той не се моли за социални помощи. 
Той с двете си ръце и умът не само че успява да преживее. Той създава и нещо ново. 
Нова технология за интензивно производство на говеждо месо. Но това нямаше да се 
случи, ако в страната не съществуваше системата за изкупуване на угоените говеда по 
качеството на трупа. Ако я нямаше и научната помощ от Института по животновъдство 
в Гант. Месодайното говедовъдство на Белгия е илюстрация на възможностите на 
фермерското земеделие. 
*) BF = белгийски франк, 1 долар равен на 32 BF. Това е паричната единица на 
Белгия до въвеждането на Еврото.

6. РАЗВИТИЕ НА МЕСОДАЙНОТО ГОВЕДОВЪДСТВО У НАС

6.1. Защо при добро и навременно начало сега боксуваме
Считам, че не се налага да поставяме въпроса “има ли място месодайното 
говедовъдство у нас” поради две причини, макар и малко, то вече го има, и по линията 
на европейските помощи за земеделието се полагат субсидии за месодайните крави. 
Освен това през последните години, многократно на страниците на вестниците са 
печатани материали за такива ферми у нас. Да дискутираме сега въпроса има или 
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няма място за такова говедовъдство е по-скоро риторичен въпрос, т.е. въпрос с готов 
отговор. По-същественото в случая е да се опитаме да си обясним, защо започналия 
правилен процес за създаване на месодайно говедовъдство в началото на 80-те 
години на миналия век в ИПЖЗ град Троян, не доведе до създаването на 
съвременен отрасъл в приличен обем? С унгарците започнахме почти 
едновременно да внасяме безрог херефорд, т.е. да правим съвременно месодайно 
говедовъдство. Бяхме в еднакви икономически системи, претърпяхме същите 
политико-икономически промени. Сега към 2006 г те имат 275 хиляди дойни крави с 
6500 кг средна млечност и 52 хиляди крави които не се доят (16 % от всички крави) и 
са представени от Безрог херефорд, Лимузин, Абердин ангус и техни кръстоски. Към 
същата дата, ние отчитаме 350 хиляди дойни крави с 3700 кг средна млечност и 11 
хиляди крави които не се доят (3.0 % от всички крави). Те са представени от малък 
брой стада, предимно Безрог херефорд , в институтски стада и няколко стада на 
ентусиасти с които вече сме запознати от репортажите на вестника. Освен Безрог 
херефорд има още малки стада от Абердин ангус, и Лимузин.  За съжаление липсва 
точна статистика за броя на чистопородните стада и кръстоските. До 11 хиляди тези 
крави се представят от най-различни кръстоски и породи, без определени месодайни 
качества. Между тези стада не съществува връзка. Те не са организирани в асоциации 
за създаване и поддържане на породата.(Едва през 2011 г се създаде асоциация по 
месодайно говедовъдство) От чисто развъдна гледна точка това състояние не е 
окуражаващо. Всяка порода, която не се поддържа, бързо загубва качествата си. Не 
зная, доколко институтските стада имат възможност да поддържат връзки с изходните 
породи, в смисъл да получават бици за запазване на нивото на породата. Тук се 
сблъскваме с един стар наш недъг, широко завардил се по времето на социализма, 
откъсването на развъдната работа от преките изпълнители. В “колективните” 
години селекцията беше в ръцете на държавата, съответно на зооинжинерите 
представители на селекционните центрове. Доколкото имаше някакъв опит в 
развъждането, то той беше събран в този ограничен кръг хора, които не бяха свързани 
с обекта на селекция. Като си сменят работата, като се пенсионират те излизат 
окончателно извън този процес. Не можеше да се получи предаване на опита. Хората 
занимаващи се с гледането на животните, които в последствие станаха и първите 
фермери бяха държани далеч от тези практики и не притежаваха никакви умения в 
развъждането. Те започнаха фермерство с месодайни крави на празно място. Никой 
не се погрижи за придобиването на нужния опит, да ги организират за развъдна 
дейност. За съжаление, този печален факт не е осъзнат от обществото в лицето на 
неговата сегашна държава. Дори последните промени в закона за животновъдството, 
публикувани в Държавен вестник от 26. юни 2007 г връщат нещата с организацията на 
развъдната работа с 17 години. Не само, че не се дават нужните права на развъдните 
асоциации, нещо което се предвиждаше в изменения сега закон, но се продължават 
правата и функциите на Изпълнителната агенция за селекция и репродукция в 
животновъдството, и дори се разширяват нейната опека над асоциациите. Едва ли ще 
могат да възникват вече нови асоциации при въведения режим за създаването на нови 
сдружения за развъждане на животни. За тази аномалия алармира и  в. “Гласът на 
фермера” в броя си от 3. юли 2007.г. с апел до Президента да наложи вето на закона. 

Тази ситуация със състоянието на организацията на развъдната дейност в 
животновъдството, съчетана с икономически не изяснените отношения след 1990 г, 
допринася за зародишното състояние в което се намира месодайното говедовъдство у 
нас. Ние прекъснахме работата на колективните стопанства, но не създадохме 
съвременни условия за успешна работа на фермерските стопанства. (Слава Богу 
тези хора допринесли за това трагично състояние на нещата, вече не са в Агенцията) 

За какво развитие на месодайното говедовъдство може да се говори у нас, когато 
изкупната цената на угоените животни е 745 $ за тон живо тегло. В същото това време 
(2001-2003 г), по данни на ФАО цените за същата стока в САЩ e 1598 $, в ЕС-15 
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(старите страни членки) е 1545 $, в новите ЕС-10 е 877 $. Най-добри ли са природните 
условия у нас, че цената да е най-ниска? Не се прави никаква разлика в качеството на 
угоените животни, дори и формалната по-породна принадлежност. При тези условия, 
дори голяма част от стадата крави без доене, които бяха създадени преди около 10 
години престават да съществуват.

За какво говорят фактите, че сега  ние внасяме ежегодно по 65.5 хиляди тона говеждо 
месо, или 68.5 % от консумираното, а не си задаваме въпроса защо не се 
оползотворяват съществуващи национални ресурси от телета, които се колят 
преждевременно поради ниските цени.  Не си задаваме въпроса, защо запустяват 
планинските пасища и се превръщат в необитаеми храсталаци. Защо пустеят повече 
от 20 милиона декара в миналото обработваеми земи.  Докато у нас съществува 
такова отношение към земеделието (по точно е да се каже липсва отношение), няма 
да има място не само за  месодайно говедовъдство, но за земеделие изобщо.

Натъкваме се на явлението липса на политическа воля в управляващите за 
довеждането до край на реформите в земеделието и по-специално за създаването на 
условия за нормално фермерско земеделие. Без такова земеделие не може да има 
и нормално месодайно говедовъдство. Вина за това състояние на месодайното 
говедовъдство носят и браншовите организации на месо преработвателите, които се 
задоволяват с констатации, че у нас липсват условия за месодайно говедовъдство и 
продължават с ниските изкупни цени да унищожават наличното месодайно 
говедовъдство. При един такъв навременен, и правилен старт на отрасъла още в 
началото на 80-те години на миналия век, сега закъсняваме.(Става дума за 2007 г) 
Доста жалко, наистина. 

6.2. Детайли от близката история с кравите кърмачки 
Още през 60-те години на миналия век у нас се заговори за създаването на стада от 
крави кърмачки, на основата на крави от аборигенното Сиво говедо. Това се вършеше 
по традиционните наши технологии. През зимата кравите се връзваха в оборите, а 
през лятото се изкарваха на паша пак по традиционните начини. Единствената разлика 
от млечните крави се състоеше в липсата на доене, тъй като телетата бозаеха от 
майките. Отбитите телета се угояваха на пасището през следващата година. 
Икономическите резултати разбира се бяха отчайващи, защото се влагаха много 
усилия, а получената продукция  беше малко. Телетата на 18-20 месеца достигаха 
едва 320-350 кг. Това не можеше да бъде печеливша дейност. Но стопанствата бяха 
заставяни по линията на държавния плана да го правят. Разбира се това не можеше 
да не предизвика размисъл в учените, които се занимаваха с тези проблеми. 

До 1981 г, у нас по схемата за използването на традиционните технологии  при 
създаването на крави кърмачки на основата на сивото говедо в района на Сакар и 
Странджа, и на основата Симентала в Северна България бяха създадени стада, които 
наброяваха 3000 крави. Поради отчайващите резултати на старата схема за работа с 
крави кърмачки, при активната намеса на науката, беше разработен план за действие 
за създаване на съвременно месодайно говедовъдство. На основата на изключени от 
разплод млечни крави (т.н. пасивната част на млечната популация), започна покриване 
на кравите с бици от породата Херефорд. Мъжките приплоди отиваха за угояване, а 
женските кръстоски след израстване се покриваха с бици от едрите месодайни породи 
Симентал, Шароле, Лимузин, или Блонд д’акитен. Получените приплоди и женски и 
мъжки с три четвърти кръв от месодайни породи бяха предназначени за угояване. За 
да функционира тази схема ежегодно се вкарват крави от пасивната част на млечната 
популация. Тази схема беше заимствана от Унгария, която пък я беше взела от 
Великобритания. Посочвам този пример, защото той успешно може да се приложи и 
сега, при новите условия, като за захранването на схемата могат да се използват 
крави, които няма да се доят, поради ограниченията наложени от млечните квоти. Как 
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ще действа подобна схема при новите, частни стада, ще трябва да се разработи план 
за действие с прилагането на съответните субсидии. Посочвам този детайл като 
доказателство, че няма нужда да започваме на празно място. Няма нужда да се 
повтарят старите грешки, както някои се представят нещата, че просто ще престанем 
да доим кравите и те ще станат успешни крави кърмачки.   

Другото което стана в началото на 80-години на миналия век беше, че група наши 
учени предложиха да възприемем не само специализираните за месо породи, но 
приложиха при внесените стада от херефордски крави характерните за тях технологии 
за отглеждане. Стадата крави от породата Безрог херефорд бяха внесени с оглед за 
производството на бици за първата стъпка при предложената схема. Пионер в тази 
дейност стана ИПЖЗ в Троян. Кравите внесени от Канада, бяха сложени за 
целогодишно отглеждане на едно от пасищата на Института в троянския Балкан. Бяха 
устроени обслужващите пътеки за фиксиране, и устройства за самохранене върху 
един от оградените парцели . Сеното беше складирано под навес от който балите се 
предлагаха в само хранилките. Животните не ползваха никакви постройки или навеси 
за лежане, а само могили от слама върху които прекарваха и най-силните 
снеговалежи. При тези условия се отелваха транспортираните чак от Канада 
заплодени юници. През лятото кравите пасяха в заградени пасища. Тази първа стъпка 
към съвременно месодайно говедовъдство, кравите да спят направо под снега, 
вероятно нямаше да бъде направена, ако не беше категоричното становище на 
канадския собственик на внесените заплодени юници. Препоръките на канадския 
собственик бяха изпълнени грамотно от специалистите на Института, и нещата 
тръгнаха.

Защо беше избрана тази порода. Имаше много противници на този внос. Изтъкваха се 
недостатъци на породата, че е средно едра, че след 450 кг натрупва мазнини и още 
други недостатъци. Но, първият внос явно беше много удачен. Първо, Безрогия 
херефорд, е значително подобрение на старата порода Херефорд по отношение на 
угояването. Второ, тя понася изключително добре суровите условия на гледане на 
открито. Тя е спокойно животно при обслужването, има добра плодовитост, и много 
продължително използване. Много от кравите дават по 10-12 телета, а единици 
стигнаха да 15 телета по време на стопанското използване. 

Новата схема за кръстосване, за която стана въпрос по-горе, предвиждаше за втората 
стъпка да се използват бици от едрите месодайни породи. Трябваше да се внесат 
стада и от Лимузин, Шароле, и Блонд а’китен. Този етап обаче не беше добре развит. 
Разчиташе се на стокираниия семенен материал  от месодайни бици в станциите за 
изкуствено осеменяване, приготвени за промишленото кръстосване. 

Резултат от успешното развитие на внесеното стада в ИПЖЗ г Троян, и внесените още 
няколко стада от същата порода, стадата от Безрогия херефорд, се разпространиха из 
планинските и полупланинските райони на страната. Може би не на всякъде с такъв 
успех както в ИПЖЗ г Троян, но нещата тръгнаха в правилна посока. Към чисто 
породните животни Безрог херефорд се присъединяваха и кръстоските от първата 
стъпка на препоръчаната схема за кръстосване. С цел провеждане на опити бяха 
внесени и малки групи майки от други месодайни породи Абердин ангус, Лимузин, 
Салерс . Така, че в Институтите има натрупан опит и с тяхното гледане като 
специализирани крави за месо. С това беше преодоляна старата линия за крави 
кърмачки от сивото говедо или други млечни породи, гледани по традиционните 
технологии. Но, ние имахме и друг етап, който се развиваше паралелно с първите две 
схеми. т.н. промишлено кръстосване за което ще разкажем сега.
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6.3. Етапът на промишленото кръстосване с месодайни бици и защо 
боксува новото развитие

Още през 60-те години на миналия век, успоредно с работата по създаването на крави 
кърмачки на основата на ниско продуктивни млечни крави, като изход от недостига на 
говеждо месо в страната беше възприета практиката за промишленото кръстосване на 
изключените от разплод млечни крави. Не става дума за някаква широка практика, но 
се извършваха масови опити под ръководството на катедрата по говедовъдство  в 
София. Резултатите от нашите опити напълно подкрепяха получения ефект при 
подобни опити в Европа. Приплодите от това кръстосване при угояване даваха по-
висок прираст с 7.0 % при бащи от Сименталската порода, с 9.0 % при бащи Шароле, и 
Блонд д’акитен, 6.0 % при бащи Романьола. Успоредно с по-високия прираст 
кланичният рандеман също се повишава с 2-3 процентни единици, над средния 54.0 % 
за млечните породи. Разходът на фураж за килограм прираст се понижава с 8-12 %. 
Няма спор за ефекта в прираста от практикуването на промишленото кръстосване. По 
тази причина ние доста се бяхме запалили по тази дейност, и дори беше внесено 
стадо от около 25 крави Шароле с цел производство на бици за това кръстосване. 
Стадото беше в ТКЗС г Исперих. Хората там с голям ентусиазъм се грижеха за 
животните. Но, някакъв голям ефект от този внос нямаше, по простата причина, че 
производството на месодайни бици за промишлено кръстосване не е проста работа. 
Нужни са повече стада, за да се извършва отбор и подбор. Избраните крави следва да 
се заплождат с изтъкнати бици, които трябваше да се внасят постоянно. Тази работа 
се оказа по-скъпа, отколкото да отидеш в родината на породата и да си избереш 
желания бик. Това и правеха нашите специалисти от Станциите за изкуствено 
осеменяване.

Но, въпреки добрите резултати от угояването на телетата кръстоски, тази практика 
постепенно вместо да се разширява, започна да затихва. Основната причини за това 
отказване от промишленото кръстосване, се криеше в интензификацията на млечното 
производство. Млечните стада след 1970 се уедриха многократно. Млечността, макар 
и бавно също тръгна нагоре. За ускоряването на този процес, се налагаше 
увеличаване на годишния ремонт. Постепенно той достигна 30 %, в някой едри стада 
надхвърли 35 %. Това не беше неочаквано. В Европа поради търсенето на по-бързо 
нарастване на млечността, също нарасна ремонта. При такъв висок ремонт, просто не 
остават крави за изключване от разплод. Там където продължи заделянето на т.н. 
“пасивна” част от стадото за промишлено кръстосване, започнаха да не достигат 
юниците за ремонт. Понижения ремонт забавя темпа на нарастване на млечността и 
хората осъзнаха опасността от заделяне на крави за промишлено кръстосване . 
Отказахме се не само ние от тази практика. По същите причини са отказаха и в 
Европа. Така както за нас, така и за Европа основния път за повишаване на говеждото 
месо остана създаването на месодайно говедовъдство на основата на 
специализираните за месо породи. 

Описвам, този етап от развитието на нашето месодайно говедовъдство,  за да стане 
ясно, че благодарение на нашата животновъдна наука, не сме били далеч от 
европейските лутания в търсенето на правилния път. Реалната спирачка за 
съвременно развитие в животновъдството в т.ч. и на говедовъдството, през периода 
до 1990 г беше икономическа политика с централизирано планиране на колективното 
земеделие. Лишаването на земята от нейния стопанин предопредели изоставането ни 
спрямо Европа. Но, нещата с говедовъдството след възстановяването на 
собствеността не само че не се подобриха. Те реално се влошиха. Основната причина, 
според мен, е неосъзнатата  до край нужда от фермерско земеделие и създаването на 
съответната инфраструктура за това земеделие, асоциации за развъждане на 
породите, фермерски кооперации за изкупуване, ефективно работещи съветнически 
служби. 
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За съжаление, при новата пазарна обстановка, нямаме ясно виждане на къде и как 
трябва да вървим. Нашите частни стопани нямат потомствен опит, поради 
обстоятелството, че жизнената нишка беше прекъсната чрез колективизацията на 
земята през 50-те години на миналия век. Никой не се погрижи за придобиването на 
тези знания и умения.

Сега за стопаните или не се полагат никакви грижи, или пък държавните институции си 
представят, че нещата могат да стават по-старому, чрез начертаване на схеми в които 
следва да се вместят стопаните. Многото стари служби ратуват да удължат 
съществуванието си чрез механизма на многото забрани и разрешителни. Не се 
ползва мотивацията за творчество в стотиците хиляди частни производители. 

Министерството на земеделието все още не може да усвои пазарните методи за 
въздействие върху развитието в желаната посока. Някога беше лесно, направим 
някаква програма и нещата се решат. Задължим ръководствата на ТКЗС да развъждат 
тази или онази порода и нещата, формално, са свършени. Научно-техническия прогрес 
при пазарната икономика се осигурява от мотивацията на частните стопани за търсене 
на по-добра печалба. Намирането на печелившия път от фермерите се обуславя от 
тяхната информираност. Тук именно, у нас, се къса нишката за въздействие. Няма 
изградена ефективна връзка между наука, службите за съвети, фермерите. Да не 
говорим, че средствата за земеделска наука през последните 20 години непрекъснато 
намаляват и новите научни разработки са рядкост.  Службите за съвети са далеч от 
желаното ниво на информираност и ефективни връзки със стопаните. Фермерите все 
още не са осъзнали нуждата от нова информация. Такава е обстановката сега у нас, 
20 години след промяната на икономическата система. Въпреки, че всички виждаме 
крещящата нужда от говеждо месо, не сме си мръднали пръста да напишем поне една 
формална програма, от типа на тези които правихме през изминалите 45 години на 
тоталитаризма.  Колкото и да съм противник на тези формални занимания, все пак 
остава някаква полза, че се ще се фокусира вниманието върху проблема.  Все някои 
ще се възползва от информацията, от прочетеното във вестника. 

7. НАЙ-ИНТЕРЕСНИТЕ ЗА НАС МЕСОДАЙНИ ПОРОДИ 

Още в началото на настоящия курс, засегнахме въпроса за решаващата роля на 
специализираните за месо породи за успехите  на месодайното говедовъдство. 
Безперспективно е да създаваме говедовъдство без доене на кравите, да ги 
използваме само като крави кърмачки на телета, ако те не принадлежат към някоя от 
многото специализирани породи за месо. Обръщаме внимание на този въпрос, защото 
сега отново съществува опасност да се подлъжем и спрем доенето на излишните 
крави, като ги обявим за крави кърмачки. Месодайно говедовъдство се създава само 
от специализирани за месо породи. Това трябва добре да се разбере за да не търпим 
разочарования. За разлика от млечното говедовъдство, където млякото сега се 
произвежда от няколко световно известни породи, то при месодайното говедовъдство 
броят на използваните породи достига няколко десетки. Въпреки това голямо 
разнообразие от породи в световната практика, има няколко породи, които заемат 
почетно място сред милионите месодайни говеда. На първо място по брой в Света 
стоят говедата от породите Херефорд и Абердин Ангус, а в Европа, към първите се 
прибавят още Лимузин и Шароле. За нашата страна значение имат и ще продължават 
да играят решаваща роля всичките тези породи затова ще ги представим накратко.

Породата Херефорд.     
Родината на Херефорда е Западна Англия, Херефордското графство. Основа за 
създаването на световноизвестната месодайна порода е послужило аборигенното 
говедо, което е било използвано за работа. Променените икономически условия през 
18. век са повишили търсенето на месо, което е предизвикало интензивна развъдна 
работа (главно чрез отбор и подбор и подобрено хранене) към повишаване на 
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месодайните качества. През 19 век, говедата в района вече станали известни като 
месодайна порода. През 1848 г била открита племенната книга за новата порода.

Биологическите особености на Херефорда се заключават в висока енергия на растеж 
при младите, и способност на възрастните да достигат високо живо тегло. При 
суровите зимни континентални условия те обрастват с гъсти дълги косми и понасят 
леко ниските температури, а през лятото добре понасят горещините. Труповете на 
угоените млади говеда достигат 60-65 % кланичен рандеман. Възрастите крави 
достигат 600-650 кг, а биците 900-1000 кг. Робата на животните е червена изпъстрена с 
бели петна. Най-характерно за породата е и бялата глава. Животните като правило са 
рогати.

Фигура №2

 Бик от породата Херефорд  След създаването на породата, тя е била принесена на 
Новия континент, където намира втората си родина. Сега тя наброява милиони глави 
както в Северна така в Южна Америка и Австралия. Много добре е понасяла дългите 
преходи от мястото на угояването до пазарите за говеда, което я е наложило така 
тотално.

Най-интересното отродие на породата, създадено през последните 50 години, 
разпространено в САЩ и Канада е Безрогия херефорд. Той се отличава със 
спокойния темперамент, още по-добрата приспособимост към ниските температури, 
висока плодовитост и дълголетното използване.

Фигура №3

Бик от породата Безрог херефорд
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Породата, както вече споменахме, е внесена у нас в началото на 80-те години на 
миналия век в ИПЖЗ г Троян и някой съседни стопанства, от където  е разпространена 
на много други места в страната. Тя прекрасно се приспособи към нашите условия и се 
отглежда и зиме и лете на открито, без използването на постройки.

Породата Абердин Ангус  произлиза от Шотландия, графството Абердин. Мястото е 
влажно, хладно с хълмист релеф, но със богати пасища. Още към 1750 година по тези 
места е съществувало безрого говедо със черна роба и много добри месни форми. 
Към 1880 г вече са били изнасяни племенни животни. Абердин Ангус се отличава с 
здраво телосложение, способност към аклиматизация в умерения и хладния климат. 
Тялото е цилиндрично, поставено на къси и здрави крака. Мощната шия се слива с 
главата и плещите. 

Фигура №4

Порода Абердин ангус
Кланичното тегло на угоените млади животни достига 65-66 %, а при добре угоените 
достига 70 %. Породата Абердин Ангус също като херефордската порода е намерила 
световен прием. Възрастните крави достигат 500-600 кг а биците 900-1100 кг, т.е. 
малко са по-дребни от Херефорда. Специално в южните щати САЩ, нейните ценни 
месодайни качества са съчетани с издръжливостта на брамандското говедо в т.н. нова 
порода Брамгус.

Фигура №5

Породата Брамгус
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Абердин Ангуса също е внесена в ИПЖЗ г Троян и вече повече от 20 години показва 
своята добра приспособимост към нашите условия.

Породата Лимузин. Създадена е в Централния масив, в района на Лимузин, Франция. 
Още в 1886 г е въведена развъдна книга за породата, отличаваща се с отлични 
месодайни качества и от тогава се развъжда в чисто състояние. Робата на животните 
от тази порода е червена. Кравите достигат 650-700 кг живо тегло, а биците 1000-1200 
кг. Въпреки добре изразените месодайни форми, ражданията в 92 % от случаите 
стават без помощта на стопанина, в 6 % стават с лека помощ, и само 2 % са трудни. 
Това и качество я налага все повече сред месодайните породи не само в Европа. 
Кланичният рандеман на младите угоени животни достига 63-65 % с много високо 
качество на трупа. Съотношението на месо и мазнини е 7:1 (т.е мазнините са само 12.5 
% в обезкостеното месо), а съотношението месо кости е 4.7:1 (т.е. в кланичния труп 
костите представляват 15.7 %).  Във Франция породата наброява 720000 крави, от 
които 108000 са контролирани за продуктивните качества при производството на бици. 
Отглежда се в 64 страни на света. Представа за породата дават двете снимки, от Fig 6 
за крава с теле и бик от Fig 7 

Фигура №6

Фигура №7

Породата има представители у нас в стадото на ИПЖЗ г Троян, където се развива 
много успешно.
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Породата  Шароле  е създадена още през 18 век в района на Шароле и Соон е Лоар, 
Франция, от някогашното бяло говедо развъждано  по тези места за месо. От 1840 г се 
развъжда в чисто състояние като порода за месо и работа, а от 1864 г съществува 
племенна книга за породата. От 1920 г породата се развъжда като порода само за 
месо. Сега породата се отглежда в 70 страни на света и служи като основа за 
създаването на нови породи чрез кръстосване. Във Франция поголовието на кравите 
достига 1 600 000 броя, от които 182 000 са под контрола за производство на бици.

Робата на животните е бяло-кремава без петна.(Виж снимката от Fig. 8 и Fig 9).

Фигура №8

Фигура №9

Отличава се с бърз растеж и високи месодайни качества. Рандеманът на угоените 
млади до 600 кг превишава 65 %. На 120 дни телетата достигат 178 кг, а на 210 дни 
292 кг. Теглото на телетата при раждането е високо – 48 кг, които прави ражданията 
трудни. Това е едно от слабите страни на породата. През последните 20 години се 
работи усилено и успешно за селекцията по леки раждания. Сега се отчитат следните 
показатели, 92 % леки раждания от които 4 % представляват близнаци. Живото тегло 
на кравите в племената книга е средно 735 кг а на биците 1140 кг. Ако се внесат 
представители на новата селекция, за леки раждания, породата ще представлява 
интерес и за нашата страна. Все пак тя, изисква по-комфортни условия за отглеждане 
за разлика от Херефорда, Абердин Ангуса и Лимузина.
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Породата Блонд д’акитен е също френска селекция. Тя е най-едра от разгледаните 
до тук породи. Кравите достигат 900-1000 кг а биците над 1200 кг. Рандеманът на 
угоените млади достига 65-70 %, месото в трупът 75 %. Племената книга за породата 
се открива през 1898 г. Сега във Франция има 400 000 крави от които 70 000 са 
контролирани за производство на бици. Снимките на следващата страници от Fig 10 и 
Fig11 дават представа за външният вид на животните. 

Фигура №10

Фигура №11

8. КОЯ МЕСОДАЙНА ПОРОДА ДА ИЗБЕРЕМ ЗА ФЕРМАТА 

Проблемът с избора на подходящата порода е от решаващо значение за успешната 
стопанска дейност. Няма най-добра порода. Всяка порода си има своите предимства и 
недостатъци. При дадени природни или икономически условия една порода ще има 
предимство, но при други, същата порода ще бъде неподходяща. Освен природните и 
икономически условия върху изборът на породата влияе големината на стадото или 
наличието на работна сила и нейната квалификация. Не на последно място тук играе 
роля и привързаността на фермера към дадена порода и нейната външност. Той 
прекарва живота си сред тези животни и има желание да изпитва и естетическа 
наслада когато работи. С това и може да се обясни защо в дадени райони на Франция 
например, при наличието на толкова известни породи като Шароле, Лимузин, Блонд 
д’акитен,  фермерите предпочитат да отглеждат гасконското говедо, което упорито 
подобряват, чрез отпор и подбор като месодайно. Те просто са свикнали с него и не 
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желаят да се разделят с неговите форми. Нарочно посочвам примерът с гасконското 
говедо защото то много напомня нашето сиво говедо като тип и по роба. (Виж снимката 
на Fig 12 на следващата страница на която то спокойно може да се обърка с нашето 
сиво).Породата Гаскон посочваме като евентуален подобрител на нашето сиво 

Фигура №12

говедо в насока за месо. Още през 80-те години на миналия век наши специалисти 
обърнаха внимание на тази порода, но работа така и не започна. Дано сега се намерят 
по-предприемчиви фермери и да завършат замислената работа. Спирам вниманието 
на този детайл при изборът на породата, защото при срещата с чуждестранни 
фермери, може да се натъкнем на много интересни защитници на дадени не много 
известни породи. Специално гасконската порода има много привърженици във 
областта Перинеите, най-южната чест на Франция. Тя въпреки че наброява 25 000 
крави, половината от тях са племенни и са включени в контрола за производство на 
бици. По кланичен  рандеман угоените млади говеда от тази порода дават над 58 %. 
Тази влюбеност в дадена порода, често може да ни изиграе лоша шега, ако не 
разполагаме с данни за повече породи. Не бива да се доверяваме на първия срещнат 
фермер. Трябва да разговаряме с повече хора. Същото важи и за специалистите които 
ни консултират за избора на порода. Отговорността за избора, в края на краищата 
пада върху стопанина, ето защо той трябва да проучи повече информация преди да се 
спре на определена порода.

В глава 5. се запознахме с белгийския фермер Логе, който избира за порода 
подобрител на Белгийското бяло-синьо говедо именно породата Шароле, заради 
едрите телета които ражда, защото приема всички телета да се раждат, чрез “церово 
сечене”. Това което е недостатък на Шароле за другите, за него става предимство. 
Това е много добра илюстрация за “критериите” по които се избира породата от 
знаещия фермер.

Специално нашите условия са много разнообразни. От равнини с напоявани площи до 
равнини със степен характер, от полупланински пасища до планински или 
високопланински пасища, всичко това е предложено за заселване със животни. Така че 
на територията на 110 хиляди квадратни километра, колкото е България, могат да се 
срещнат условията от цяла Европа. Това ще рече, че тук могат да намерят място и 
най-различни породи говеда за месо.

По планинските пасища на Стара планина, Средна гора, Родопите, Рила, Пирин и 
Осогова, спокойно могат да се използват породите Херефорд и Абердин Ангус. При по-
напреднал процес на ползване, когато пасищата са вече подобрени, могат са ползва и 
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Лимузин. Нарочно обръщам внимание на състоянието на планинските пасища, дали са 
ползвани или не, през последните години. Така нареченото наше богатство, 
планинските пасища е много спорно. След като след 1960 година насила премахнахме 
от тях над 3 милиона каракачански овце, те загубиха културния си вид, и понижиха 
много добивите на трева. Така например в ИПЖЗ г Троян, пасищата на които бяха 
настанени херефордските крави в началото на  80-те години на миналия век, в 
началото едва изхранваха 80 крави. След 10 годишен престой върху тях на животните, 
те удвоиха добива на трева, под влияние на торенето от животните и поддържането на 
пасищата. За това става въпрос в случая с изборът на породата за състоянието на 
конкретните пасища. Трябва да се имаме предвид, че в началото, не ползваните 
пасища ще са ниско продуктивни. Наред с планините, ние имаме много свободни 
площи и в равнините които могат да се използват за пасища. Освен това от зърно 
производството остават много отпадъчни фуражи, слама и царевичак, които с успех 
могат да се оползотворяват от крави за месо. В тези райони с успех могат да се 
отглеждат Лимузин и дори Шароле и Блонд д’акитен.

За района на Сакар, където инвазията с кърлежи е висока, и неприспособените говеда 
страдат от пироплазмоза може да се ползват породи при които участвува браманското 
говедо или зебуто. Това са породите като Брангус или Сантагертруда. Така че, както 
виждаме само от първи поглед върху проблема откриваме място за много породи. 
Вероятно при конкретното захващана с проблема ще се открият и други подходящи 
породи. За сега бих си позволил да насоча интересуващите се от месодайни породи да 
се обръщат за съвети към ИПЖЗ г Троян,ИЖН Костинброд и ЗИ Стара Загоро където 
имаме специалисти с най-свежа информация по проблемите на сегашното състояние 
на месодайните породи.

9. АСОЦИАЦИИТЕ ПО ПОРОДИ И УСПЕХИТЕ В РАЗВЪЖДАНЕТО

С асоциациите по породи в месодайното говедовъдство, трябва да ликвидираме една 
от основните слабости на нашето животновъдство. Стопаните нямат никакви познания 
и опит за поддържането на породите. А породите са достатъчно голяма група от 
животни от даден вид, които са достигнали определена степен на натрупване на ценни 
качества, благодарение на прилагането на системен отбор и подбор. Щом спре 
прилагането им, качествата на породата се загубват. Отборът се върши по 
определени качества, между мъжките  и женските индивиди. За разплод се оставят 
само тези животни, които отговарят на преследваната цел при конкретната порода. 
Подборът е следващия етап, след като сме отбрали подходящите мъжки и женски. На 
основата на познанията на фермера за  преследваната цел, се пристъпва към 
подбора, кои женски с които мъжки ще се съешават за да се получи най-висок ефект. 
Тази дейност се върши от знаещ човек. Успехът е свързан с обема на групата 
животни. В малките говежди стада, най-често възникват проблеми с мъжките 
разплодници. Още след две години, възникват родствени връзки между животните и за 
да се избегне родствено развъждане ( съешаването между баща и дъщеря, майка и 
син, братя и сестри, или родство от втори и трети пояс) следва да имаме контрол 
върху произхода на всяко едно животно, да знаем бащата и майката. Контрол може да 
имаме, но при малкото стадо бързо се стига до нерешими проблеми, просто липсва 
възможност да се избегне родството. А родственото развъждане, много често води до 
много вредни последствия, които са добре познати на животновъдите - уроди, 
аномалии, ниска жизненост, спад на продуктивността. Най-честата практика при 
фермите, които отглеждат животни от една и съща порода, е да си обменят мъжки 
разплодници за да се избегни родството. Това е първата причина, поради която тези 
ферми търсят връзки една с друга. Следващата практика която води до полза от 
съществуването на връзки межди фермерите, обединяването им в съюзи, е 
отбирането на биците за разплод. Тъй като бикът покрива 20-30, а понякога и повече 
крави и оставя по-голямо поколение, неговата роля в стадото е многократно по-голяма 
от кравата. За това той трябва да бъде отбран от много повече индивиди. Обикновено, 
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в месодайното говедовъдство се счита, че измежду 100 мъжки телета се отглеждат не 
повече от 4-5 отговарящи на всички изисквания бици. В практиката на месодайното 
говедовъдство на Европа рядко се срещат стада от 200-250 крави, в които може да се 
отберат качествени бици. В ЕС средния размер на месодайните стада е 18 крави, с 
отклонения от 1 до 100 крави. Но дори при стадата от 250 крави не може да се избегне 
родството, ако не се обменят биците. А за да се създават качествени бици, които да 
водят породата нагоре, заплождането на кравите в дребните стада за производство на 
бици трябва да става по предварителен план. Родените мъжки телета, от това планово 
съешаване, трябва да се регистрират и развитието им да се контролира, за да се 
открият най-добрите. Цялата тази работа не може да се осъществи, ако фермерите не 
са организирани в асоциации по породи. В ЕС това е всеобща практика. Развъждането 
на всички породи, и говеда и овце и коне и свине, става от асоциациите. Държавата в 
ЕС, чрез своето министерство, прави много за да улесни тази дейност, но тя не се 
меси в работата. Събранията на тези асоциации са нещо впечатляващо. Проблемите 
на породата се дискутират обикновено, на изложбите. Вън са наредени за показ млади 
животни. В някоя голяма зала, или под навес, са наредени маси със столове. 
Членовете на асоциацията са обиколили изложбата, имат впечатление от  животните. 
Пред всеки има малка бутилка с бира и чаша. Но, недейте да мислите, че хората са 
отишли там за да  пият бира. Не, те горещо обсъждат какви са резултатите от този бик, 
онзи бик, какви са приплодите на определена крава. Налага ли се да търсят от другаде 
нови качества, от нови бици. Кой къде, какво е видял. И решават. Спомням си от 
тригодишния престой в Дания, много такива събрания. Спомням си, как специалистите 
от Научния институт по животновъдство в Копенхаген ме убеждаваха, че 
разширяването на Черно шарената порода е временно, че Датското червено говедо 
ще се запази. Но когато се срещнах с Председателя на Асоциацията на Черно 
шарената порода, от него разбрах, че членовете са на друго мнение. Резултатите само 
след десет години показаха, че Черно шарената порода зае доминиращо място сред 
млечните породи, а червената се сви до 8-10 % и то кръстосана с Американско кафяво. 
Никой не може да се наложи на една Асоциация, когато тя защитава стопанското си 
съществувание. С какви бици ще работи при породата, това е нейно суверенно право. 
Фермерите най-добре усещат от кое колко се печели. Не бива да забравяме, че там 
има фермери, които 4-5 поколения се занимават с една порода. И всички са минали 
през сериозна професионална школовка в специалните училища за фермери.

Когато в 2000 г се правеше закона за животновъдството, на основата на опита на ЕС, 
беше заложено МЗГ, съответно неговата Агенция за селекция и репродукция, през 
следващите 6 години да положи грижи за създаването на асоциации по породи и в 
края на периода, постепенно да прехвърли функциите по контрола на продуктивните 
качества и материалната база обслужваща този процес, на работещите  Асоциации. 
Въпросната Агенция при МЗГ вместо да си свърши задълженията, произтичащи от 
Закона,  всячески тормозеше процеса за възникването на нови Асоциации. Вместо да 
предава материалната база, тя им я отдаваше под скъп наем за да печели. И на края, 
вместо да прекрати съществуванието си, както беше по Закона, тя направи всичко 
пред МЗГ да се приеме прословутото допълнение към Закона. 

Народното Събрание през юни 2007 година прие поправки към Закона, които 
продължават функциите на Агенцията, а ролята на Асоциациите се принизява, и 
възникването на нови става много по-трудно. Те се свеждат до послушни творения на 
Агенцията. Не виждам какво европейско има в тези решения. Цяла Европа и Светът, 
са създали цветущото си животновъдство чрез Асоциациите по породи, само 
България, ще регулира този процес чрез държавна Агенция, за да може определени 
чиновници да имат работа. Дано творците на това недомислие, промяната в Закона за 
животновъдството, да си коригират грешката за да не се срамим пред ЕС, а 
съветниците, които вкараха МЗГ, НС и Президента в тази излагаща ситуация, да си 
получат заслуженото. Без Асоциации по породи със своите пълни права, няма да 
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имаме нито породи, нито животновъдство, да не говорим, дали е възможно да се 
създаде месодайно говедовъдство, съответно специализирани за месо породи.

И все пак, ще създадем ли асоциациите ?
Надявам се, че стана ясна ролята на асоциациите за успехите в създаването и 
поддържането на породите. Стана ясно, че ние все още, едва прохождаме в работата 
с асоциациите. Разбрахме, че за сега държавата, не само нехае, но дори чрез своята 
Агенция  за селекция и репродукция пречи за възникването на нови асоциации. Тогава 
на какво да се надяваме? В случая, има много голяма опасност да си отвлечем 
вниманието към външните причини, да се научим още повече да обвиняваме все 
някого за неудачите. Съществува опасност да забравим, че хората занимаващи се с 
животни, далеч не са осъзнали нуждата от работа за поддържане и 
усъвършенствуване на породите, че мнозина не знаят, че това става с помощта на 
сдружения. Следователно много от работата сред хората, все още не е свършена от 
нас специалистите по животновъдство. Крайно недостатъчна е и просветната работа. 
Ако ние сме подготвили животновъдите за сдружаване, тогава и държавата не може да 
попречи, колкото и да имат желание нейните чиновници да увековечат 
съществуванието си. Ако нашите хора осъзнаваха нуждата от асоциациите, тогава още 
при приемането на поправките към закона през юни, щяха да се вдигнат пред 
Народното събрание. Но това не стана нито тогава нито по-късно. Защото сме се 
научили така, обвиняваме, но не действуваме. И чиновниците се възползват от нашата 
пасивност. Свършиха я така, че да продължат администрирането на развъдната 
работа. Следователно наша е вината. “Детето докато не заплаче, майката не му дава 
да суче” казва народната поговорка. Трябва да научим фермерите да се организират в 
кооперации за изкупуване на продукцията, в асоциации за развъждане на породите, в 
всевъзможни сдружения чрез които да бранят интересите си и да вършат работата си.

Първото впечатление от тригодишния престой в Дания беше учудването ми, колко 
често датските фермери се събират и обсъждат проблемите си. Отделния фермер, 
сам нищо не може да постигне, но когато всички за заедно, “планина повдигат”. 
Техният  девиз гласи. “Разчитам на себе си, но знам, че съм не мога да постигна това, 
което можем заедно.” На това трябва да научим нашите фермери, да се сдружават. 
Някои европейски фермери са членове на десет различни сдружения за зашита на 
цялата си разностранна дейност. Разбирам, че това е непонятно за нашите хора, но 
съвременното фермерство иначе не става.  Когато стане дума за сдружаване, неуки 
хора или пък идеологически обработени да бранят старото, колективното, веднага 
прехвърлят топката към миналото. “Защо разрушихме колективното, а сега ще се 
сдружаваме”. Докато не разберем, че старото “колективно” стопанисване беше обща 
работа лишена от личната инициатива, докато не осъзнаем, че работникът там беше 
винтче в общата машина, а фермерът е стопанин, който действа по собствени подбуди 
и търси сдружаване със себеподобни, няма да потръгне нашето земеделие. Когато 
фермерите осъзнаят ролята си и интересите си, когато разберат, че така правят и 
техните колеги в ЕС, те ще могат да накарат държавата да се съобразява с техните 
интереси. За сега хората занимаващи се с земеделие у нас са над 500 000 души. 
Заедно със семействата си те представляват над 1 милион гласоподаватели. Могат ли 
да влияят на резултатите от изборите? Могат. А обществото, като цяло трябва ли да 
се съобразява с животновъдите? Трябва, защото ние сега имаме три пъти по-слабо 
развито животновъдство от средното за ЕС. По този показател сме последни в Европа 
и продължаваме да намаляваме животните и през 2007 г. Това вече заплашва 
екологичното равновесие в цялото земеделие на страната, а от тук и цялата природа в 
страната. Можем ли да привлечем вниманието на цялото общество към нашите 
проблеми, които не са само наши? Трябва да го направим. Ако фермерите си осъзнаят 
интересите те могат да повлияят на избора на държавната власт. А добрата държавна 
власт, има как да помогне  на фермерите  да разширяват организираността си, в това 
число и за асоциациите по породи. Или, нещата се развиват лавинообразно, стига да 
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почнем. Всяка голяма работа се започва с малки стъпи. Нека фермерите, които искат 
да отглеждат месодайни породи да намерят воля да се организират в асоциация за 
развъждане на желаната порода. Най-напред в едно село, после няколко села, ще се 
обединят и така до национално ниво. Надявам се, че Съюза на зооинжинерите в 
България със седалище в Стара Загора ще откликне на всяка една инициатива от 
подобен род.

10. КАКВИ И КЪДЕ ДА БЪДАТ ФЕРМИТЕ ЗА МЕСО

Когато говорим за развитието на сравнително нов клон на говедовъдството, като 
специализираното за месо говедовъдство, естествено първият въпрос е какви да 
бъдат фермите, едри или дребни, специализирани или комбинирани, къде ще бъдат 
разположени, в равните или в планините, на паша или на ясла ще се хранят кравите. 
Ако съдим от световната практика, всички тези решения за организация на фермите са 
възможни, но практиката ще покаже кои от тях са най-подходящи за нас. И все пак като 
изходим от аналогията със страните които са  подобни по релеф и климат на нашата, и 
натрупания до сега наш собствен опит, още сега можем да направим предположение в 
какви насоки следва да се тръгне при създаването на нови ферми за говеждо месо.

10.1. Величината на фермите за месодайни крави 
Като най-обща постановка, следваща от тава което се наблюдава в света, трябва да 
кажем, че средните размери на фермите за месодайни крави са по-малки отколкото на 
фермите са мляко. В САЩ, страната с 33 милиона крави за месо и 9.0 милиона крави 
за мляко, средните размери са 45 крави за месодайните и 120 крави във фермите за 
млечни крави. В ЕС-25, който отглежда 12 милиона крави за месо и 22.3 милиона 
крави за мляко средните размери на фермите са 18 крави за месодайните и 25 броя за 
млечните крави. Картината с големината на фермите става по-ясна когато покажем 
отклоненията в размерите за отделните групи стопанства. Така в САЩ, до 50 крави за 
месо отглеждат 590 хиляди фермери (77 % от всички ферми занимаващи се с 
месодайни крави). Те обаче отглеждат само 28 % от тези крави. Най-голям брой крави 
(39 % от всички) се намират в групата, която отглежда от 100 до 500 крави. В ЕС, 
съответно по страни положението е следното. В Гърция средните размери на фермите 
за крави за месо  са 20 крави, с отклонения 19 крави в групата с земя до 5 хектара и 33 
крави в групата над 50 хектара. В Италия средното е 14 крави, с отклонения съответно 
5 за групата на най-дребните и 40 крави за най-едрите. Във Франция, страната с най-
много месодайни крави в ЕС, средните размери на фермите за месо са 30 крави, с 
отклонения по групи стопанства, 6 за малките и 56 крави за едрите. В Испания 
средното е 21 крави, с отклонения по групи стопанства, 8 за дребните и 70 крави за 
групата на едрите. Според проучването на Евростат от 2005 г, в България при 7 900 
крави които не се доят, в групата на най-дребните стопанства се отглеждат средно по 
6 крави и в най-едрите съответно по 28 крави. Средното е 7 крави. От цифрите следва, 
че у нас се налага европейската схема за величината на фермите с крави кърмачки от 
5-10 крави при дребните и  25-35 крави при по-едрите. В ИПЖЗ в Троян, вече повече от 
25 години се отглежда стадо от 80 крави специализирани за месо. Следователно 
съществува отработена технология за съвременно отглеждането на специализирани 
за месо крави с размери на стадото 80-100 крави. Какво друго бихме могли да 
препоръчваме за сега, освен да се придържаме към тези размери на стадата за 
месодайни крави. Фактите, че в САЩ съществуват 55 ферми с по над 5000 крави за 
месо не бива да ни съблазняват, защото това е страна с повече от 100 годишна 
практика в този бранш, пък и просторите с огромни пасищни площи съвсем не 
отговарят за нашите условия. Примерът за нас си остава европейската практика с 
месодайните стада, която напълно съвпада с това към което сме се ориентирали, 5-10 
крави за дребните, 30-40 за средните и 100 крави за едрите. Както виждаме, при 
тези размери на стадата, които ще се утвърждават у нас, абсолютно задължително 
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става изграждането на дружества (съюзи, асоциации) на фермерите, които да 
осъществяват воденето на развъдната работа по породи. Контрол на продуктивните 
качества на кравите (маркиране и контролиране развитието на телетата), 
производството на бици, ротация на биците в стадата и др. Само при наличието на 
такива сдружения може да съществува и да се усъвършенствува  съвременна 
месодайна порода.

Един голям проблем, който възниква при малките стада, е организацията на пашата. 
Най-добре би било, ако малките групи крави са поставени да пасат в заградени 
пасища. Няма значение какви ще бъдат загражденията. Важното е да ги има. Между 
впрочем, в старата Европа,  тези малки групи крави заедно с телетата  са поставени 
именно в такива заградени пасища. Това може да потвърди всеки който е бил по 
Европа, ако е пътувал като специалист, а не като турист. Давам си сметка, колко малко 
сме направили до сега за обособяването на едно място на собствеността върху 
пасищата и върху земеделските площи въобще, т.н. комасация на земите. Това ще 
бъде един голям “препъни камък” изобщо към съвременно земеделие. Но, ние юнашки 
спим непробуден сън, без да си даваме сметка, че тези неща тропат настоятелно на 
нашата врата. Непрекъснато пеем песента, че ще ставаме европейци, но не правим 
тава което са направили в Европа още преди 100 години, да съберем собствеността на 
фермерите на едно място и да направим фермерско земеделие.

10.2. Специализирани или комбинирани ферми за месо 
За какво става въпрос? При месодайното говедовъдство са се наложили три форми на 
специализация. А. Ферми само за крави с телетата до отбиването, Б. Ферми за крави с 
телетата и угояване на младите до високо живо тегло и В. Ферми за до угояване на 
телетата след отбиването. 

Първата форма се е наложила в районите с много пасища, където тревата е лесно 
достъпна, евтина и дава възможност кравата да произведе теле до отбиването на 7-8 
месеца при минимални разходи. При добър пазар на отбити телета, е по-
целесъобразно фермата да се освободи от отбитите телета, чрез продажба на 
специализирани стопанства за угояване и да повиши производството на телета. Тази 
форма е широко застъпена в САЩ, където в щатите с много трева е организирано 
производство на отбити телета, които 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. Много добре е застъпена подобна форма на специализация в Белгия, 
където в областите с по-нискокачествени пасища се произвеждат телата до 
отбиването и се продават за  до угояване в други райони където пасищата са с по-
високо качество и дават възможност за по-висок прираст на младите животни, или се 
продават в райони с много цвеклови резанки за интензивно угояване.

Тази форма на “кооперация” – (производство на отбити телетата в едни ферми а 
угояването им в други ферми) при производството на говеждо месо работи само при 
условие, че има развита практика за добро диференцирано заплащане на високото 
качество на отбитите телета. При добре действаща система на покупко-продажба тя 
стимулира фермера да произвежда телета с високи месодайни качества, а угоителя да 
дава добра цена на телетата с потенциални качество за растеж. В противен случай 
системата не дава резултати. У нас имаме природни условия да се приложи тази 
форма на специализация на производството на говеждо месо, но главната пречка ще 
бъде неразвитата практика за диференцирано заплащана на отбитите телата според 
месодайните качества. Например в много части на Старопланинските пасища, Пирин, 
Рила и Родопи би могло да се организира производството на отбити телата, които да 
се продават на едри арендатори в полето, които да организират до угояването им до 
високо живо тегло на основата на царевичен силаж или отпадъци от производството 
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на биоетанол. Зная, че няма да е лесно да се преборим с умствения мързел и да 
въведем 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.

Втората форма, комбинираните ферми за производство и до угояване на телетата 
има голяма разпространение в ЕС. Тя може да намери място в много от планинските 
райони с естествени пасища: Стара планина, Средна гора, Пирин, Рила, Родопи, 
Сакар. Но не бива да изключваме от тази форма и равнините където има много 
растителни отпадъци, като слама и царевичак. Върху тези суровини, с малко 
комбинация от паша, може да се организира производството на отбити телата, които 
на място да се до угояват интензивно.  Тук, подвариантите на до угояване са два, или 
на паша през следващата година или интензивно на ясла със царевичен силаж или 
други евтини високо енергийни фуражи. Това ще се прилага според особеностите на 
района. Тази форма на производство на говежда месо е по-малко зависима от 
системата за изкупуване на отбити телата, стига да заработи системата за изкупуване 
на угоените млади говеда по месодайни качества. Но , без последното  условие 
изобщо не бива да говорим за създаване на специализирано за месо говедовъдство..

Третата форма, специализирани ферми за до угояване на отбитите телета се е 
развила най-добре в САЩ и Белгия. В САЩ съществуват открити площадки за  стотици 
хиляди отбити телета. В Европа тези ферми за до угояване са по-дребни, от порядъка 
на 400-500 телета, и са като правило с вързано отглеждане и хранене на ясла, като 
изключим пасищното до угояване в Белгия и Великобритания. У нас също мисля, че 
трябва да се създадат такива ферми за до угояване, както вече споменах, че това е 
една подходяща форма да се произвежда говеждо месо в едрите арендаторски зърно 
производни стопанства на основата на царевичен силаж или отпадъци от 
производството на биоетанол. Но разбира, се първо трябва да създадем достатъчно 
ферми за производството на отбити телата. Тези арендатори обаче трябва да 
направят оферта за такива телата, за да може това да стимулира първичния процес

10.3. В равнините или в планините да бъдат месодайните ферми   
Вероятно от казаното до тук, вече става безпредметен този въпрос, ферми трябва да 
има и в равнините и в планините. Но това е лесно само да се каже, а за да стане, 
трябва още много неща де се изяснят.

Още от пръв поглед, обсъждането на въпроса къде е мястото на месодайното 
говедовъдство води към извода, че това са планините и предпланините с техните 
огромни пасища. Според статистиката, у нас има 1.05 милиона хектара затревени 
площи в равнините и предпланините, и още 130 хиляди хектара високопланински 
пасища. Пасищата са голям резерв, но за сега само потенциален за ползване. 
Върху голяма част от тези пасища преди 50 години, когато още не бяха ликвидирани 
каракачанските стада и стадата на частните стопани, се отглеждаха милиони овце и 
стотици хиляди говеда. Отглеждането на животни върху пасищата поддържа техния 
културен тревостой. Престане ли да се ползва от животни, пасището “подивява”, 
обраства с храсти и бурени. Неговата продуктивност рязко пада, а някой стават и 
негодни повече за ползване от животни. За съжаление, след ликвидиране на частното 
животновъдство преди 50 години, голяма част от този голям резерв, не се посещава от 
животни и е просто запустял. За сега липсва точна статистика, каква част от наличния 
потенциал пасища е годен за производство на животинска продукция. Пълното 
възстановяване на добивите от запустелите пасища, чрез населване със животни и 
полагане на елементарни грижи по почистването и торене, става след период от около 
8-10 години, и за това са нужни много пари. Това показва опитът с месодайното 
говедовъдство в ИПЖЗ в Троян.
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Освен това, за сега липсва инфраструктурата за ползване на този резерв от 
хранителни вещества. За да стане годен за съвременно ползване са необходими 
много пътища, съобщителна мрежа, водоснабдяване, електрификация, които струват 
много пари и не са по силите на фермерите да го направя годно за ползване. За това 
държавата следва да отдели солидни инвестиции. Още повече, че облагородяването 
на тези райони ще облагодетелствува много други отрасли и ще направи обитаеми 
нови територии, което е всенародна задача. За сега, докато всичко това не е 
направено, настъплението към тези огромни пасища трябва да стане постепенно 
според възможностите за ползване, след направата на точни проекти за 
възможностите и нужните средства. Потенциалът на тези пасища, ни дава възможност 
още през следващите 10-15 години да проектираме  създаването на 150 000 крави за 
месо, ако се осъществят държавните грижи (средствата) по създаването на 
инфраструктурата. За тази цел, в този срок ще трябва да се подготвят в специални 
школи поне 2000 фермери, с необходимите знания по месодайно говедовъдство и 
поддържане на пасищата.

Не по-малък е резервът от хранителни вещества за месодайно говедовъдство обаче и 
в равнините. Тук има около 2 милиона хектара не използувани земи, от бившия 
поземлен фонд, които успешно могат да се ползват за производство на отбити телета. 
Освен това от производството на зърно отпадат слама и царевичак, които успешно 
могат да участвуват при изхранването на месодайни крави. Тъй като пред нас стои 
задачата за създаването и на овцевъдство за месо, съответно за отглеждане на агнета 
до 2-3 месеца, може би е по-реалистично да погледнем само върху част от този ресурс 
и да проектираме в следващите 10-15 години в тези райони да се създадат още 50 000 
крави за месо в комбинираното направление със завършващо до угояване. За разлика 
от планинските пасища, тук инфраструктурата е налице. Също има и работната сила. 
С отглеждането на крави за месо в тези райони могат да се хванат и хора  с други 
професии, за да си изкарват допълнителни доходи. Имам предвид, че 20-30 месодайни 
крави, с изключение на няколко периода на заплождането и отелването, могат да се 
гледат и между другото, стига да са налице познания по този въпрос. А знания се 
придобиват при добро желание. Нашите хора трябва да свикнат, че повече пари могат 
да се изкарват при съвременните условия само с допълнителни знания. Месодайното 
говедовъдство е една такава възможност.

Като чета в интернет материали, как в Китай през последните 10 години десетки 
хиляди хората са се хванали и отглеждат крави кърмачки по 3-4 броя, като използват 
за изхранването им слама, главно оризова, обработена с карбамид, се питам толкова 
ли сме по-долу от тях, че не можем да се хванем с тази дейност, и да я свършим не по- 
лошо от тях? Или пък считаме това за обидно занимание?! Сега от ЕС се дават 
стотици милиони евро за дребните стопани за да модернизират работата си. И тези 
пари трябва да се използват за да повишим доходите на нашите хора, като се включат 
в проектите и месодайното говедовъдство.

10.4. На паша или на ясла да се хранят кравите в месодайните 
ферми

Тук ще засегнем тези въпроси не като елемент на технологията на гледане, а по-скоро 
като една от предпоставките при създаването на новите ферми за месо. Това което 
следва да запомним добре при организирането на ферми за месодайни крави е че 
ресурсите по изхранване на животните трябва да са налице или като природна 
даденост или пък да са достъпен отпадък от друго производство. За месодайните 
крави като правило не се отглеждат специални фуражи, това би оскъпило много 
производството. Освен това, тук се използва принципът не фуражите да се превозват 
до животните, а обратното животните да отиват при фуражните ресурси. Когато става 
дума за трева, няма по-прост и евтин начин за ползването от пашата. Но, така се 
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постъпва и когато се използва за храна сено, слама, царевичак. Много заблуждаваща 
е в подзаглавието думата “на ясла”. Тук “на ясла” е употребено в смисъл “не на 
пасище”. Такава класическа ясла, която познаваме от млечното говедовъдство, тук при 
месодайните крави почти на се среща. Сеното, насипно или на големи бали се слага в 
заграждение и кравите през решетки се хранят на воля, като “само хранене”. Те имат 
достъп да него 24 часа в денонощието. Много оригинално се ползват царевичните 
посеви в САЩ след обирането на кочаните със зърно. Кравите се пускат след като 
комбайните си свършат работата, и обират ядимите части от царевичните стъбла. В 
края остават само оглозганите основи на стеблата. Направил съм преснимане на 
такава една царевична нива след като месодайните говеда са свършили работата си. 

Фигура №13

Това е останало от царевичния посев след като Херефордът си е свършил работата

Тъй като на месодайните крави като правило се изхранват обемисти фуражи с по-
ниско качество (за да бъде евтино отглеждането им) стремежът е, на животните да се 
гарантира максимално време за достъп до грубия фураж, това става като той се 
предоставя на воля, като се препятства затъпкването му чрез различни 
приспособления. Тук не стои въпросът за кратност на хранене, защото грубият фураж 
(в това число и пашата) е винаги достъпен за ползване и кравите се хранят 
непрекъснато (с изключение на времето през което преживят, почиват или пият вода). 
Това правило се спазва, независимо колко голямо е стадото, независимо дали става 
дума за паша или за хранене с груби фуражи, ето защо това трябва да бъде 
предвидено още при планирането на фермата. Какви точно да бъдат устройствата и 
други подробности по гледането, ще бъдат дадени в следващата тема за технологиите 
на гледане.
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Фигура №14

 “И трева и вода и простор, Херефордската крава е отгледала телето и сега трябва да 
натрупа резерви за следващото.”

11. ТЕХНОЛОГИИТЕ В МЕСОДАЙНОТО ГОВЕДОВЪДСТВО

11.1. Значението на технологиите – “Зная как”
Мнозина ще кажат, “какви пък технологии са нужни за месодайните говеда, пусни ги на 
хубава паша и толкова. Пусни биците да си свършат работата и чакай телета”. Нещата 
обаче съвсем не стоят така както ще видим по-нататък в изложението.

Характерна черта на съвременното животновъдство е, че фермите са организирани по 
предварителен план, подчинен на изискването за най-лесното обслужване на 
животните. Това предполага добро познаване на биологическите им особености (в 
нашия случай на говедата за месо) и елементите на производството по целия цикъл 
(при говедата за месо - от зачатието на телетата до тяхното реализиране като 
търговски продукт). Добрата технология позволява на фермера да получи желаната 
продукция (отбити, или угоени телета) с най-малко разход на труд и средства, което да 
му гарантира и най-голяма печалба. При месодайното говедовъдство, където 
обикновено се разчита на природни ресурси, (естествени пасища) често може да се 
изпадне в грешка, ако се разчита, че нещата могат да станат по примитивен начин, без 
особени познания. “Дали така е в дивата природа!” Но, на практика нещата в 
съвременното месодайно говедовъдство стаят много по-сложно. Месодайната крава 
трябва да бъде гледана така, че едното теле, което произвежда годишно да може да 
плати разходите на труд и средства и да осигури някаква печалба на фермера. При 
млечните крави, чрез нарастване на млечната продуктивност(5000 кг преди 15 години, 
7000-8000 кг сега, 10000-12000 кг в следващите години) ние търсим начини да 
повишим отплащането на постоянните разходи (за поддържащото хранене на 
животното, за постройки, за съоръжения). Чрез поставянето на животните при много 
по-високо технологични условия и ползването на по-производителна техника за 
гледане, доене, ние снижаваме разходите на труд за едно животно многократно, без 
да влошим неговия комфорт. Всичко това в млечното говедовъдство се постига чрез 
повишаване инвестициите за една крава. 

При месодайното говедовъдство крайната цел - снижаване на разходът на труд и 
средства, при реализирането на единица печалба се постига по доста различни 
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пътища в сравнени с млечното говедовъдство. За да снижим разходът на труд, тук не 
строим модерни сгради с много съвременна техника, но използваме съвременни 
породи специализирани за месо, угоените телета от които достигат високо живо тегло 
при минимално натрупване на мазнини за сметка на много повечето месо. През лятото 
кравите са на паша в заградено пасище, за да не е необходимо целодневно човекът с 
тоягата да гони животните. Кравите поставени целодневно в заградено пасище са по-
спокойни и имат много повече време за паша, следователно поемат много повече 
трева, от която дават повече мляко за телетата или за натрупване на повече резерви 
за зимата, когато храненето е по-скъпо. През зимата кравите прекарват обикновено на 
открито в заградени дворове с ветрозащитни стени. Дворовете са снабдени със 
съоръжения за по-лесна обработка, чрез скупчване на животните в ъгъл и 
прекарването им през станок за фиксиране. Сеното се получава от животните 
обикновено чрез само хранилки. Другите добавки към дажбата също се поднасят чрез 
само хранене. Всичко е организирано така, че фермерът да изразходва най-малко 
труд, а положения труд да е лек, без тежки физически усилия. Това е необходимо да 
се спазва не само когато фермата е едра,100-200 крави, но и когато стопанинът гледа 
5-10 животни. Когато стадото е малко, спазването на научната технология е 
необходимо за да ангажира най-малко от времето на фермера, за да има възможност 
остатъкът от времето той да употреби за друга работа, която да му осигури 
допълнителни доходи. Това се налага защото малкото стадо месодайни крави, 
естествено не може да осигури цялата прехрана на семейството. Съвременното 
производство в месодайното говедовъдство, било то едро или дребно, следователно 
също трябва да почива върху научни основи, да бъде организирано върху съвременни 
технологии. Зная, че мнозина ще възразят на това становище за месодайното 
говедовъдство, аргументирайки се с досегашната практика в животновъдството. Тази 
инерция в гледането на животните у нас,тегне като голямо бреме над цялото 
животновъдство, но за месодайното говедовъдство тя може да се окаже фатална ако 
не бъде преодоляна своевременно. В съвременното месодайно говедовъдство нещата 
не трябва да се вършат “как дае”, а с мисъл, със знание, както е в цялото модерно 
животновъдство. Напоследък е много популярен английския израз “ноу хау”, което на 
български значи “зная как”. Най-често е много по-евтино да си купиш “зная как”, и да 
работиш според опита на тези които са натрупали опит преди теб, отколкото да се 
мъчиш да вършиш нещата “как дае”. Много по-изгодно излиза да си платиш за 
написана технология в която е казано всичко как трябва да стават нещата, и да 
получиш очаквания ефект, отколкото да се мъчиш сам, ако нямаш опит и да търпиш 
загуби и разочарования.

В технология за говедовъдната фермата за месо следва да съществуват следните 
елементи:

1. Каква порода ще бъде използвана, от къде ще се купи или пък произведе чрез 
закупуване на бици от породата и ползването на други породи като подложка.

2. Как ще бъде организирано изхранването на кравите и телетата, през лятото и през 
зимата, с пълен баланс на наличните фуражи и нуждите на кравите, какво ще трябва 
да се набавя като добавки за правилното развитие на животните.

3    Отглеждане на открито или в сгради, кога и как
4    Обслужващи съоръжения при открито отглеждане
5 Заграждения на пасищата и грижи за животните на паша

6 Организация и устройство на зимната база за животните

7 Годишен цикъл на производство, заплождане, отелване, отбиване, кога да 
стане как да стане, ветеринарни мероприятия за опазване на здравето на 
животните.

8 Грижи за телетата до отбиване 
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9 Угояване на телетата до високо живо тегло, къде как.

Всички тези въпроси ще бъдат разгледани последователно в 
настоящия курс.
11.2. Отглеждане на открито или в сгради, кога и как
От списъка на точките, които следва да присъствуват в една технология, съзнателно 
прескачаме първата и втората точка, поради фактът, че общо за породите вече 
говорихме, а за всяка ферма ще трябва да се подходи конкретно при препоръката, кои 
породи и как да се набавят. По втората точка, за фуражите ще има специална тема в 
която подробно ще запознаем читателя с необходимите знания за фуражите и 
хранителните нужди на говедата, при водене на фермата за месо. Така, че тук 
разглеждането на технологиите продължаваме с отглеждането на открито или в 
сгради.

Тъй като при отглеждането на месодайните говеда основен принцип е да се 
изразходват възможно по-малко средства за подслоняването, то в най-масовите 
случаи говедата за месо, преди, всичко кравите, се отглеждат на открито. 
Отглеждането на открито, обаче не ще рече отглеждане “как дае” и “къде дае”. 
Мястото, където кравите ще прекарват извън пасището през зимата, трябва да се 
подбере внимателно. Първо, да бъде запазено от господствуващите ветрове, второ 
да бъде отцедливо (да не се събира вода) и трето да има къде кравата да легне на 
сухо. Ако няма естествено закътано място, тогава от страната на вятъра се устройва 
защитна стена, висока около два метра и дълга според големината на стадото. За 
всяка крава в двора за зимуване са нужни поне 10 квадратни метра площ. Колкото по-
голям е дворът, толкова по-малко се разкалва при дъждовни дни. Стената може да 
бъде от всякакъв материал (най-достъпния и евтин за даденото място). За 
отцедливостта на двора, просто трябва да се намери такова място, иначе, ако трябва 
да се прави дренаж за да се избегне водата, това оскъпява много двора. Но, 
оскъпяването не бива да бъде пречка животните да получат отцедлив двор. Бъдещото 
отглеждане, ще покаже, че компромис с отцедливостта на двора не бива да се 
допуска. Третото условие при оглеждането на кравите на открито, да се осигури топло 
легло в двора, е от решаващо значение. Това се постига, като в най-високата и 
закътана част на двора се натрупва стара слама, или друг подобен материал, във 
формата на плоска могила върху която кравите предпочитат да лягат в студените 
зимни дни. Когато, преди повече от 26 години, канадския фермер придружи купените 
от неговата ферма юници от Безрогия херефорд, и беше заведен на планинското 
пасище в местността “Бояджиевото” собственост на ИПЖЗ в Троян, за да му бъде 
показано къде ще зимуват животните, първото нещо за което се огледа беше дали 
вижда натрупана слама върху която да легнат юниците. Неговото мнение беше, че 
мястото е чудесно за зимуване, но само ако има меко и топло легло – слама. Думите 
му бяха, “Ако кравата легне върху дебело натрупана слама, тя на сутринта може да 
осъмне затрупана със сняг, но това за нея не е страшно. Така тя издържа и на минус 
24 градуса, стига да е на завет.” Това негово мнение се потвърди от състоянието на 
животните през следващите години. Угояването на отбитите телета също може да 
става на открити площадки при спазване на условията описани за кравите, завет, 
отцедливо, и меко топло легло.

До отглеждането на закрито се прибягва само ако има готов такъв обор. В този случай, 
той се преустройва най-добре в полу открит и кравите се държат на дебела постеля, 
която се сменя пролетта. Голям лукс ще бъде за месодайните крави да се отглеждат 
вързани в затворен обор. Това се допуска само при особени случай. Читателят, който 
внимателно е чел текста до тук, ще си спомни за случая с белгийския фермер г-н Логе, 
който отглежда 53 крави кръстоски на Белгийско синьо бяло със Шароле и получава 
телета с месодайни заложби, които им позволяват да стигнат 700 кг, без излишни 
отложения на тлъстини (виж глава 5. “Модел на интензивно месодайно 
говедовъдство(II)”), неговите крави са настанени в закрита сграда, като до бокса на 
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всяка крава има бокс за телето. При нашите условия, ако кравите за месо се налага да 
ползват закрит обор, то при всички случаи, той трябва да се преустрои за свободно 
отглеждане. Връзването на кравите е равносилно на връзване на ръцете на фермера 
за търсене на начини за лесно гледане. В условията на Европа, угояването на 
отбитите телета до високо живо тегло обикновено става в закрити обори, вързани или 
на групи в боксове, докато в САЩ угояването обикновено се извършва на открити 
площадки при голяма концентрация, стигаща до стотици хиляди животни.

11.3. Обслужващи съоръжения при открито отглеждане 
След като се запознахме с най-важното съоръжение при откритото отглеждане, 
мястото за лежане на животните (плоската могила от слама), следва да представим 
следващото, мястото за фиксиране на животните. Месодайната крава, се налага да 
бъде фиксирвана през зимния период много пъти, за ваксинации, за лечение, за 
преглед. Тези операции при вързаните крави протичат на мястото и това не 
представлява проблем, но при свободните крави на двора, това е огромна мъка, ако 
липсва специалното устройство. То се състои в няколко подвижни огради които свиват 
кравите в един ъгъл пред специален прокар със ширината на тялото на кравата. 
Животните тръгват едно след друго и попадат на края на прокара в станок за 
фиксиране. Всяко обработено животно се пуска обратно във двора и в бокса постъпва 
следващото. Това не е излишен лукс. Това е абсолютно необходимо, въпреки и просто 
съоръжение, което спасява фермерът от тежки усилия в гонене на животните, 
улавянето им от няколко души. Освен улеснение на фермера, ъгълът с прокар и 
фиксиращ станок на края, спасява и животните от излишен стрес при гоненето и 
улавянето или събарянето му на земята. С неговата помощ обработките стават лесни 
и не се налага да се пропускат. Такива съоръжения за фиксиране могат да бъдат 
подвижни и да се принасят през лятото на пасището, където също се налага да се 
правят прегледи и обработка на животните. Идея за такова съоръжение показва фиг. 
15. Следващата фигура 16. дава идея за само хранилка за сено(в случая рулонни 
бали), едната е с покрив другата е на открито (Виж фигурите на стр. 33 и 34). 
Изхранването на сеното по този начин снижава рязко загубите от затъпкване и си 
плаща разходите по направата на такава хранилка

Фигура №15

От списъка на точките, които следва да присъствуват в една технология, съзнателно 
прескачаме първата и втората точка, поради фактът, че общо за породите вече 
говорихме, а за всяка ферма ще трябва да се подходи конкретно при препоръката, кои 
породи и как да се набавят. По втората точка, за фуражите ще има специална тема в 

36



която подробно ще запознаем читателя с необходимите знания за фуражите и 
хранителните нужди на говедата, при водене на фермата за месо. Така, че тук 
разглеждането на технологиите продължаваме с отглеждането на открито или в 
сгради.

Тъй като при отглеждането на месодайните говеда основен принцип е да се 
изразходват възможно по-малко средства за подслоняването, то в най-масовите 
случаи говедата за месо, преди, всичко кравите, се отглеждат на открито. 
Отглеждането на открито, обаче не ще рече отглеждане “как дае” и “къде дае”. 
Мястото, където кравите ще прекарват извън пасището през зимата, трябва да се 
подбере внимателно. Първо, да бъде запазено от господстващите ветрове, второ да 
бъде отцедливо (да не се събира вода) и трето да има къде кравата да легне на сухо. 
Ако няма естествено закътано място, тогава от страната на вятъра се устройва 
защитна стена, висока около два метра и дълга според големината на стадото.

 Фигура №16

За всяка крава в двора за зимуване са нужни поне 10 квадратни метра площ. Колкото 
по-голям е дворът, толкова по-малко се разкалва при дъждовни дни. Стената може да 
бъде от всякакъв материал (най-достъпния и евтин за даденото място). За 
отцедливостта на двора, просто трябва да се намери такова място, иначе, ако трябва 
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да се прави дренаж за да се избегне водата, това оскъпява много двора. Но, 
оскъпяването не бива да бъде пречка животните да получат отцедлив двор..

Третото условие при оглеждането на кравите на открито, да се осигури топло легло в 
двора, е от решаващо значение. Това се постига, като в най-високата и закътана част 
на двора се натрупва стара слама, или друг подобен материал, във формата на плоска 
могила върху която кравите предпочитат да лягат в студените зимни дни. Когато, 
преди повече от 26 години, канадския фермер придружи купените от неговата ферма 
юници от Безрогия херефорд, и беше заведен на планинското пасище в местността 
“Бояджиевото” собственост на ИПЖЗ в Троян, за да му бъде показано къде ще зимуват 
животните, първото нещо за което се огледа беше дали вижда натрупана слама върху 
която да легнат юниците. Неговото мнение беше, че мястото е чудесно за зимуване, но 
само ако има меко и топло легло – слама. Думите му бяха, “Ако кравата легне върху 
дебело натрупана слама, тя на сутринта може да осъмне затрупана със сняг, но това 
за нея не е страшно. Така тя издържа и на минус 24 градуса, стига да е на завет.” Това 
негово мнение се потвърди от състоянието на животните през следващите години. 
Угояването на отбитите телета също може да става на открити площадки при спазване 
на условията описани за кравите, завет, отцедливо, и меко топло легло.

До отглеждането на закрито се прибягва само ако има готов такъв обор. В този случай, 
той се преустройва най-добре в полу открит и кравите се държат на дебела постеля, 
която се сменя пролетта. Голям лукс ще бъде за месодайните крави да се отглеждат 
вързани в затворен обор. Това се допуска само при особени случай. Читателят, който 
чете внимателно текста, ще си спомни за случая с белгийския фермер г-н Логе, който 
отглежда 53 крави кръстоски на Белгийско синьо бяло със Шароле и получава телета с 
месодайни заложби, които им позволяват да стигнат 700 кг, без излишни отложения на 
тлъстини (виж глава 5 стр. 9 “Модел на интензивно месодайно говедовъдство(II)”), 
неговите крави са настанени в закрита сграда, като до бокса на всяка крава има бокс 
за телето. При нашите условия, ако кравите за месо се налага да ползват закрит обор, 
то при всички случаи, той трябва да се преустрои за свободно отглеждане. Връзването 
на кравите е равносилно на връзване на ръцете на фермера за търсене на начини за 
лесно гледане. В условията на Европа, угояването на отбитите телета до високо живо 
тегло обикновено става в закрити обори, вързани или на групи в боксове, докато в 
САЩ угояването обикновено се извършва на открити площадки при голяма 
концентрация, стигаща до стотици хиляди животни
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11.4. Заграждения на пасищата и грижи за животните на паша 
Фигура №17

 „Така е било преди 200 години, така е все още и сега у нас”

Заграждането на пасищата се очертава като един от най-слабо разбраните елементи 
на технологиите при отглеждането, не само на кравите за месо, но и за всички 
останала животни. За разлика от Европа, където животните задължително през лятото 
са в заградени пасища, пашата у нас се извършва обикновено върху общински мери в 
сборни групи, без ограничения. Липсата на заграждения у нас е следствие от една 
средновековна практика за общо ползване на пасищата. Всяко населено място си има 
мера, където всички животни на селото пасът заедно. Ползването е общо и това е 
пречило да се прилагат заграждения. Тяхната липса пък пречи да се контролират 
отделни участъци с натоварването на животни. Безсистемното натоварване с животни 
пречи за поддържането им в културен вид, поради което нашите пасища са в такова 
окаяно положение

В Европа общото ползване на пасищата като безсистемна паша е прекратено още 
преди повече от 120 години. Всеки фермер е получил или купил отделно парче от 
пасището, станал е негов стопанин и е започнал стопанисването му. Първото нещо, 
което е направил, това е да го загради с дървени колове и напречни, цели или цепени 
дървета или дъски. (Това е картината, която може да се види по цяла Европа, 
оградени пасища и в тях свободни животни) (Тук снимка Fig 18 str 30). Следващата 
стъпка е била заграждането на вътрешни участъци, които да се редуват при пашата. 
Редуването на участъците за паша е позволило рязко да се повишат добивите на 
трева, и животните да се нахранват по-добре. Поставянето на кравите в заграден 
участък и оставянето им там през цялото денонощие, им осигурява повече време за 
паша и те поемат повече хранителни вещества. Това гарантира повече мляко за 
телетата или натрупване на повече резерви за зимата. (На този въпрос, ще се спрем 
много по-подробно в темата за фуражите и храненето). Тази форма на ползване на 
пасищата е осигурила много по-висока производителност на труда на фермера. 
Останало му е време да се занимава с други неща, които му носят допълнителен 
доход. Преминаването от гоненето на животните с тояга по цялото пасище, към 
пашата на групата в заграден участък преди повече от 100 години в Европа, е много 
важна, революционна стъпка към съвременно животновъдство. За съжаление у нас 
този процес все още не е извършен. Дори след разграждането на т.н. “колективна 
собственост” след 1992 г, земята беше върната разпокъсана (а не комасирана), а 
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общинските мери продължават да се ползват така както е било преди 100 години. 
Липсва виждане за тяхното съвременно стопанисване. Сега във връзка с ползването 
на директните плащания от ЕС за земята много от пасищата се раздават от общините 
на стопаните, които имат животни, но забележете, тези пасища се дават за една 
година. Какви подобрения, би направил фермерът върху тези площи, след като не 
знае дали ще ги ползва следващата година. Това говори за пълна липса съвременен 
поглед на управляващите върху фермерството. То показва, че ще трябва да се борим 
с тази порочна практика на общините, вместо да се учим на съвременно стопанисване 
на пасищата. 

Фигура №18

„Така трябва да стане и у нас”
Ползването на пасищата трябва да стане чрез отдаването им под дългосрочна 
аренда,- 20-30 години на отделни стопани. Те да бъдат задължени срещу правото за 
ползване да ги приведат в културен вид, чрез обграждане и разпределение на 
заградени участъци, които да гарантират регулираната паша.

11.5. Какви да бъдат оградите и колко големи да бъдат участъците?

Тук разнообразието е голямо. Тъй като пасищата са обикновено в близост с гори, това 
най-често става с дървени огради. За да се намали разходът на дървен материал, в 
по-ново време се ползват едри телени мрежи, които се опъват върху колове от дърво, 
от метал, от бетон, това което е най-евтино за района. Височината на оградите е 
обикновено 120-130 см.,а големината на отделните парцели е разчетена така, че 
групата животни с която разполагаме (не повече 100 крави в едно стадо) според 
състоянието на тревата да се напасват добре в продължение на 20-30 дена, след 
което да преминат в друг парцел. Следователно големината на пасищния участък е 
много индивидуална величина и зависи от броя на животните и от скоростта на 
израстване на тревата. След изкарването на животните в нов парцел, останалите не 
опасани плевели се покосяват и изнасят, а отделните купчини лайна се разбиват с 
една влачка за да се разпръснат и да не пречат на тревата под тях да израсте.

За кравите и телетата във всеки парцел се осигурява водопой. Ако липсва естествено 
течаща вода се осигуряват корита, които се слагат на височина около 0.6 -0.7 метра, за 
да не могат животните да стъпват в тях. Коритата се слагат на отцедливо място за да 
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не се получава разкалване. Ако водата се зарежда със цистерна, те се слагат до 
оградата, за да не влиза цистерната в пасището.

Освен коритото за водопой на пасищният участък има място с хранилка за минерални 
или други добавки. Те обикновено са подвижни и се местят от участък на участък. 
Какви и колко да бъдат добавките ще определим в темата за фуражи и хранене.

Всички участъци за паша са свързани с общ прокар, който има връзка с устройството 
за фиксиране на животните, за да се докарват там кравите, когато се наложи 
обработка или други грижи. 

На животните се прилагат редовни обезпаразитявания, за външни и вътрешни 
паразити, според района.Това се съгласува с ветеринарните служби.

11.6. Годишен цикъл на производство в кравето стадо
Производственият цикъл в кравето стадо на месодайното говедовъдство има 
продължителност средно 15 месеца и включва заплождане, бременност, отелване, 
отглеждане на телетата чрез бозаене, и отбиване на телетата. Бременността, както 
знаем продължава 285-287 дни, отглеждането на телетата под майките е средно 6 до 8 
месеца. Но тъй като заплождането на кравите за следващото отелване става още 
докато телетата бозаят (най-добре до 80-тия ден от отелването), то годишния цикъл 
при идеалната организация на производството се събира в 1 година(без бозаенето до 
отбиването). Затова стремежът в месодайното говедовъдство е, всяка година от 
кравата да се получава по едно теле. Както ще види по-нататък, това не се постига 
толкова лесно и за да се получи се налага да бъдат мобилизирани много 
организационни усилия и най-важното най-съвременни знания за заплождането, 
храненето на кравите и юниците. 

11.7.1.Сезон на заплождане

Най-важният проблем в месодайното говедовъдство за постигането на заветната цел 
“от всяка крава теле, което да бъде добре развито при отбиването ” опира до 
това, кога да се планира отелването, а това значи кога, в кои месеци на годината да се 
планира заплождането на кравите. Този проблем възниква, поради едно много близко 
до логиката заблуждение в месодайното говедовъдство. Тъй като стремежът е, на 
кравите да се изхранват възможно най-малко готови фуражи, и кравите да използват 
възможно, най много пашата, всеки начинаещ в месодайното говедовъдство 
първоначално планира отелването да става в началото на обилната паша през 
пролетта. Така планирахме и ние при първия внос на заплодени юници в началото на 
80-те години, но се натъкнахме на факта, че отелването на внесените  юниците 
започна още през февруари. Внимателните наблюдения на колегата Марин Тодоров,
(отговарящ за стадото научен сътрудник в ИПЖЗ Троян), още през първата година 
показаха, че родените през януари-февруари телета се развиха много по-добре от 
отколкото телетата родени през март-май. Противно на теоретичната логиката, 
получените резултати категорично говореха в полза на по-ранното отелване. По-късно, 
научни анализи на М. Тодоров на данните от много години, напълно потвърдиха, че 
резултатите от първата година не бяха случайни. Обяснението на тези резултати се 
намира в обстоятелството, че нуждите на новороденото теле през първите месеци 
след раждането не са високи и се задоволяват успешно с млякото което дава майката, 
поставена и на скромната зимна дажба. По-късно, когато стане на 3 месеца, и майката 
излезе на паша, то вече има възможност да оползотвори повечето мляко което се 
получава от пасящата обилната 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 е може да продължи растежа си с подхранване на 
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концентрати и пашата която вече може да ползва като преживно. Обратно става с 
отелените през април-май телета. През май-юни, когато за кравите има обилна паша и 
те отделят много мляко, телето не може да оползотвори повече от нужното му мляко 
(често се появяват храносмилателни разстройства от преяждане) и кравите естествено 
снижават 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. Това ограничава растежа на телетата и те изостават от тези родени 
в по-ранните месеци на годината. Като се разглеждат така  фактите се вижда, че 
формалната логика отстъпва на фактическата логика. Така на фона на тези научно 
потвърдени резултати, колегата (сега доктор на селскостопанските науки) М. Тодоров, 
доказа, че и у нас за да има по-добри икономически и биологически резултати, 
заплождането на кравите трябва да започне от април и да продължи през май, с оглед 
отелването да започне в края на януари и да продължи до началото на март. Това е 
валидно за районите където пашата започва в края на април-началото на май. При по-
високи места, където пашата започва по-късно, съответно става промяна в на срока за 
заплождане. При равнините, където пашата започва през април, заплождането може 
да започне в края на март. Фактически, родените през зимата телета, се развиват 
най-добре, защото рано на пролет, те са укрепнали и избозават повече мляко от 
майките, които имат възможност, благодарение на обилната паша да развият по-
висока млечност и да се заплодят своевременно. 

За да се спази този благоприятен сезон за заплождане, за отелване около три месеца 
преди началото на пашата, кравата трябва да се отели в добро телесно състояние, по 
скалата за оценка на телесното състояние (ОТС) около 3.0, т.е. средна до над средна 
охраненост. След отелването, без ползване на концентрати, кравата при наличие на 
достатъчно груб фураж, главно сено, успява да набави нужните хранителни вещества 
и с час от телесните резерви успява да произведе около 6 кг мляко. Важното е 
състоянието на кравата да не падне много под средно. Но, повече по дажбата на 
прясно отелената крава ще  кажем в следващата тема за храненето. Решаващият 
момент за успехът на заплождането е кравите да зазимят със достатъчно резерви, 
което естествено засилва вниманието към есенната паша.

Заплождането като техника в месодайното говедовъдство също не е за подценяване, 
въпреки че като правило става чрез естествено осеменяване от бици. В по-големите 
стада, за да се получи по-голямо уплътняване на отелванията, обикновено може да се 
приложи синхронизиране на разгонването, чрез използване на препарати на базата на 
простагландините, което става чрез двукратно инжектиране и изкуствено осеменяване 
“на сляпо”, както се казва, след определените часове по схемата. След такава 
операция, при добра работа, обикновено се заплождат 50-60 % от кравите. За 
повторките след това не се прилага ново синхронизиране, а 15 дни след 
осеменяването се пуска бик, който довършва заплождането. Тази операция, силно 
свива срокът за осеменяване и намалява натоварването на биците за естествено 
осеменяване. Освен това позволява да се установи точно бащата на новородените 
телата, което много подобрява отчетността и опростява работата по разделянето на 
кравите в отделни стада по бици.

11.7.2. Бременност и отелване

 За нормалното протичане на бременността не се налага да се полагат специални 
грижи за кравите освен тези грижи които отделяме за кърмещите крави. След 
отбиването на телетата, вниманието се насочва към следене на телесното състояние 
на кравите. Есенната паша, която се получава след началото на есенните дъждове в 
повечето случаи удовлетворява нуждите на кравите за натрупване на резерви. Освен 
това дъбовите гори предлагат жълъд, които се оказва добра добавка към дажбата. 
Основното в грижите за бременните крави си остава да доведем телесното им 
състояние до над средна охраненост. 

42



При така изяснените причини, отелването на месодайните крави става през зимния 
сезон. Това обаче не усложнява технологията, не ни принуждава да организираме 
специални помещения за отелване, понеже говедата и техните малки добре понасят 
зимните студове дори при миносови температури от 24 градуса по Целзиус. 
Следователно отелването протича обикновено на двора, който, както се разбрахме е 
на отцедливо и загърбено от ветровете място със ветрозащитна стена. Телето остава 
при майката и най-много след 30 минути започва да бозае от майката. Грижата на 
стопанина е да почисти от терена следите от отелването и в последствие да маркира 
телето за да се знае произхода му. Разбира се докато телето бозае от майката 
произходът на телето е известен, но с маркирането не бива да се закъснява, защото 
телето бързо заяква и после се налага специални усилия за фиксирането му за де се 
сложи ушната марка.

11.7.3. Грижи за телетата до отбиването.

Фигура №19

Основната храна за правилното развитие на телето се остава майчиното мляко, затова 
вниманието е насочено към осигуряването на майките по-добра паша. Но, въпреки 
това първо условие, грижата на фермера е да приучи телетата към подхранване. 

То става с обикновена смеска за телета (повече за състава на смеската в следващата 
темата за храненето), която се предлага в ясличка, поставена в специално заградено 
място в което кравите на могат да влизат, но телетата свободно влизат и излизат през 
вертикално поставените пречки. Виж фигура 19.

Успешното приучване към подхранване има важна роля за крайния успех – добре 
развити телета при отбиването ето защо то не бива да се подценява. Количествата на 
смеската, което поемат телетата  започва сериозно да се увеличава след третия-
четвъртия месец, ето защо стопанинът трябва да има грижата редовно да зарежда 
коритцето с храна за да бъде то винаги пълно. Заграденото пространства за 
подхранване се устройва на достъпно за телетата място и при смяната на пасищата то 
се мести не прекъснато със стадото, ако не са устроени предварително трайни такива 
площадки на всяко пасище.
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11.7.4. Отбиване на телетата и подготовката на ремонта.

Отбиването на телетата става обикновено в края на пасищният сезон, есента. Въпреки 
че отелването продължава до два-три месеца, отбиването става едновременно. Това 
ще рече, че първите телета ще са достигнали 8  и повече месеца, а последните ще 
бъдат над 5 месеца. Живото тегло на отбиваните телета ще бъде, зависимост от 
породата доста различно. Но ако говорим за херефордската порода с която имаме 
най-голям опит, отбиването става при живо тегло от 150 до 230 кг. Съответно ако 
говорим за отглеждането на едрите месодайни породи, като Шароле, Лимузин, 
отбиването на телетата през есента става при живо тегли 230- 320 и повече 
килограма. Дори да има още паша, с отбиването не бива да се закъснява по две 
причини. Първо, майките ще трябва да възстановят живото тегло и да натрупат 
необходимите резерви, и второ израсналите мъжки и женски телета не бива да стоят 
повече заедно, защото по-бързо развиващите се достигат полова зрялост и може да 
стане преждиврименно заплождане. Отделянето на телетата от майките става, като те 
се отделят в отдалечено от майките място и започват да се подхранват интензивно. 
След отбиването телетата се сортират по предназначение. Мъжките се обособяват в 
отделна група с оглед бъдещето използване, или веднага постъпват на интензивно 
угояване или се поставят на хранене с груби фуражи с оглед през пролетта да отидат 
отново на паша. (Повече по схемата на хранене в следващите теми). Ако имаме 
предвид заделянето на бичета за разплод, това става още след отбиването и 
животните се поставят на специално гледане и хранене. При женските телета се 
извършва преглед по екстериор и по произход. Първо се заделят най-добре развитите 
и с най-добър произход по майка и по баща за отглеждане за разплод. Броят им 
зависи от целта на стадото. Ако нямаме задача стадото да не нараства, тогава се 
ограничаваме с избора на 1-2 телета на всеки 10 крави. Разчетът е стадото да се 
ремонтира с около 12 % средно годишно. Сметката се прави с оглед 
продължителността на използване, която при херефордът е средно 8 телета (т.е 
средно 12.5 %) Това ще рече, че няколко години ще се подменя 1 крава на всеки 10, а 
през няколко години се ще подменят две, така че стадото да не нараства. При 
породите с по-кратко използване се заплождат повече юници, но не се стига до повече 
от 2 средно годишно на всеки 10 крави. Заделените за разплод юници се гледат и 
хранят по-добре с оглед през ранната пролет, когато стигнат около 14 месеца да 
достигнат поне 330 кг за  да се заплодят. Стремежът е ремонтните животни да се 
заплодят възможно по-рано, за да може стадото като цяло да не изостава с 
отелванията, но това не бива да става с компромис за развитието на юниците.  
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Фигура №20

“Телето е израснало но не се отказва от млякото” 

12. ХРАНЕНЕ НА МЕСОДАЙНИТЕ ГОВЕДА

12.1 Основни принципи при изхранването на кравите кърмачки
При изхранването на кравите за производство на телета чрез кърмене, също както при 
млечните крави, науката за хранене намира голямо приложение, въпреки на някой 
може да му се струва, че всичко протича съвсем примитивно - през лятото кравите 
пасът каквото има , а през зимата ядът каквото им се даде. Това е само външната, 
видимата страна на процеса за производство на телета от крави кърмачки. Но, все пак 
има принципна разлика между храненето на млечните крави и месодайните крави. 
Фермерът при млечните крави трябва да знае какви са ежедневните хранителни нужди 
на кравата, които са в много тясна зависимост от дневната млечност и съставът на 
млякото. Това количество хранителни вещества трябва да се гарантират ежедневно в 
нужния състав. Само така може да се поддържа млечността на високо ниво. 
Евентуален срив в снабдяването с нужните хранителни вещества при млечната крава, 
предизвиква често не възстановим спад в млекодобива. Затова съществува 
напрежение при ежедневното задоволяване на кравите с необходимата дажба. При 
месодайните крави е съвсем различно при осигуряването на правилното 
хранене. Фермерът  тук трябва да знае годишните хранителни нужди на кравата. Те 
се сумират от нуждите по периоди. Нека си припомним годишния цикъл от предишната 
тема. Да започнем с периода след отбиването на телетата през есента, следва късен 
бременен период, отелване, първи период на кърмене, заплождане, втори период на 
кърмене, отбиване. Като се сумират дневните нужди по периоди се получава 
годишната потребност от хранителни вещества. Това нещо, фермерът трябва да го 
знае с голяма точност. Неговата първа грижа е да направи баланс на нужните 
хранителни вещества и наличните фуражи според площите пасища и ливади за 
производство на сено и други фуражи. Този баланс ще му покаже, колко крави трябва 
да държи за да има успех дейността му. Ако държи на определена бройка, тогава пък 
се търси изхода в набавяне на допълнителна земя, за паша или за фуражи за зимата, 
според това кое недостига. След като общият баланс се върже, се пристъпя към 
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преглед на ресурсите и нуждите по периоди. И тук вече се разкриват големите разлики 
спрямо млечните крави. При месодайните крави е напълно възможно да се прехвърлят 
ресурси,(когато ги има в изобилие) към друг период (когато не достигат), чрез 
натрупване на телесни резерви при кравите. Това не само, че е възможно, но то е 
постоянна практики, и се счита правило при храненето на кравите кърмачки. Това ще 
рече, че практиката на хранене на кравите кърмачки допуска като нормално 
натрупване на телесни резерви, повече от допустимото при млечни крави, ако ще 
трябва да се подкрепи баланса на фуражи за следващия период. Напълно допустимо 
е също така загуба на живо тегло през периода с оскъдни фуражи, т.е. да се ползват 
много повече от телесните резерви.  Тук обаче има правила, които фермерът трябва 
да спазва. Например, най-важното правило , което следва да се знае, е че кравите не 
трябва да са загубили повече от необходимото в живото тегло в периода 
предшествуващ заплождането. Телесното състояние на кравите тогава не бива да 
падне под оценка “слаба” съответно по съществуващата скала за оценка телесното 
състояние (ОТС) равна на 2 точки. Нормалното, за да протече добре заплождането (с 
достатъчно висок процент от първото покриване) е ОТС да бъде 2.5 точки, между 
слаби и средно охранени. Най-добри са резултатите с заплождането, ако кравите са 
почнали да надават в живо тегло, въпреки че са били слаби. (Скалата за оценка на 
телесното състояние ще разгледаме в специална статия, тъй като тя става основно 
помощно средства на фермера при организиране на храненето в месодайното 
говедовъдство.) Висока заплодяемост се постига, чрез поставянето на кравите върху 
специално за тази цел пасище. Тъй като заплождането, както казахме вече е рано на 
пролет, това е първото пасища на което се изкарват кравите напролет и то трябва 
добре да се подбере, за да се реши основния проблем в месодайното 
говедовъдство, заплождането. Има добро заплождане, има телета, има доход! 

В следващия период, бозайният период, при нашите условия хранителният режим е 
най-богат. Обикновено пашата е обилна, но тъй като телетата за укрепнали те 
избозават много мляко и кравите тогава трудно могат да натрупат много резерви, но и 
това се случва, ако пашата е много хубава. Този шанс не бива да се пропуска, тъй като 
често при нас, втората половина на лятата са сушави. Ако успеят кравите да достигнат 
през обилната паша ОТС 3.0 - 3.5 точки, “средна” до “над средна” охраненост, това 
почти гарантира доброто развитие на телетата през следващия, засушливия период. 
Ако кравите загубят повече телесни резерви през засушливия период, трябва да се 
погрижим, да натрупат отново резерви за следващия важен период, след отбиването. 
Ранните есени дъждове обикновено предлагат такава възможност. Тук има една 
особеност, която трябва да се знае. При много обилна есенна паша, или остатъци след 
прибирането на царевицата, можем да си позволим повишението на резервите до ОТС 
4.0, “добре охранени” до 5.0 “затлъстели”, с условието, че когато приберем кравите в 
зимния двор, да наблюдаваме постоянно телесното им състояние, и да ги храним по-
оскъдно, така че при отелването ОТС да бъде в границите 3.0-4.0, “средно охранени” 
до “добре охранени”. Кравите които останат с ОТС над 4.0 “добре охранени, ще имат 
проблеми при отелването и първите дни след него. Но, зазимяването на кравите в 
“средна” и “добра” охраненост, е условието да минем след отелването първия бозаен 
период без подхранване с концентрати, при достатъчно сено,  сенаж или силаж. 
Разчетите  с храненето на отелените крави през първия кърмачен период следва да са 
такива, че кравите да стигнат да периода за заплождане в охраненост не по-ниска от 
ОТС 2.0, нормално слаби. Такъв е в общи линии графикът при храненето на кравите 
кърмачки, и спазването на принципите за натрупване на резерви и ползване на тези 
резерви, без това да бъде в ущърб на животните. Такъв подход при изхранването на 
месодайните крави позволява да се използват най- икономично фуражните ресурси, 
пасища и площи за производство на говеждо месо. По-нататък ще се запознаем 
конкретно с хранителните нужди на кравите и как най-добре да се задоволят те с най-
евтини ресурси. Но първо, ще разгледаме скалата за оценка телесното състояние 
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(ОТС) на кравите, с която трябва да свикнем да си служим в ежедневната практика на 
храненето на месодайните крави. 

12.2 Оценка телесното състояние(ОТС), условие за успешното 
изхранване на кравите кърмачки

12.2.1. Същност на ОТС

Както вече споменахме по-горе, при храненето на кравите кърмачки, много често се 
налага, фуражни ресурси, в случая паша, да се “прехвърлят” за следващия период, 
когато тревата е по-малко или пък имаме хранене със събрани от човека фуражи, чрез 
натрупването на резерви в тялото на кравата. По този начин се избягва скъпата 
практика по събирането, изсушаването и складирането на фуража. Това налага 
стопанинът добре да познава и да оценява количеството на натрупаните резерви  в 
тялото на кравите и да може да преценява до кога ще стигнат натрупаните резерви 
при наличните ресурси от фуражи. 

Контролирането на теглото на кравите,чрез кантар не е в състояние да ни ориентира 
достатъчно точно за целите и нуждите на правилното хранене, по специално за точния 
баланс на суровините за изхранване на животните. Причината е, че дори в рамките на 
една порода кравите са с различна величина на скелета и живото им тегло се 
различава при една и съща стенен на охраненост. Една крава с едър скелет може да 
бъде слаба при 550 кг, и да бъде добре охранена при същото тегло, ако е с дребен 
скелет. И обратно да бъдат еднакво охранени при различно тегло. Еднакво охранените 
крави (които получават еднакво количество точки) могат да имат различно живо тегло. 
Ето защо измерването на живото тегло с кантар, или лента не е надежден метод за 
преценка на резервите, ако не се съчетае с оценка на степента на охраненост, това ще 
рече натрупване преди всичко на мазнини. За да се избегне този дефект при 
измерване на живото тегло, животновъдната наука и практика са въвели системата за 
оценка на телесното състояние(ОТС) което се извършва окомерно и със опипване на 
кравите на определени места (така наречените у нас касапски хватки). Това дава 
възможност да се прецени степента на натрупване на резервни мазнини. Тези 
системи са се наложили в практиката и са ставали все по-необходими, колкото нивото 
на производството се е интензифицирало. С право можем да твърдим, че високи 
печелившо месодайно говедовъдство не може да мине без познаване и прилагане на 
ОТС на кравите.

За нашата страна, системата за ОТС на кравите беше описана и приложена за първи 
път от проф. Н. Тодоров и д-р Ю. Митев в 1993 г като шест бална система. Според тази 
система за ОТС, кравите получили оценка 0 точки (т.) се определят като “изтощени”, 
получилите 1 т. –“много слаби”, 2 т. – “слаби”, 3 т. – “средно охранени” 4 т. –“добре 
охранени” и получилите 5 т. – се определят като “затлъстели”.  Специалистите и 
фермерите имащи дълга практика, с точност определят и междинните стойности от 0.5 
т., дори до 0.25 т. Това не е трудно, ако се спазват предписанията на инструкциите, 
къде какво да се гледа и как да се преценяват с опипване определените места от 
тялото. На Fig.21 най-горе, е показано къде да се глада и опипва. 
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Фигура №21

  
1. “Много слаба”, оценка 1 т.

  
2. “Слаба”, оценка 2 т.

На опипване подлежат пунктовете около страничните израстъци на поясните 
прешлени, най близко до хълбока и около началото на опашката и седалищните 
израстъци. При опипването се преценява степента на натрупването на мазнина под 
кожата. Това е възможно при животните с оценка 1 до 3 точки. При животни с оценка 
над 3, т. трудно се издърпва кожата за опипване. Там повече се гледа. Отлагането на 
мазнини около корена на опашката става при животни с оценка над 3 т. Изтощени 
животни не са показани на фигурата, защото няма да се занимаваме с тяхната оценка, 
те не са нормално състояние на стопанските животни.  
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12.2.2. Как се извършва на практика оценката. 

Оценка “много слаба”, 1. т. получават кравите, които при опипване, на краищата на 
напречните израстъци на поясните прешлени усещаме острота и лесно се 
разграничават един от друг. На лице е голяма вдлъбнатина в корена на опашката. 
Кожата е подвижна при захващане с пръсти. Израстъците на седалищните кости (от 
стани на корена на опашката) и буците на хълбочните кости са изпъкнали, без 
покритие от подкожна мазнина. Ребрата много добре се очертават. Това телесно 
състояние трябва да се допуска само по изключение.

Оценка, “слаба”, или 2 т. получават кравите, чийто страничните израстъци на 
поясните прешлени са ясно различими, но при пипане са заоблени и се усеща мека 
подкожна тъкан. Вдлъбнатината в корена на опашката е видима, но почни запълнена. 
Отделните ребра едва се забелязват. Израстъците на седалищните кости и 
хълбочните буци са изпъкнали, но по-слабо, и се вижда известна заобленост. Това е 
често срещано състояние на кравите в стадата от крави кърмачки. С оценки, 3, 4 и 5 
ще се запознаем в следващата статия. Тук обаче ще покажем в таблицата обобщено, 
какво трябва да бъде състоянието на кравите в различните периоди.

Каква да бъде оценката на кравите в различните периоди Таблица 4.
Периоди Желана ОТС (т.) Допустими граници ОТС(т.)

При заплождане 2.5 2.0 – 2.5

При отбиване на 
телетата

2.5 2.0 – 3.0

Месец преди отелване 3.5 3.0- 4.5

При отелването 3.5 3.0 – 4.0

С оценката на телесното състояние (ОТС), “много слаба”-1 т. и “слаба” -2.0 т., се 
запознахме от фигура 21 малко по-горе. Тук ще продължим  с ОТС “средно охранена” 
– 3.0 т., като следим снимките на фигура 22. За да получи животното тази оценка, 
страничните израстъци на поясните прешлени трябва да се напипват само след силно 
притискане с пръстите. Вдлъбнатината около корена на опашката е почти запълнена с 
подкожни мазнини. Израстъците на седалищните кости от двете страни на корена на 
опашката и буците на хълбочните кости са заоблени, но костта се усеща при силно 
натискане. Ребрата са покрити с слой мазнина, но все още се разграничават. В такова 
състояние, по-точно малко по-висока охраненост (3.5 т.) следва да се намира кравата 
при отелването.  

Фигура №22

  
3 “Средно охранена”, оценка 3 т.
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4 “Добре охранена”, оценка 4.т.

  
5 “Затлъстяла”, оценка 5 т.

Оценка “добре охранена”- 4.0 т. ще получи кравата когато отделните напречни 
израстъци на поясните прешлени вече не могат да се разграничават нито при 
оглеждане, нито при опипване. Вижда се и се усеща една обща заобленост. Около 
корена на опашката е натрупана значителна мазнина, запълваща напълно 
вдлъбнатината. Кожата е опъната. Ребрата се усещат само при силно притискане с 
ръка. Такова състояние е допустимо, дори е желателно след отбиването на телетата 
2-3 месеца преди отелването. 

Оценката “затлъстели” – 5.0 т. получават кравите, на които коренът на опашката е 
потънал в подкожна мазнина. Всички костни израстъци се забелязват трудно, тъй като 
са покрити с подкожна тлъстина. Ребрата не се напипват дори при притискане с ръка. 
Такова, състояние на кравите, нормално, не е наблюдава. Среща се при ялови крави. 
То, е допустимо след отбиването, при много богата паша или остатъци по нивите след 
прибирана на реколтата, в царевични ниви, при условие, че има поне два месеца до 
отелването, време през което телесното състояние може да се доведе до под 4.0 т.

Колкото и елементарно да звучи всичко това, но докато не научим да прилагаме тази 
система на оценка телесното състояние на кравите, трудно можем да разчитаме на 
висока заплодяемост, на достатъчен брой, добре отгледани телата и продължително 
използване на кравите.
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12.2.3. Как да използваме знанията си по оценка телесното състояние на 
кравите? 

Долу посочената таблица ще ни даде възможност да правим баланс на фуражните 
ресурси на терена или под навесите и складираните резерви от кравите. Телесните 
резерви в таблицата са означени под всяка оценка в точки, като килограми  и като 
кръмни единици(КЕ). Тук продължаваме да работим със старата КЕ, която се равнява 
на хранителността на 1.0 кг овес, или т.н. още овесена кръмна единица. В такива 
мерни единици ще бъдат дадени и нуждите на месодайните говеда. Виж таблицата!

Промяна на живото тегло по ОТС и сумата на КЕ в промяната Таблица 5.
ОТС 1 2 3 4 5

Коефициент на промяна 0.88 0.911 1.075 1.06

КЕ за кг живо тегло 2.52 3.08 3.64 4.20

Живо тегло кг *) 480 546 600 645 684

Промяна в живото тегло, кг 66 54 45 39

Сума КЕ от промяната 165 165 164 163

Живо тегло кг*) 400 455 500 538 570

Промяна в живото тегло, кг 55 45 38 32

Сума КЕ от промяната 138 138 137 135

*) Тези данни са към съответната степен на оценка. Данните от всички 
други редове се отнасят за интервалите между 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4 и 4 - 5 

Данните от таблицата посочват какво е приблизителното тегло на крава с 600 кг и с 
500 кг при всички оценки от 1 до 5 точки. Теглото при ОТС 3.0 т. се приема за 
стандартно. Виждаме, че живото тегло при крави с 600 кг може да варира от 480 кг до 
680 кг, а при крави с 500 кг,  варирането е между 400 кг и  570 кг. Това което се набива 
на очи е, че при всяка степен на охраненост килограмите за промяна от една точка до 
друга са различни. При слабите крави стойността на промяната за една точка достига 
66-55 кг, а при добре охранените  39-32 кг. Това е поради различния състав на 
прираста. При слабите крави той съдържа повече вода и по-малко мазнини, а при 
добре охранените обратно, по-малко вода и повече мазнини. По тази причина и 
съдържащите се хранителни вещества като енергия са различни. В 1 кг от живото 
тегли при отслабване се съдържат: при слабите 2.52 КЕ, а при охранените 4.20 КЕ. 
Именно затова се налага да имаме оценка на степента на охраненост за да знаем 
колко КЕ имаме”складирани” в тялото или колко са отделените КЕ при отслабването. 
Както виждаме кравите разполагат с доста голям “склад” за хранителни вещества. При 
едрите крави със 600 кг живо тегло от ОТС  1.0 т. до 4.5 т. могат да се складират 575 
КЕ, а при крави с 500 кг съответно 480 КЕ. Те могат да осигурят енергия за 
производство на мляко, съответно 1150 кг и 960 кг. Това обаче е теоретически 
осигурената енергия. За да се получи млякото е нужен и белтък. А  чрез отслабването 
се осигурява много по-малко белтъчини от колкото са необходими. Ето защо, на 
практика ако, не се осигурява никакъв допълнителен белтък с дажбата може да се 
получи само една трета от млякото, или съответно 380 кг и 320 кг. Но, по-подробни 
разсъждения по храненето ще направим по-нататък..

12.3. Нуждата от хранителни вещества за крави кърмачки
Над 70 % от поетите хранителни вещества при храненето на кравите кърмачки  отиват 
за поддържане на живата меса. За сравнение ще съобщим, че този дял за млечна 
крава с 6000 кг млечност, е едва 37 % от общите нужди. Този факт засилва 
вниманието към величината на живата маса на кравите кърмачки, тъй като от нея 
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зависи количеството на поддържащото хранене (виж таблица 6.). Както кравата с 700 
кг, така и кравата със 400 кг живо тегло дава годишно по едно теле. Но едрата крава се 
нуждае годишно от 2370 кръмни единици(КЕ) (6.5 КЕ по 365 дена), а втората, дребната 
– само от 1570 КЕ ( 4.3 КЕ по 365 дена), или с 800 КЕ по-малко годишно. От този факт, 
често се прави погрешен извод, за по-голямата изгода от дребните крави или 
обратното за не изгодата от едрите крави. Този извод е верен само ако вземем под 
внимание броя на телетата, които дават. Когато обаче, вземем под внимание 
стойността на продаденото теле изводите се променят. Телето от кравата със 700 кг 
живо тегло, угоено до 90 % от живата маса на майката достига 630 кг, а от кравата със 
400 кг- ще достигне едва 360 кг. Ако разделим изразходваните за майката КЕ през 
годината на живото тегло на телетата, ще се получат съответно за всеки килограм 
прираст живо тегло, разход по 3.80 КЕ и 4.40 КЕ от майката, т.е. по-едрата крава дава 
по-евтино теле, с по-малко разход на фуражи. Или, при равни други условия, 
величината на живата маса на кравата майка влияе положително върху крайните 
резултати, по-изгодни са по-едрите породи.

Разбира се, въпросът за ефективността на използване на енергията става много по-
сложен, когато се вземе под внимание  скорозрелостта на породите, величината на 
бикът баща  и прочее. Предимството на дребните породи като разход върху угоените 
телета, може да се прояви само когато дребна порода-майка се кръстоса с едра 
порода-баща, но не и при чистопородно развъждане. Обаче предимството на дребните 
породи много често се използва в практиката именно при кръстосването на част от 
популацията с бици от едрите породи.

В таблица 6 са посочени нормите за крави кърмачки за енергия, протеин за калций и 
фосфор, средно дневно. Те важат за крави завършили растежа си и които не са 
бременни и не дават мляко. Когато кравата кърми, за всеки килограм произведено 
мляко от кравата се прибавят към посочените норми по 0,5 КЕ, по 80 г суров протеин, 
по 3.2 г калций и 2.0 г фосфор.  

Необходимите хранителни вещества които следва да се прибавят към поддържащото 
хранене при бременност, са посочени в таблица 6.

Таблица 6. Необходими хранителни вещества при поддържащо хранене
Жива маса, кг Кръмни единици Суров протеин г. Калций г. Фосфор г.

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

Таблица 7. Необходими хранителни вещества дневно през бременността 
Месеци Кръмни единици Суров протеин г. Калций г. Фосфор г

6 – ти 0.36 60 1.0 1.0
7 –ми 0.72 120 2,0 2,0
8 –ми 1,20 200 6,0 5,0
9 –ти 1,70 350 15,0 12,0

От данните в таблиците може да се направи сметка, че целогодишните хранителни 
нужди на кравите кърмачки (енергия и протеин) могат да се покриват с пасищната 
трева и обемисти фуражи (сено, царевичак, слама). Само по изключение може да се 
прибягва до подхранване на кравите с концентрати, кога, ще видим по-нататък. При 
сено, бедно на протеин, царевичак и слама необходимия протеин може да се набавя 
чрез карбамид. Такова задоволяване на кравите е възможно само ако умело 
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използваме богатата паша за натрупване на резерви, които да се ползват през 
периодите на оскъдни ресурси. Така че, основа на успехът при храненето на 
месодайните крави зависи от пашата и нейното умело използване. 

Фигура №23

В таблица 8 са представени хранителните нужди по сезони при положение, че кравите 
са със живо тегло 550 кг и се заплождат в началото на месец май, отбиват се от 
телетата през септември, и се отелват първата половина на февруари.

Таблица 8. Годишна динамика на нуждите, приетото, резервите (+ -)

Показатели Януари-
Март

Април- 
Юни

Юли- 
Септември

Октомври-
Декември

Нужни КЕ дневно 7.2  -  8.0 8.5  - 10.0 10.0 - 7.0 6.0  -  6.7

Приети КЕ дневно 6.5  -  6.5 7.0  - 10.0 10.0 – 9.0 8.0  -  6.7

Трупане резерви         не        не   не      да да       не

В КЕ дневно            2.0 2.0

В кг общо           20.0 25

Ползване резерви         да да        не         не             не

В КЕ 0.7         1.5 1.5         

В кг 6             19 15

ОТС 3.5          3.0 2.5 2.5          2.7 3.5

Посочената схема показва, че използването на 40-45 кг прираст или отраст, т.е. 
варирането на ОТС между 2.5 и 3.5 може да се осъществи с нашите налични фуражи, 
ако през зимата кравите се хранят с 12 кг ливадно сено с добро качество, а през 
лятото животните приемат до 50 кг хубава паша. Какви да бъдат дажбите, как да се 
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постигнат, от какви фуражи и добавки да се състоят конкретно, ще разгледаме в по-
нататък.

12.4. Балансирани дажби по месеци за крави кърмачки

12.4.1. На основата на ливадно сено и паша.

Този вариант на изхранване на кравите кърмачки ще приемем като еталон, по който 
ще сравняваме всички останали дажби, които ще разгледаме. Сеното, което имаме 
предвид да се изхранва в този случай е сено от много добро качество с показатели 
кръмни единици (КЕ) 0.60,  суров протеин (СП) 103 г в килограм. Пашата през май с 
0.18 КЕ, 25 г СП , през юни с  0,2 КЕ, 25 г СП  и през следващите месеци с 0.22 КЕ и 25 
г в килограм. На тази основа, в таблица 1. е направен баланса на нужното и 
полученото и са пресметнати нуждите от добавки към дажбата по месеци.

Таблица 9. 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, грама 1030 1080 1160 1160 1310 1310 1310 1080 920 740 800 880

Калций, г 37 38 41 41 44 44 44 38 31 23 24 28

Фосфор, г 28 28 28 28 34 34 31 26 22 17 18 21

Прието:
Лив.сено*, 
кг

12 12 12 9 - - - -- - - 5 12

Паша, кг - - - 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, г 72 72 72 67 78 75 74 67 67 67 67 72

Фосфор,г 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 карбамид, дикалциев фосфат и сол (виж колко в текста) 

Това което трябва да се подчертае при анализ на горната таблица за баланса на 
храненето, е че нуждите през зимата едва се покриват с 12 кг хубаво сено, прибрано 
в началото на цъфтежа. Само при такова качество на сеното кравите с 550 кг живо 
тегло и в края на бременността, могат да поемат 12 кг дневно. Ако това се получи, 
тогава изхранването през зимата може да мине без добавката на концентрати и 
кравите ще загубят от живата си маса не повече от 18 кг, т.е от ОТС 3.5 да намалят 
ОТС на 3.0+. Така през април те ще да бъдат годни за успешно заплождане. Но, 
данните показват, че за да бъде напълно успешно изхранването, към зимната дажба 
ще трябва да се добавя около 60 г суров протеин, което успешно може да стане с 
добавката на 30 г карбамид дневно. Погледнато съвсем точно, недостигът е само от 
30-50 грама СП, но общото ниво на суровия протеин е под критичната граници 12.5 % 
СП към сухото вещество, ето защо добавката на 60 г СП (съответно 30 г карбамид) ще 
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се отрази благоприятно върху усвояването на цялата дажба. Тъй като карбамидът е 
достъпна съставка, моята препоръка е той да се включва задължително  дори при 
дажбите от хубаво ливадно сено. Освен това данните показват, че има недостиг и на 
фосфор. Това би се отразило много неблагоприятно през април на заплождането. Ето 
защо този недостиг може да се покрие с използуването на 30 г дикалциев фосфат 
дневно на крава. Освен тези добавки е задължително добавянето на 50 г готварска 
сол дневно. 

Ако не разполагаме с сено от такова качество, тогава какво може да се прави? 
Вариантите са няколко. Ако сеното е прибрано в пълен цъфтеж то ще има кръмна 
стойност около 0.55 КЕ и 94 г СП (второ качество), следователно в дневната дажба от 
12 кг ще се съдържат 6.6 КЕ вместо 7,2 КЕ и 1130 г СП вместо 1240 г. Тази разлика в 
КЕ в случая може да не се компенсира, тъй като за 150 дни ще се натрупат недостиг 
от  145 КЕ, което е равно на 40 кг жива маса (една точка) и ОТС ще падне до 2.5.(което 
е напълно приемливо),  а недостигът от 172 г СП ще трябва да се набавя с 60 г 
карбамид, фосфорът с 30 г дикалциев фосфат и сол с 50 г. Ако сеното е с още по-
ниско качество, прибрано след прецъфтяване (трето качество), то ще има кръмна 
стойност 0.48-0.50 КЕ и СП  68 г. Тогава недостигът на КЕ дневно ще достигне около 
1.5 КЕ. За да не принудим кравите да губят повече от 40 кг живо тегло, ние трябва да 
прибавяме ежедневно по 0,5 до 1.0 кг зърно в дажбата.  Недостигът на СП, който 
достига 350 г ще трябва задължително да се компенсира с изхранването на 150 г 
карбамид дневно, в противен случай консумацията на сено няма да достигне 12 кг. 
Добавянето на дикалциев фосфат е също 30 г и солта по 50 г.

През пасищния сезон също възникват напрегнати ситуации. За да приемат кравите 
предвидените количества(до 60 кг) трева дневно, на тях следва да се осигурят 
минимум 14 часа престой в пасищата. Това е най-добре да стане, ако кравите са 
денонощно в заградено пасище. Ако искаме да практикуваме изкарване и докарване на 
кравите в пасището, ще трябва да държим сметка, че за всеки километър изминат път 
от кравите те се нуждаят  допълнително от 0.23 КЕ към дневната нужда, което е малко 
повече от 1 кг паша. Ако кравите изминават 6 км път дневно до пасището и обратно те 
ще се нуждаят да изпасат допълнително 7 кг трева, към дневната нужда от 60 кг. Тъй 
като тава е почти невъзможно, кравата на практика ще намали отделяното мляко. Така 
че, хубаво следва да си помислим, когато се решаваме да отглеждаме месодайни 
крави на паша. Всичко следва да е така организирано, че да се получи планирания 
резултат. В противен случай, ако не можем да осигурим на кравите възможност да 
пасат през лятото поне 14 часа ние няма да може да осигурим приемането на 
необходимите (около 10) КЕ дневно, няма да получим нужното мляко, и телетата няма 
да се развиват нормално. Както вече споменахме, получаването на нормално развито 
теле при отбиването е гаранция за цялата икономика при отглеждането на 
месодайните крави. 

Безспорно, че най-добър е вариантът с първокачественото сено (0.6 КЕ) защото 
загубата на жива тегло е минимална (18 кг) и рисковете са по-малки. Много добри 
резултати дава и варианта с второ качествено, сено (0.55 КЕ). Въпреки, че загубата на 
живо тегло достига 40 кг, но това е напълно приемливо. Третия вариант, със сено 
трето качество (0.48-0.5 КЕ) дава резултати само при добавка на 0.5 до 1.0 кг зърно. 
Това  затруднява технологията и оскъпява производството на телета  затова този 
вариант по възможност, следва да се избягва. 

12.4.2. Зимни дажби на основата на слама

Сламата от пшеница и ечемик у нас се произвежда в големи количества. От редовно 
засяваните над 15 милиона декара с тези култури се произвеждат около 3.0 милиона 
тона слама. Малка част от тази слама се оползотворява като храна за млечните 
говеда, по-голяма част отива за постеля на животните, а значителна част се разпилява 
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или изгаря още на полето. Съвременната агротехника напълно отхвърля изгарянето 
на сламата като начин за освобождаването на площите. Още повече, че съществува 
ефективна техника за събирането и изнасянето на сламата. Налага се само да 
създадем ефективен способ за оползотворяването на събраната слама. Един такъв 
способ е изхранването през зимата на месодайните крави. Трябва да признаем, че 
сламата като храна притежава редица недостатъци, които особено при млечните крави 
се проявяват в много силна степен. Основните недостатъци на сламата като храна е 
ниската хранителна стойност,  което води до приемането на малко сухо вещество с 
дажбата и налага дажбата да се допълня с повече концентрати. При млечните крави 
това поставя тавана на общата консумация много ниско и възможностите за 
получаването на повече мляко са ограничени, ако не искаме да излагаме кравите на 
храносмилателни заболявания от прехранване с концентрати. Всички тези 
недостатъци не важат за кравите кърмачки, защото общите им нужди от хранителни 
вещества са относително много по-ниски от тези на млечните крави. Като вземем 
предвид и факта, че може да ползваме, резервите натрупани през есента, то дажбата 
със слама може да се балансира с относително малко концентрати. Това се вижда 
добре от таблица 10. В нея са показани само зимните месеци, защо лятното хранене 
не се различава от показаното вече в предишната статия. Дажбата на която се 
разчита, че ще бъде поета при изхранването на слама в случая е 9.5 кг. Нормално, 
когато се изхранва само слама, кравата с 550 кг живо тегло поема около 8-9 кг. 
Ниското поемане се дължи основно на недостига на протеин и минерални вещества в 
сламата, което затруднява нормалните микробиологически процеси в търбуха, което 
пък потиска поемането на повече сухо вещества (СВ). В предложената дажба се 
предвижда пълно балансиране на изтъкнатите слабости. Включени са 2.0 кг зърнен 
фураж (ечемик, пшеница, царевица) за допълване на енергийната хранителност, 
прибавени са 200 г карбамид  за да стане СП 1150 г, което подобрява значително 
работата на микрофлората в търбуха. Включените в дажбата 80 г дикалциев фосфат и 
20 г креда балансират калция и фосфора до нормалното ниво. И най-после 
препоръчаните за ползване 40 г витаминен премикс (с 24000 МЕ витамин А и 5000 МЕ 
витамин D в 10 г премикс) доставят липсващите в сламата витамини. Това дава 
основания да разчитаме на нормално развитие на търбуховата микрофлора  и 
сигурното поемане на 9.5 кг слама дневно. Без ползването на изброените добавки, не 
може да има ефект.
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Таблица 10. Зимни дажби с не обработена слама, баланс

Месеци XI. XII. I. II. III. IV.

Нужно:
КЕ, броя 6.2 6.7 7.2 8.0 8.5 8.5

СП, грама 800 880 1030 1080 1160 1160

Калций, г 24 28 37 38 41 41

Фосфор, г 18 21 28 28 28 28

Прието:
Слама кг 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5**

Ечемик *, кг 1.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.6

КЕ, броя 6.2 6.5 6.5 6.5 6.5 8.5

СП, грама 1140 1140 1140 1140 1140 1300

Калций, г 43 43 43 43 43 46

Фосфор, г 30 30 30 30 30 32

Баланс
КЕ, дневно. 0 -0.2 -0.7 -1.5 -2.0 0

КЕ, общо 0 -6.0 -21.0 -45.0 -60. 0

*) Плюс карбамид, дикалциев фосфат, креда, витамини и сол.
**) Плюс паша около 10 кг

Колкото и малко в сравнение с дажбите за млечните крави да изглеждат 2,0 кг зърнен 
фураж в дажбата с необработена слама, все пак при сериозното повишение на цените 
на зърното през 2007 г (а прогнозите са, че няма основания да се очаква сериозно 
понижение на тези цени за напред) предложената дажба оскъпява чувствително 
изхранването на кравите кърмачки. Известните обработки на слама с натриева основа 
повишават енергийната стойност до 0.5 КЕ, което я прави конкурентна на сеното, но 
остатъчната натриева основа, която се изхвърля с тора на нивата, влошава много 
характеристиките на почвата и е крайно нежелателно от екологична гладна точка. 
Поради тези недостатъци обработката на сламата с натриева основа вече е 
изоставена. Всичко това ни кара да предложим една не използувана у нас възможност 
за изхранване на обработена с амоняк слама. Тук нямаме замърсяване, защото 
амонякът е естествен разпаден продукт на урината и торът. При тази практика, 
използвания зърнен фураж се намалява наполовина. Този метод беше приложен при 
наши условия през 80-те години на миналия век от Сандев, Лазаров, Козелов в И-та по 
животновъдство в Костинброд. Обработената с амоняк слама повишава енергийната 
си хранителност на 0.5 КЕ, а СП на 100 г, с което тя превишава хранителните качества 
на сено прибрано след цъфтеж. Дажбата при това положение се състои от 11 кг 
обработена с амоняк слама, 1.0 кг зърнен фураж,(карбамид не се прибавя защото 
амонякът с който обработваме, внася необходимия азот), 80 г дикалциев фосфат, 20 г 
креда и 40 г витаминен премикс, с съобщения по-горе състав. Използването на 50 г 
готварска сол е задължително. Всички други характеристика на дажбата се запазват 
като е показано в таблицата. Следователно обработката с амоняк замества 
половината от зърното(360 : 2 = 180 кг)и лесно може да се направи икономическата 
сметка, която да покаже дали си струва да се хванем с обработката на сламата.

Как се извършва самата обработка, и вариантите на такива обработки ще бъдат 
съобщени по-нататък.
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12.4.3. Зимни дажби на основата на царевичак

Царевичакът, който може да се прибере от царевицата отглеждана за зърно, е най-
малкото равен по тегло (измерен към въздушно сухо вещество) на получаваното 
зърно. Това показва, че можем да разчитаме на около 400 кг царевичак от декар, което 
възлиза на около 1.2 милиона тона за мащабите на страната. Като прибавим към тези 
цифри хранителните характеристики на сухия царевичак, а именно, че той се равнява 
на ливадно сено прибрано след цъфтеж (това е масовата практика на прибиране на 
сено у нас) ще се убедим, че той представлява много сериозен резерв за развитие на 
месодайно говедовъдство у нас. Не е нужно да правим сметки колко крави кърмачки 
могат да се изхранят с произвеждания царевичак, след като знаем, че за зимния сезон 
са напълно достатъчни 2.0 тона царевичак с фирите за една крава. В таблица 11 са 
посочени дажбите от сух царевичак при зимното изхранване на крави кърмачки.

Таблица 11. Зимни дажби с не обработен царевичак, баланс

Месеци XI. XII. I. II. III. IV.

Нужно:
КЕ, броя 6.2 6.7 7.2 8.0 8.5 8.5

СП, грама 800 880 1030 1080 1160 1160

Калций, г 24 28 37 38 41 41

Фосфор, г 18 21 28 28 28 28

Прието:
Царевичак,* кг 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 9.5**

Ечемик *, кг  0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6

КЕ, броя 6.2 6.6 6.6 6.6 6.6 8.5

СП, грама 1320 1320 1320 1320 1320 1350

Калций, г 70 70 70 70 70 71

Фосфор, г 28 28 28 28 28 29

Баланс
КЕ, дневно. 0 -0.1 -0.6 -1.6 -1.9 0

КЕ, общо 0 -3 -18 -48 -57 0

*)Плюс  карбамид, дикалциев фосфат, витамини и сол.
**) Плюс паша около 10 кг

За дажбата е предвидено средно дневно по 12 кг царевичак (с 0.5 КЕ и 50 г СП).Това е 
доста над познатото поемане (9-10 кг) при изхранване в не балансирани дажби. Затова 
към дажбата от 12 кг царевичак и 0.5 кг зърнен фураж е предвидено да се добавя 220 г 
карбамид, 80 г дикалциев фосфат,  и 40 г витаминен премикс (с 24 000 МЕ витамин А и 
5000 МЕ витамин D). Като разчитаме, че тези добавки ще подобрят условията за 
развитие на микрофлората в търбуха, което ще повиши поемането на дажбата, сме 
предвидили 12 кг царевичак. Това се случва винаги когато дажбата се балансира 
коректно. Обаче показаното в таблицата с не обработен царевичак е само най-
неблагоприятното използване на сух царевичак като храна за крави кърмачки. Ако 
вземем предвид, че неговата енергийна хранителност се променя от полусухо до сухо 
състояние, ще се убедим, че царевичакът в полусухо състояние съперничи по 
енергийна стойност на хубавото сено. Данните на Сандев и кол.(1982) сочат, че сенаж 
от царевични стебла без кочаните (приготвен при влага 47%) има енергийна 
хранителност 0,65 КЕ пресметната към сухото вещество), докато същия изсушен на 
слънце понижава хранителността си до 0.54 КЕ. Това показва, че без всякакви 
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химически обработки, само ако царевичакът се сенажира веднага при прибирането на 
зърнато (при влага около 50 %), той може да се използва за хранене на крави 
кърмачки по около 20-22 кг дневно,  дори без използването на 0.5 кг зърнен фураж, 
само при задължителното участие на 220 г карбамид, 80 г дикалциев фосфат и 40 г 
витаминен премикс. Тази дажба гарантира презимуването на кравите при загуба на 
живо тегло до 35 кг, което прави ОТС 2.75.  Как се подготвя сенажа от царевичак, ще 
бъде описано по-нататък. Това направление в използването на царевичака при 
хранене на крави кърмачки, считам като много перспективно за едрите зърно 
производители у нас. За сега те са големи длъжници на нашето животновъдство. При 
обработка на 80 % от земята, те отглеждат само 12 % от животните.

При царевичака като фураж за месодайни крави, обаче има и други възможности за 
използване. Обработката с амоняк на сух царевичак, го превръща във отличен фураж. 
Неговата енергийна хранителност достига над 0.6 КЕ и 120 г СП. Това показва, че 
зимната дажбата на кравите кърмачки може са се състои от 12 кг обработен с амоняк 
царевичак  и да достигне хранителност 7,2 КЕ, 1440 г СП. Следователно през зимата 
кравите, без да ползват добавка на зърно, ще отслабнат само със 17 кг, и ще 
достигнат пролетта в ОТС  над 3,0+. Като разбира се тази дажба с обработен 
царевичак следва да се допълни със 100 г дикалциев фосфат и 40 г витаминен 
премикс. Карбамид не се добавя, защото амонякът при обработката на царевичака е 
доставил нужния азот.

12.4.4. Обобщаващи разсъждения за зимните дажби

Най-предпочитани са дажбите от ливадно сено прибрано преди цъфтеж и в пълен 
цъфтеж, дажби на основата на обработен с амоняк с царевичак и дажби на 
основата на сенаж от царевични стебла. При четирите варианта зимното хранене 
протича без използване на концентрати, което значително опростява технологията на 
гледане. Всички тези дажби доставят само от обемистите фуражи над 6.5 КЕ дневно, 
което гарантира загубата на жива маса  по-малко от 40 кг, т.е.  ОТС намалява от 3.5 на 
2.5, което е напълно достатъчно за нормално заплождане.

Към втората група дажби спадат, тези които осигуряват 6,5 КЕ дневно но само след 
прибавянето до 1.0 кг зърнен фураж. Такива са дажбите от сено прибрано след 
прецъфтяването, (но с хранителна стойност не по-ниска от 0.48 КЕ/кг), дажба с 
обработена с амоняк слама, дажби с необработен царевичак.

Към третата група спадат дажбите на основа на необработена слама. При тази 
дажба критичната стойност от 6,5 КЕ в дневната дажба са достига едва след 
прибавянето на 2.0 кг зърнен фураж. Тази дажба следва да се разглежда като нежелан 
случай (спасяване при бедствено положение). Всички дажби се нуждаят от фосфорна 
добавка. С изключение на дажбите на основата на сено, всички останали дажба се 
нуждаят от витаминна добавка. Как да се използват добавките ще разгледаме в 
отделна статия.

Всички разгледани варианти на хранене могат да се използват и в комбинация (два 
или три фуража), като се държи сметка обемистите фуражи да не доставят заедно по-
малко от 5.5 КЕ дневно, за да не преминава добавката на концентрати 1 кг. Ако 
държим да минем при отглеждането на кравите без концентрати, критичната стойност 
на доставяната дневно енергия от обемистите фуражи трябва да не пада под 6.5 КЕ.   

12.5. Фуражни добавки към дажби за крави кърмачки

12.5.1. Количество и видове добавки

Фуражните добавки, от най-различно естество, са хита на съвременното хранене. 
Много често, те имат ролята на брошката в облеклото на съвременната дама, и 
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понякога играят ролята на “модернизъм”, т.е нещо без което може, но ако искаш 
хората да те вземат на сериозно, трябва да го ползваш. Като човек с дълга практика 
(повече от 50 години) в областта на храненето на животни смея да обобщя, че 
наистина, една част от предлаганите в много реклами добавки имат съмнителен 
ефект. По начало месодайните говеда, и по-специално кравите кърмачки са категория, 
която трябва да е по-далеч от излишните усложнения в храненето. Това обаче не ще 
рече, че те не трябва да ползват фуражни добавки. Напротив, искам дебело да 
подчертая, че при фуражите които оформят тяхната основна дажба - отпадъчните 
груби фуражи, участието на необходимите, липсващи в състава им вещества, са от 
изключително значение за правилното функциониране на търбуха и от тук за 
цялостното оползотворяване на дажбата. Добавките които са посочени в таблицата, са 
жизнено важни, без които не може да разчитаме на успех в месодайното 
говедовъдство

Дажби и количество на необходимите добавки, дневно в грамове Таблица 12.
Дажби Карба-

мид
Дикал-
циев 
фосфат

Креда Витами-
нен 
премикс

Сол

1.Ливадно сено, преди цъфтеж - 12 кг 30 30 0 10 50

2.Ливадно сено, пълен цъфтеж - 12 кг 60 30 0 20 50

3.Ливадно сено, след цъфтежа - 12 кг

   - зърнен фураж – 0.5 кг

150 30 0 30 50

4.Слама, не обработена – 9.5 кг

   - зърнен фураж – 2.0 кг

200 80 20 40 50

5.Слама, обработена с амоняк -11,0 кг, 

   - зърнен фураж – 1.0 кг

0 80 20 40 50

6. Царевичак, не обработен,  12 кг

    -зърнен фураж – 0.5 кг

220 80 0 40 50

7. Царевичак, обработен с амоняк -12 кг 0 100 0 40 50

8. Сенаж, царевичак с 50 % влага - 22 кг 220 100 0 40 50

9. Паша, трева под 10 % СП към СВ 200 30 0 0 50*

*) Към добавките за паша, ще е полезно да се добавя и стандартна 
микроелементна добавка (20 грама). В зимните брикети микроелементите се 
набавят от витаминно минералната добавка в случая имаме предвид ВМП 25К.

Във всички предложени зимни дажби, с изключение на обработените с амоняк фуражи, 
дажбите се нуждаят от добавката на карбамид, дикалциев фосфат, витамини и сол. 
Количеството на карбамида е изчислено, така че да вдигне нивото на суровия протеин 
(СП) над 12 % към сухото вещество (СВ) на дажбата и същевременно да има 
наличност на енергия за неговото усвояване.

Във летните дажби на основата на паша, също възникват проблеми, поради ниската 
протеинова хранителност на много наши пасища. Обикновено, когато тревата съдържа 
над 12.0 % СП, добавка не се налага, но за съжаление голямата част от планинските 
пасищата у нас са с по-ниско от 12 % СП. Според изследвания на Платиканов, 
Чешмеджиев, Джарова от 1968 върху 62 средни проби пасищна трева от Рила, Родопи 
и Западна Стара планина, в около 30 % от пробите съдържанието на СП е под 10 % 
към СВ, а средното съдържание от всички проби е 11,5 % СП. В по-масовите 
изследвания на Чешмеджиев  и Джарова от 1984 г на тревите в пасищата по видове, 
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се установява, че житните треви в по-голямата си част (над 50 %) във фазата цъфтеж, 
съдържат под 10 % СП към СВ. Най- сериозно за повишаване на СП в пасищата 
оказват бобовите треви, но за съжаление, те са малко разпространени, особено ако 
пасищата не са ползвани от животни. Ето защо считам, че в масовата практика, ще 
трябва да се ползва добавката на карбамид към пасищната трева в количествата 
отбелязани в таблицата. Най-добре е ако на пасищата се направят химически анализи 
и се установи нивото на СП и на тази основа да се изчисли добавката на карбамид. По-
високото ниво на СП в дажбите ще окаже положително влияние и върху по-доброто 
поемане на повече паша, а от тук и по-добро нахранване на животните.

12.5.2. Как да поднасяме добавките на кравите кърмачки
Технологията на гледане на кравите кърмачки е такава (те се гледат свободно), че не 
предполага индивидуално поднасяне на добавките. Ето защо досегашният опит в 
света е показал, че те трябва да получават необходимите добавки като продукт за 
близане (течен или твърд вид), общо за всички животни. Най-широко разпространена е 
формата на брикети, в които карбамидът, минералните и витаминни добавки, заедно 
със солта се обединяват и се поднасят на воля. Като дозатор за поемането се 
използва солта. Животните имат навика сами да дозират солта когато е предоставена 
на воля за близане в твърди блокове. Така че останалите елементи на добавката се 
дозират като функция от дневното количество на солта. Брикетите за близане се 
поставят на специално място в закрита хранилка, за да не се мокри от дъжда, с което 
кравите свикват и редовно го посещават заради солта. В нашата страна имаше доста 
опит за производство на такива брикети. Надявам се че много хора с охота ще се 
заемат отново да ги произвеждат стига да има търсене. А търсенето ще се появи ако 
стопаните се научат да ги ползват. В това отношение голяма роля могат да изиграят 
съветническите служби (екстеншън сервизите) които съществуват към МЗП или към 
някои от фуражните предприятия. 

За да може да се поднасят и концентратите към дажбите за които е необходимо 
(дажби №№ 3, 4, 5 и 6) ще трябва да се устрои ясла с индивидуални прегради (най-
добре с фиксатори. Тези фиксатори могат да бъдат същите които се устройват за 
периодичната обработване на кравите, неща за което стана дума в темата за 
технологиите. Изобщо към добавката на концентрати в дажбата ще трябва да се 
подхожда много гъвкаво. Ние може да разчитаме (по изчисления), че дажбата може да 
мене без концентрати, но ако редовните наблюдения върху телесното състояние 
показват, че животните изостават от очакваната ОТС, а предложената дажба от груби 
фуражи не се приема достатъчно, ще се наложи да включим концентрати за да 
коригираме изоставането в натрупването на резерви. Много е важно, както вече 
подчертахме, кравите към началото на заплождането да не бъдат с охраненост по-
ниска от ОТС 2.5 т.е. средното положение между слаби и средно охранени. 

12.6. Обработка на грубите фуражи с амоняк
В статията за дажби при крави кърмачки на основата на слама вече загатнахме за 
амонячните обработки. Тук ще спрем вниманието си малко по-обстойно върху този 
въпрос, като няма да отиваме до големи подробности, разчитайки, че този който реши 
да се занимава с тези обработки, ще потърси съдействието на хората които се 
занимават конкретно с тази работа и имат натрупан опит. Това са сътрудниците от 
секция хранене на животните в Института по животновъдни науки в г Костинброд и по 
специално  ст.н. с. д-р Лазар Козелов.

Амонячните обработки (чрез безводен амоняк, чрез амонячна вода или чрез амоняк 
получен от разпадането на карбамид) имат тази особеност, че разграждат частично 
целулозата, т.е. тя става по-лесно и по-пълно смилаема. Това повишава 
използваемата енергията на грубия фураж, като успоредно с това се повишава и 
суровия протеин. Доведена до такова състояние, сламата се поема с около 20 % 
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повече от животните. Или както се казва “с един куршум два заека” а в нашия случай 
“зайците стават три” – повишаваме и енергията и протеина в грубия фураж и 
поемането му от животните. Обработената с амоняк слама повишава енергийната си 
хранителност от 0.35 на 0.50 КЕ, а СП от 35 на 100 г, с което тя превишава 
хранителните качества на сено прибрано след цъфтеж. Царевичакът обработен с 
амоняк повишава енергийната се хранителност от 0.5 КЕ на 0.75 КЕ, а суровия протеин 
от 45 г на 120 г. Резултатите са... повече от добри. Тогава защо този метод на 
обработка не е намерил широко приложение? Обяснението трябва да се търсят в 
някой обективни трудности свързани с прилагането му. Първо, безводният амоняк е 
продукт, който се принася много трудно. Необходими са специални цистерни с дебели 
стени, защото безводният амоняк представлява втечнен под високо налягане газ. 
Необходими са специални вентили за изпускане на безводния амоняк. В Европа, 
където има практика за торене, внасяни на азот в почвата, чрез амоняк(което е най-
евтиния начин за доставка на азот), специалните цистерни са широко разпространени 
и не представлява проблем това да се принесе в животновъдството за обработка на 
грубите фуражи. При нас, обаче това е голям проблем, разбира се, че проблемът при 
повече желание и амбиция е преодолим. Безводният амоняк се използва при 
обработката на груби фуражи 3 % към сухото вещество(СВ). Суровината се обвива 
добре с найлоново покритие и амонякът се пуска в нужното количество. След 
обгазяването на фуража, той трябва да престои около 30 дни (при плюсови 
температури) за да протече разпадането на целулозата. При миносови температури 
разлагането продължава двойно по-дълго. Амонячната вода (съдържа обикновено 25 
% амоняк) и представлява отпадъчен продукт. Тя се принася по-лесно от безводния 
амоняк. Но при нея също както при безводния амоняк се изисква висока култура за 
безопасно боравене, защото амонякът е силна отрова. Третата форма на обработка 
с амоняк е чрез разлагането на карбамида. От енергийна гледна точка амонякът от 
карбамида е най-скъп, защото е използвана енергия за превръщането на амонякът в 
карбамид, след което отново се разпада карбамида до амоняк, но от практична гледна 
точка амонякът от карбамид е много по-достъпна за дребните стопани форма за 
обработка. Няма нужда от специалните цистерни. Карбамидът се принася в 
обикновени чували, прави се 20 % разтвор, той се внася внимателно в суровината за 
обработка с оглед на 100 кг суровина да се падне по 4-5 кг карбамид. В случая се 
разчита, че наличната уреаза във фуража ще разложи карбамида до амоняк. Този 
амоняк постепенно ще атакува целулозата и ще се получи същия ефект, както от 
безводния амоняк. Само срокът на третиране е близо два пъти по-дълъг отколкото при 
безводния амоняк и амонячната вода.

Факторите които благоприятствуват обработката с амоняк. На първо място е 
херметизацията Колкото по-добре е уплътнено покритието, толкова по-малки са 
загубите на амоняк и по-добър е ефектът. На второ място идва продължителността на 
въздействие. Този срок много зависи от външната температура. При 5 градуса 
реакцията протича за 8 седмици; при 5 до-15 градуса от 8 до 5 седмици; 15 до 30 
градуса, обработката протича за 5 до 3 седмици и над 30 градуса по малко от 3 
седмици. В случая се има предвид средно дневната температура. На трето място е 
влагата на суровината. Приема се, че най-добре протича реакцията при 30 % влага. Не 
по-лоши са резултатите при 40-50 % влага. Това последното условие прави 
обработката с амоняк на сенаж от царевичак много перспективно. Доказано е, че 
предварителното надребняване не влияе върху степента на обработката.

Обработката с безводен амоняк и с амонячна вода става като суровината балирана се 
складира на купове които се обвиват с найлон или се натрупват в траншеи, които се 
покриват също с найлон.. При ползването на амоняк от карбамид в дребните 
стопанства е най-добре да се използват найлонови чували, които се завързват добре 
след навлажняването на суровината с карбамидния разтвор.
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При съвременната техника и култура, мисля че няма причини амонячните обработки на 
грубите фуражи да не се прилагат. Резкият скок в цените на зърнените фуражи през 
последната година, и рязкото нарастване на количеството на зърното преработено в 
енанол, правят все по-безнадеждни очакванията цените на зърното да се върнат на 
старите нива. Това ще засили натискът за икономии на зърно в месодайното 
говедовъдство, и следователно върху преработката на грубите фуражи и в случая 
амонячните обработки са едни от най-перспективните. Просто трябва да се захванем 
отново с тези проблеми, още повече, че вече имаме не малко опит в ИЖН в 
Костинброд. На фигура 24 и 25 са показани съоръженията с които се работи 

Фигура №24

Фигура №25
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13. УГОЯВАНЕ НА МЛАДИТЕ ГОВЕДА

13.1. Общи въпроси и конкретни отговори за угояването
Темата се именува угояване, но в същност тук ще говорим за отглеждането (как се 
гледат и хранят) до високо живо тегло (до предаването за клане) на отбитите телета от 
кравите кърмачки. Живото тегло на което се предават за клане младите говеда е много 
важен от икономическа гледна точка въпрос, защото от това зависят приходите, които 
възвръщат разходите за кравите кърмачки и се получава печалбата за стопанина 
който организира отглеждането на месодайни говеда. Величината на крайното живо 
тегло зависи най-много от живото тегло на майката и бащата на телето. Тъй като 
големината на кравите от месодайните породи които разгледахме в тема 7, варира 
между 500 и 700 кг, то и масата до която се угояват младите говеда варира между 450 
кг и 600 кг, в зависимост от това към коя порода принадлежат. Това максимално живо 
тегло се достига обикновено на възраст около 16-18 месеца, ако угояването е 
интензивно, или на около 26-28 месеца ако угояването става на пасище. Докато 
угояването на телетата от млечните породи протича през цялата година, тъй като 
отелванията са кръгло годишно, то тук, при месодайното говедовъдство, както вече се 
запознахме в тема 11. отелването на кравите кърмачки става сезонно, от февруари до 
май. При такъв цикъл, отбиването става през месеците септември-октомври, 
следователно угояването започва есента. В зависимост от това как сме решили да 
угояваме младите говеда (интензивно или пасищно) и гледането и храненето при 
двата вида угояване се коренно различават. Какво угояване да предпочетем?

13.1.1.Пасищно или интензивно оборно угояване

Изборът на начина на угояване на младите говеда зависи много от конкретните 
природни и икономически условия. За пасищното угояване се нуждаем от достатъчно и 
по-качествени пасища (по-продуктивни отколкото за кравите кърмачки). За 
интензивното угояване се нуждаем от по-евтини концентрирани фуражи или повече 
високо качествени обемисти фуражи. Участието на концентратите в дажбата на 
интензивно угояваните млади говеда зависи от много фактори, но на първо място от 
цените на зърнените фуражи. И тук, ако се вгледаме в историята на практикуваните 
системи за угояване ще се убедим, че е имало много и различни етапи. Така например, 
до началото на т.н. наречената “зелена революция” в световното растениевъдство към 
1960 г, когато се внедриха много нови сортове зърнени култури и нови технологии на 
отглеждането им, господстваше пасищното угояване. Постепенно с нарастване на 
количеството на зърното на световните пазари, и падането на производствените му 
цени, угояването на младите говеда започна да се интензифицира с помощта на по-
високото участие на зърнените фуражи в дажбите на младите говеда. През 70-те и 80-
те години на миналия век, съществуваха специални международни програми за 
увеличение на зърното в дажбите на угояваните млади говеда. Много научни 
изследвания бяха посветени на възможностите за пълната замяна на фуражите в 
дажбата на млади говеда с концентрати (фактически се стигаше до минимално участие 
обемисти фуражи) в дажбите на младите говеда. Практиката на угояването не 
изоставаше от тази тенденция. Процесите на угояване се интензифицираха до такава 
степен, че за периода на угояване се достигаха средно дневни прирасти 1300-1400 г. 
Това позволи високото пред кланично тегло да се достигне на 15-16 месеца. Силното 
съкращаване на срока за угояване даде голямо икономическо предимство, в резултат 
на съкращаване на поддържащото хранене. Ниските цени на зърното лежаха в 
основата на тази практика, която се представяше и до сега се представя, като най-
голямата новост на угояването. Включването на зърното като основа на дажбата за 
угояваните млади говеда даде възможност да се опрости храненето, да се механизира 
подаването на дажбата и да се формират големи групи животни за групово 
отглеждане, било в постройки върху скаров под, било на открити площадки. В САЩ 
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откритите площадки за угояване стигнаха гигантски размери, до стотици хиляди 
животни. Затова определението оборно, за интензивното угояване вече губи 
истинността си, тъй като то има вече преносен смисъл.

Въпреки широката пропаганда в специалната преса на интензивното угояването на 
млади говеда и фактическото му широки разпространение, трябва да признаем, че то 
не можа да измести напълно пасищното угояване. До ден днешен успоредно с 
интензивното угояване на основата на високо участие на зърно, голяма част от 
младите говеда в света се угояват на пасища. Това ще рече, че икономическите 
фактори обуславящи предимствата на едно или другото угояване, продължаваха да си 
оспорват мястото. Така стояха нещата с участието на зърното в дажбата на угояваните 
млади говеда или въобще с преживното животновъдство, до 2007 г. 

13.1.2. Какво се случи през 2007 г с цените на зърното

Настъпващата енергийна криза в резултат от страховете от изчерпването на земните 
запаси на нефт и газ, успоредно с заплахата от парниковия ефект от изхвърляните 
огромни количества въглероден двуокис при изгарянето на петрол и газ, породиха 
новата практика за производство на спирт (етанол) от зърно и биодизел от маслодайни 
семена. Тази практика набираше скорост през последното десетилетие. Инвестираха 
се огромни средства в мощности за новото производство на т.н. екологични горива. 
Като резултат на всичко това, към 2007 г делът на зърното и маслодайните семена 
използвани за горива вече достигна критическа маса, която застраши сериозно 
световните стокови запаси от зърно. Скокът в използването на зърно за производство 
на етанол и биодизел в САЩ през 2007 г достигна такава размери, че въпреки 
рекордния добив на зърно от 411 милиона тона (нарастване с 70 милиона тона,с 20 %) 
спрямо 2006 г, ръст в износа на зърно не се получи и световните стоковите запаси от 
зърно се съкратиха до най-ниското равнище от 50 години насам. Те са паднали до 
равнището да стигнат за 54 дена, докато към 2000 г те са били за 111-115 дена. Този 
показател, стоковите запаси, се оказа най-чувствителния за скока на цените през 2007 
г.(Съща ситуация се получи и в края на 2010 г) Това, успоредно с някой сътресения в 
производството в други части на света, породи страх от недостиг на зърно, който има 
за резултат небивалия скок в цените на зърнените и маслодайните култури. По данни 
на ФАО,през декември 2007 г цените на пшеницата достигнаха 381 долара за тон 
срещу 185 долара през март 2006 г, а през март 2008 г те са вече 481 долара. За 
царевицата (основната фуражна култура) през декември 2007 г цената достигна 178 
долара за тон, срещу 102 долара през март 2006 г, а през март 2008 г е вече 234 
долара. Предвижданията на службите на ФАО за много добра реколта на зърно през 
2008 г в света, до сега не са внесли успокоение в цените, защото нови мощности за 
етанол и биодизел непрекъснато влизат в действие. Индексът на ФАО за цените на 
зърнените храни към март т.г. достигна 284, при база 100 за 1998-2000 г. Всички 
прогнози които се правят сега от аналитичните агенции, са че едва ли може да се 
очаква връщане към цените на зърното на старите равнища, защото цените на 
петрола продължават нагоре, което ще стимулира производство на етанол от зърно 
при наличните вече нови мощности. Следователно ние животновъдите ще трябва да 
се настройваме за ползване на скъпо зърно при угояването. При това положение 
светът отново ще се върне във времената на много по-широкото използване на 
пасищното угояване на младите говеда. На тази вълна ще трябва да се настройваме и 
ние в нашата практика за угояване на младите говеда от кравите кърмачки. Това ще 
бъде взето предвид при следващите статии за препоръчваните практиките за 
угояване.
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13.2. Нуждите на угояваните животни от хранителни вещества
Нуждата от енергия, която при животните се измерва с кръмни единици(КЕ) е много 
добре проучена. Трудностите при дефинирането на тези нужди идват от 
обстоятелството, че при растежа величината на телесната маса се непрекъснато 
променя и освен това нуждите се променят и при различната степен на нарастване, 
дали животното расте с 500-600 грама средно дневно или пък с 1.0 килограм. В 
съвременната практика на хранене е възприето нуждите да се определят разделно за 
поддържане на живата меса и за растеж (за продукцията на прираст). Това разделяне 
има предимството, че по-добре става ясен произхода на разликите получавани при 
различното хранене, обилно или оскъдното. Най-често, при разясняването на 
правилата за хранене се налага да се доказва защо растящите животни за угояване е 
по-изгодно да се хранят по-обилно и защо стремежите за икономии, като снижение на 
нивото на хранене се оказват на практика неизгодни. 

В таблица 13. са показани примерни данни за необходимата енергия измерена в КЕ 
при различно живо тегло и при различно ниво на дневния прираст.

Таблица 13. Необходимите КЕ при различни дневен прираст и живо тегло

Живо тегло 
в килограми

Кръмни единици дневно Общо, КЕ 
при 1.0 кг 
прираст

КЕ, при 0.6 кг прираст

за 
поддържане

за 1.0 кг 
прираст

дневно, за 
прираста

за 1.0 кг 
прираст

150-250 3.0 1.3 4.3 3.6 6.00

250-300 3.7 2.0 5.7 4.6 7.70

300-350 4.2 2.2 6.4 5.2 8.70

350-400 4.6 2.4 7.0 5.6 9.30

400-450 5.1 2.7 7.8 6.2 10.30

450-500 5.2 3.5 8.7 6.5 10.80

Средно 4.3 2.35 6.70 5.3 8.80
От данните в таблицата се вижда, че поддържащото хранене се увеличава с 
нарастване на живата маса от 3.0 на 5.2 КЕ и независимо то това дали телето 
дава прираст или пък не нараства, то изразходва отбелязаните КЕ. Ако то не 
получи тази енергия то ще трябва да разгради от телесната си маса за да 
продължи да съществува. Фактите  показват, че когато животното получи по-
малко енергия дневно, то адекватно намалява прираста, но общите разходи, 
приведени към 1.0 кг прираст при това положение нарастват (сравни данните в 
колона 4 и колона 6). В случая при живо тегло от 150 до 250 кг за 1.0 кг прираст, 
когато животното расте с 1.0 кг прираст дневно се полагат 4.3 КЕ , а когато 
нараства с 0.6 кг дневно за 1.0 кг се изразходват 6.0 КЕ. А средно за периода на 
угояване до 500 кг при средно дневен прираст 1.0 кг разходът за 1 кг прираст е 
6.7 КЕ, а при средно дневен прираст от 0.6 кг разходът е 8.80 КЕ за всеки 
килограм прираст. Или разликата е 31.0 %, приблизително с една трета 
повече.Това потвърждава правилото, че икономията дневно на 1.4 КЕ (вместо 6.7 
КЕ дневно 5.3 КЕ) води до преразход на 2.1 КЕ за всеки килограм прираст.

В тези разходи има и една друга закономерност. Колкото при по-високо живо тегло се 
получава прираста, толкова по-високи са енергийните разходи, защото в отложената 
маса се съдържа повече мазнини. А мазнините изискват приблизително два пъти 
повече калории (енергия) отколкото за месото. Тази разлика при ниското живо тегло 
(до 350 – 400 кг) е минимална, но над това живо тегло разходите се повишават 
чувствително. Колкото по-високо става живото тегло над тази граница, толкова 
разходите за килограм прираст стават по-високи. Угоените телета от черно шарената 
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порода до 550 кг живо тегло съдържат в трупа около 18 % мазнини, а телетата от 
породата Лимузин не повече от 8 % .И тук именно започва да се наблюдава 
сериозната разлика между млечните породи и специализираните породи за месо. При 
млечните породи нежеланото нарастване на разходите за килограм прираст(поради 
натрупване на повече мазнини) започва да се усеща още след 400 кг живо тегло, 
докато при месодайните породи нежеланото натрупване на мазнини започва над 500-
600 кг, според величината на породата. Поради този факт, разходите на КЕ при 
угояването на месодайните млади говеда до високо живо тегло е по-нисък с 8 – 12 %. 
Съвременната селекция на месодайните породи върви в това направление, да се 
понижават мазнините в трупа при угояване до високо живо тегло, което води косвено 
до понижаване на КЕ за килограм прираст.

Кръмните единици(КЕ) колкото и да се обективна мярка за измерване на разходите 
при угояването, съвсем не са достатъчни за да се определи какъв е най-изгодния 
икономически темп на нарастване на телетата. Разходът на КЕ при угояване със 0.6 кг 
дневен прираст е по-висок с 2.1 КЕ за килограм прираст, или с 31 %, но ако тези КЕ (в 
случая с пашата) струват 50 % по-малко отколкото КЕ за получаването на средно 
дневно 1.0 кг прираст(в случая с високо участие на концентрирани фуражи), то 
крайният икономически резултат ще бъде в полза на пасищното угояване. КЕ в случая 
са само помощна мярка която помага за по-правилното организиране на храненето. 
Но, по тези въпроси повече в темата за икономиката на производството на месо. Тук 
само искам да подчертая общата закономерност за КЕ, че колкото повече енергия 
поеме растящото животно толкова по-висок прираст се получава и този прираст се 
получава от по-малко енергия. Фуражите които използваме следователно трябва да се 
поемат възможно най-добре за да доставят повече енергия. Всичко трябва да бъде 
насочено при изхранването на угояваните млади говеда към по-добро поемане на 
дажбата, продължителност на паша, качество на предлаганите фуражи и като краен 
резултат приемане на повече хранителни вещества.

Освен енергията животните се нуждаят и от белтъчини в дажбата. Основната част от 
състава на прираста са белтъчините, те трябва да се доставят ежедневно с дажбата, 
иначе колкото и енергия да има ако няма белтъчини, прираст няма да се получи. За да 
се гарантира желаният прираст, между 0.6 кг и 1.0 кг прираст в дажбата трябва да се 
съдържат следните количества суров протеин(СП) в % към сухото вещество(СВ): При 
живо тегло 200 кг съответно 13 % и 16 % според нивото на прираста; при 300 кг – 12 % 
и 13 %; при 400 кг – 11 % и 12 % и при 500 кг при месодайните 11 % и 12 %, а при 
млечните 10 % и 11 %. Тези данни показват, че угояването на младите говеда върху 
пасища с млада трева, преди изкласяването, когато СП е най-често 14-15 % не 
създава проблеми за балансирането на белтъчините. По-късно, когато тревата 
изкласи и СП падне до 12 13 % проблеми за белтъчините пак не съществуват. 
Положението се усложнява при прецъфтяването на тревите, когато СП падне до 10-11 
%, но проблемите са само за младите до 400 кг растящи животи. Наличният недостиг 
на СП обаче може да се набавя на пасището с не белтъчен азот – карбамид. Как става 
това ще видим при пасищното угояване. При интензивното угояване, където нуждите 
от СП са по-високи поради по-високия прираст, почти винаги се налага да използуваме 
в дажбата белтъчни добавки, какви и колко, ще видим на съответното място.. 

Нуждите от минерални вещества в дажбата за угояване се покриват ако са в следните 
норми. Калция следва да бъде 0.6 %, фосфорът – 0.45 % и натриевия 
хлорид(готварската сол) 0.5 % от СВ на дажбата. Конкретните количества ще бъдат 
отбелязани при разглеждане на дажбите.
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13.3. Организация на пасищното угояване 

13.3.1. Основните изисквания при пасищното угояване

Първото основно правило, при пасищното угояване е младите животни да бъдат 
подготвени за пасищно хранене. Това ще рече, търбухът им да бъде приспособен 
към дажба с високо ниво на влакнини,(високо участие на обемисти фуражи), в случая – 
трева.Тук само искам да припомня, че микрофлората в търбуха, която смила 
целулозата, се развива само при наличие на целулозни фуражи в дажбата. Ако 
животното е хранено с дажба, която съдържа много концентрати, и премине на дажба 
богата на целулоза (обемисти фуражи), неговият търбух първоначално не може да 
смила пълноценно целулозата, следователно не може да оползотворява добре 
дажбата. Пълното приспособяване към новата дажба (с много влакнини) става за 20-
30 дена. Ето защо, ако младите говеда през зимата са хранене с дажба съдържаща 
много концентрати, когато ги изкараме на паша, те преживяват силен стрес, прирастът 
им спада, и фермерът губи от най-хубавата паша, вместо да печели. По тази причина 
младите говеда предназначени за пасищно угояване през пролетта, през зимата се 
държат на ниско концентратна дажба. Най-добре е ако дажбата бъде изцяло от 
обемисти фуражи. Това ще рече, че прирастът на който можем да разчитаме през 
зимният подготвителен период е около 500-700 г. според качеството на използвания 
груб фураж.

Второто основно правило при пасищното угояване е да подготвим такова пасище, 
което да позволява, без добавката на концентрати да се получава минимум 600 г 
дневен прираст. Когато, качеството на тревата е по-ниско и не може да гарантира 600 
г дневен прираст, се налага да включваме концентрати, което не само силно 
затруднява технологията, но и пречи за пълното оползотворяване на пашата, защото 
колкото повече концентрати включим в дажбата, толкова по-малко трева поемат 
животните. Винаги, когато тревата осигурява 600 г прираст предпочитаме да не даваме 
концентрати, като се отказваме от по-високия прираст. От това правило следват и 
задачите за осигуряването на възможно по-дългият престой на телетата на 
пасището през денонощието. Това пък става възможно само, ако угояването става в 
заградени пасища, на които телетата остават денонощно. Най-добри резултати се 
получават върху по-малки парцели, така че редуването да става по-често, преди 
тревата да е загрубяла. Най-добри резултати се получават при т.н. порционна паша, 
която при умело прилагане може да осигури прираст по-висок от 600 г(700 г, дори 800 
г)

Третото основно правило, е групите да бъдат формирани по пол и близка възраст и 
веднъж установени да не се променят през целия сезон. 

13.3.2. Схеми за тегловно развитие на угояваните на паша млади говеда.

Като пример за динамиката в нарастването при пасищното угояване ще вземем телета 
от породата Херефорд, според проучванията на М. Тодоров (1987). Средното тегло на 
200 дни при отбиването е около 160 кг. 155-170 кг) Това става в началото на октомври. 
За да се подготвят през пролетта за пасищното угояване, телетата трябва да се 
хранят , така че да се реализира 600 г средно дневен прираст до 15 април, когато 
започва пашата. Това ще рече, че за 180 дни те ще дадат 108 кг прираст и ще стигнат 
265-270 кг на 12-13 месечна възраст. Изкарани на паша, върху добро пасище те ще 
реализират също 600 г средно дневен прираст и към началото на октомври ще 
достигнат 370-380 кг на 18-19 месечна възраст. Ако, все пак, цената на зърнато 
позволява,(т.е., е икономически изгодно) ще е по-добре пасищното угояване да 
приключи с два месеца заключително интензивно угояване, при което се получават до 
1200 г средно дневен прираст и се реализират допълнително 70 кг с които животните 
стават 440-450 кг на 20-21 месечна възраст. Ако зърното е скъпо и не можем да 

68



приложим интензивно угояване, а не искаме да губим от капацитета на животните, 
тогава може да приберем младите говеда с 370-380 кг живо тегло отново в зимната 
база и продължим отглеждането с умерено хранене от обемисти фуражи и дневен 
прираст 600 г. При това положение, през пролетта, когато станат на 24 месеца те ще 
са вече 480 кг. Изкарани отново на паша, когато тревата е най-добра, те дават за 100 
дни още 70-80 кг и достигат на 27-28 месеца 550-560 кг. Това високо живо тегло е 
получено само с паша и качествено сено, затова притежава диетични качества, 
особено за специални колбаси.

Освен описаните варианти на развитие, при средно дневен прираст от 700 г живото 
тегло на 18 месеца достига 395-400 кг и при 800 г прираст - 430-440 кг. Ако се приложи 
заключително 60 дневно интензивно угояване животните ще достигнат 470 съответно 
500 кг живо тегло на 20-21 месеца. Световната практика показва, че при изкуствени 
пасища и добра организация на пашата това е възможно. Тези цифри се отнасят за 
породи като Херефорда, с 550 кг живо тегло на кравите. Ако имаме работа с породи 
ката Лимузини, кравите на които достигат 650-700 кг, то и цифрите в схемата 
съответно ще се коригират към по-високото живо тегло.

13.3.3. Площадки за подготвителното пред пасищно угояване

В нашата страна климатичните условия позволяват, отбитите телета да преминат 
подготовката за пасищно угояване върху открити площадки с ветрозащитни стени и 
могили от слама за лежане. Едно подобрение при по-високи терени с по-ниски 
температури и повече ветрове е устройването на тристранен навес с двор. За 
поднасяне на дажбата се устройва до една от външните огради пътека-ясла. Водопоя 
се организира в корито с постоянно течеща пода, която през зимата има устройство за 
подгряване за да не замръзва. 

Пасищното угояване е по-подходящо за фермерите отглеждащи кравите кърмачки, или 
пък за други фермери притежатели на по-качествени пасища, но размерите на тези 
стопанства са “фермерски”, т.е. основната работна сила е на стопанина. Докато при 
интензивното угояване, което ще разгледаме по-късно, са възможни много по-големи 
концентрации на животни. Това поне да сега е показала международната практика.

13.3.4. Дажби за пред пасищното угояване

Тук ще посочим точни количества на нужните фуражи, които са изчислени  според 
съществуващите норми за състава и поемането на храните, според очаквания прираст. 
Това е необходимо за да видим дали дажбата е балансирана (по сухо, вещество, 
кръмни единици, суров протеин, калций фосфор и витамини). Трябва обаче дебело да 
подчертаем, че храненето при угояването, както през подготвителния период, така и на 
пасището става на воля. Колкото повече фуражи приеме животното, толкова по-добре. 
Толкова по-висок прираст ще се получи. Това е и задачата, от всеки фураж, да се 
получи максимално възможния прираст. 

Варианти на дажби за живо тегло 160-265 кг живо тегло, зимен период:
-Дажба от ливадно сено прибрано в началото на изкласяването :
1.Сено, средно за периода по - 6,0 кг, в началото 5,0 кг , в края 7,0 кг

- Дажба от ливадно сено прибрано в началото на цъфтежа :

1. Сено, средно за периода по – 5.5 кг, в началото 4.5 кг в края 6.5 кг

2. Зърнен фураж през целия период по 0.5 кг

- Дажба от ливадно сено прибрано след цъфтежа:
1. Сено, средно за периода по 5.0 кг, в началото 4.0 кг, в края 6.0 кг

2. Зърнен фураж през целия период по 1.0 кг
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3. Карбамид през целия период по 60 грама.

-Дажба от сенаж, от трева прибрана в началото на изкласяването:
1. Сенаж, средно за периода 11,5 кг, в началото 9,0 кг, в края 13,0 кг

- Дажба от сенаж, от трева прибрана в пълен цъфтеж: 

1. Сенаж, средно за периода по 10 кг, в началото 8.0 кг , края 12.0 кг

2. Зърнен фураж през целия период по 0.8 кг 

Това което трябва да се подчертае за предложените варианти на дажби, е че те са 
балансирани, т.е. съдържат необходимата енергия, белтъчини, минерални вещества и 
витамини и не се нуждаят от никакви други добавки. Тъй като при съставянето на 
дажбите сме се съобразявали с изискванията за максимална консумация, според 
качеството на използвания фураж, както се вижда налице е разлика в приемането. 
Колкото по-рано е прибрана тревата, толкова консумацията е по-висока и нуждата от 
добавка на зърнен фураж е по-малка. При фазата начало на изкласяване дори 
дажбите не се нуждаят от зърнен фураж, тъй като приетото чрез сеното или сенажа, 
напълно покрива нуждите за 600 г прираст. От показаното следва да направим извода, 
че само сеното и сенажа прибрани в началото на изкласяването на тревата 
удовлетворяват изискването, угояването да се осъществи без използването на зърнен 
фураж. Като имам предвид, че в нас широката практика е точно обратна на 
изискванията на науката за съвременно фуражно производство, съм доста скептично 
настроен относно внедряването на съвременни технологии в угояването на младите 
говеда, но ако искаме да сме в крак с съвременността, ще трябва да променим 
досегашната си практика. Това правило важи с още по-голяма сила и за пасищната 
трева през летният период, колкото по-млада е толкова по-високи са хранителните 
качества на сухото вещество(СВ).

13.3.5. Дажба за през пасищния период при живо тегло 265 кг 375 кг.

През първата половина на пасищния период тревата трябва да осигури около 6.25 кг 
СВ, 5.25 КЕ и 700 г суров протеин(СП). Това изискване, според фазата на 
използваната трева се задоволява по следния начин:

При трева в началото на израстването, преди изкласяването  животните 
приемат около 35 кг трева със СВ 18 %. Това количество напълно покрива всички 
нужди и не се налага използването на добавки.

При трева в началото на цъфтежа животните приемат 30 кг трева със СВ 22 % , 
при което положение се налага да се добавят 0.5 кг зърнен фураж и 20 грама карбамид 
за да бъде балансирана дажбата.

При трева след прецъфтяването, животните приемат 25 кг трева със 25 % СВ, при 
което се налага да се добавят 1.0 кг зърнен фураж и 50 г карбамид за да се балансира 
дажбата.

През втората половина на пасищният сезон, когато животните са вече около 300 кг 
пашата трябва да осигури 7.5 кг СВ, с 6.4 КЕ, и 800 г СП. Според фазата в която се 
намира тревата се задоволява както следва:

При трева в началото на израстването, преди изкласяването животните 
приемат 43-45 кг трева със СВ 18 %. Това количество напълно покрива нуждите и не се 
налага използването на добавки.

При трева в началото на цъфтежа животните приемат 35 кг трева със СВ 22 % , 
при което положение се налага да се добавят 0.7 кг зърнен фураж и 30 грама карбамид 
за да бъде балансирана дажбата.
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При трева след прецъфтяването, животните приемат 30 кг трева със 25 % СВ, при 
което се налага да се добавят 1.0 кг зърнен фураж и 70 г карбамид за да се балансира 
дажбата.

Както виждаме, ако съпоставим тези факти с нашата практика, където не се полага 
съвременна организация на пашата, много малко са месеците, през което угояването 
може да протече без добавката на концентрати.

13.3.6. Дажби за заключителното угояване

Ако цените на зърното позволяват да се приложи това мероприятие:

Заключителното угояване на телетата прекарали на паша през цялото лято става на 
зимните площадки, като най-добре е да се прилагат целодажбени смеска от смляно 
сено и концентрати. Според качеството на използваното сено дажбата има следния 
вид: Първи вариант: 1. Сено в началото на цъфтежа - 6,0 кг, 2. Зърнен фураж -4.0 кг, 3. 
Карбамид -60 грама и 4.Креда 20 грама.

Втори вариант: 1.Сено, прибрано след прецъфтяването – 5.0 кг, 2. Зърнен фураж – 5.0 
кг, 3. Карбамид – 120 г, и 4. Креда 50 грама.

Дажби за втория зимен период, ако се прилага тава мероприятие.
Средната дажба за този период е както следва:

При ливадно сено прибрано в началото на изкласяването се състои от 10.5 кг 
сено и всички показатели са покрити. Няма нужда от добавки.

При ливадно сено прибрано в началото на цъфтежа се състои от 10.0 кг сено и 
0.5 кг зърнен фураж. Няма нужда от други добавки.

При ливадно сено прибрано след цъфтежа се състои от 9,0 кг сено и 1,5 кг зърнен 
фураж допълнен с 50 грама карбамид. 

Както виждаме тук отново се проявява подчертаната вече тенденция предимството на 
по-ранното прибиране на сеното. Обръщам вниманието на фермерите, че сеното през 
подготвителния период, първи или втори се изхранва цяло, без да се смила, така както 
препоръчахме при заключителното угояване.

13.4. Организация на интензивното угояване 
Интензивното угояване на отбитите от майките кърмачки телета се предприема при 
наличието на определени условия. Наличието на качествени обемисти фуражи и 
достатъчно, на достъпни цени, зърнени фуражи. Тъй като и двете групи фуражи, като 
правило не се намират в районите, където се намират пасищата подходящи за крави 
кърмачки (планински и полупланински), то организирането на такава практика 
предполага преместването на телета или събирането им от много ферми на една 
място. Или в този случай, сме склонни да говорим за тясна специализация с 
възникването на едри угоителни предприятия. Не е изключено обаче, създаването и на 
типични фермерски стопанства с обем 200-400 закупени животни. Възможно е 
възникването и на смесени ферми за майки кърмачки и интензивно угояване на 
телетата в райони за интензивно производство на царевично зърно. Както виждаме, и 
тук шаблон няма. Вариантите са много, стига да има кой да разбира производството и 
да търси решения.

13.4.1. Основни правила при избора на фуражи за интензивно угояване

Първо правило, да се търси максималния прираст. Колкото по-висок е средно 
дневния прираст, толкова разходите на кръмни единици за килограм прираст, а и 
другите разходи, са по-малки. Това правило тук важи, защото всички фуражи които 
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участвуват в дажбата на телетата се добиват след обработка на земеделски площи 
(дали качествени обемисти фуражи или зърно или пък индустриални фуражни 
отпадъци) при които се изразходват повече средства или усилия. Това угояване се 
предпочита пред пасищното само ако предлага по-евтин прираст.

Второто правило, свързано с първото. Минимален разход на концентрати за 
килограм прираст се постига при максималния възможен прираст от фуражите, а той 
се постига при използването на най-качествени обемисти фуражи, съчетани с 
концентрати в икономически изгодното съотношение. При използването на 
нискокачествени груби фуражи (с хранителност по-ниска от 0.4 КЕ в килограм сухо 
вещество(СВ) най-изгодно е само максималното количество концентрати. Това ще 
бъде илюстрирано с една диаграма, която съм разработил през 1985 г, като обобщих 
всички мои опити с угоявани телета и опити на колеги до момента. Тъй като тези данни 
продължават да са валидни и сега, тук ще разгледаме диаграмата на фиг. 26 
поместена на стр.67.

Най-горната наклонена крива изразява разходът на КЕ за килограм прираст -. при 300 г 
дневен прираст, разходът е 13.5 КЕ/кг, при 700 г прираст, разходът е 8.6 КЕ/кг, а при 
1100 г, разходът е съответно 6.8 КЕ/кг. Кривите надолу, отбелязани с цифри от 1 до 6 в 
кръгче, изразяват динамиката на участието на концентрираните фуражи изразени в 
кръмните единици за килограм прираст според качеството на грубите фуражи. 
Пространствата под тези 6 криви до абсцисата, изразяват обема на тези разходи за 
частта на концентрираните фуражи, а над нея, до кривата с общите разходи в КЕ, 
изразява частта КЕ от грубите фуражи. Както се вижда от кривата отбелязана с “1”, 
което съответствува на хранителност на 0.3 КЕ/кг СВ (което отговаря на ечемична или 
овесена слама), когато зърното участвува с 61%, разходът на зърно в КЕ/прираст е 8.3, 
а при 85 % участие на зърно, разходът е 5.8. Следователно по-изгодно е максималното 
участие. Съща е закономерността и при следващата крива отбелязана с ”2”, или 0.37 
КЕ/кг СВ, което отговаря на пшеничена слама обработена с амоняк. Закономерността 
променя посоката си след кривата отбелязана с “3”, което отговаря 0.43 КЕ/СВ, или на 
сух царевичак. В този случай нарастването на концентратите от 33% на 76 % 
повишава прираста от 300 г на 1100 г, като участието на концентратите в КЕ/кг прираст 
вече се увеличава от 4.5 на 5.4.Тъй като разходът на КЕ/кг прираст се намалява 
значително, и то от по-стойностни груби фуражи, които са по-скъпи отколкото при 
сламата, то крайния разход на средства,обикновено е пак в полза на по-високото 
участие на зърно. Тази закономерност продължава и при кривите отбелязани с “4”, “5” 
и “6”, които отговарят на ливадно сено прибрано “след цъфтеж”, “пълен цъфтеж” и 
“начало на цъфтеж”. Това ще рече, че когато КЕ в кг СВ са над 0.43, разходите на 
зърно следва да се оценяват според случая, колко е фактическият разход в лева за кг 
прираст. Винаги трябва да се търси баланса между общия разход на КЕ и общия 
паричен разходът. Очебийното впечатление от графиката е, че с повишаване на 
качеството на грубите фуражи пространството(под кривата линия на съответния груб 
фураж до абсцисата) изразяващо участието на концентратите, намалява, до изчезване 
(при 1100 г прираст), когато участвува обемист фураж с качество над 0.8 КЕ/СВ. 
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Фигура 26.

Графиката показва още, колко зърно(съответно концентрати в % от сухото вещество) 
следва да се използват за да се получи желания прираст (виж малките цифри над 
съответната крива). Графиката показва още, че когато се използва сено прибрано в 
началото на цъфтеж, само с 38 % зърно може да получим 1100 г средно дневен 
прираст. А това което не е посочено в диаграмата, но може да се екстраполира от 
данните е, че ако използваме сено прибрано в началото на изкласяването с 0.75 
КЕ/СВ) или от изкуствени ливади също прибрано преди изкласяването с 0.81 КЕ/СВ, 
може да получим килограм прираст при минимално количество на зърно (до 10 %) или 
дори без използването на зърно. Както може да се убедим от тази диаграма, всичко 
зависи от качеството на използваните обемисти фуражи.(Когато хранителността им е 
по-висока от 0.50 КЕ/СВ, такива фуражи не е редно да се наричат вече груби фуражи а 
обемисти).

Примерите от диаграмата водят до формулирането на третото правило. Ако искаме 
да станем като хората от напредналите страни, при интензивното угояване на младите 
говеда, първо ще трябва да си променим фуражното производство, като се научим да 
прибираме навреме тревните фуражи. Необходимо е решително скъсване със 
старите, закостенели практики, сеното да се прибира когато прецъфтят тревите. 

13.4.2. Балансирани дажби за интензивно угояване

13.4.2.1. На основата на царевичен силаж.
Интензивното угояването на основата на царевичен силаж в равнините за сега 
се очертава като най-перспективно, главно по икономически съображения. За 
отглеждането и прибирането на царевицата за зърно съществува съвременна техника 
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и ако реколтирането завърши със силажиране, тогава себестойността на една кръмна 
единица(КЕ) е най-ниска и добивът на хранителни вещества от единица площ е най-
висок. Това е така защото при съвременното силажиране не се губи нищо. 
Оползотворяват се за фураж  както зърното така и стеблата. При отглеждането на 
царевицата за зърно добивът на зърно и стебла в сухо вещество(СВ) е около 50:50 в 
восъчна зрелост. Ако приемем, че 1 кг СВ в зърното е 1.3 КЕ, а в СВ на стеблата е 0.65 
КЕ, тогава общия добив на кръмни единици от един декар, при добив на зърно 600 кг, 
(което e средният добив в добри години), тогава добивът от декар достига 1170 КЕ . 
При поливни условия, добивът на КЕ от декар, достига почти 2000 КЕ. Няма друга 
култура с толкова високи продуктивни възможности за производство на фураж при 
нашите природни условия.

Вероятно е направило впечатление, че говоря за царевичен силаж, а правим сметките 
за производство на царевица за зърно. Това не е случайно, защото при съвременното 
производство на царевичен силаж, царевицата се отглежда като културата за зърно 
(целта и тук е максималния добив на зърно) и прибирането става задължително в 
фазата восъчна зрелост (когато са натрупани до 97 % от съставките на зърното) и 
стеблата са все още зелени, с 0.65 КЕ в сухото вещество. Средно съдържание на 
сухото вещество тогава в цялата маса е 35 %. При тази фаза, прибраната за силаж 
царевица дава  най-висок общият добив на КЕ. Нашите стари представи за царевичен 
силаж, отглеждан в гъст посев, за да има повече зелена маса трябва да отстъпят на 
съвременните практики. Защото при по-гъст посев се натрупва по-малко зърно и ако 
приберем реколтата в по-ранна фаза (например млечно-восъчна зрелост, както беше 
популярно у нас) загубите на хранително вещества(КЕ) достига 25 %.  Дори специално 
за угояването на млади говеда се практикува прибирането и в по-късна от восъчна 
зрелост фаза, когато СВ достигне 40-45 %. Тогава поемането на силажа от младите 
говеда е най-високо и прираста най-висок. Най-важното необходимо условие в този 
случай е надребняването на силажа да става със съвременни силажокомбайни, които 
режат частиците на 8 милиметра и почти не оставят цели зърна. Тогава от силажът не 
остават никакви остатъци при поемането му от животните и ефектът е най-висок. В 
таблица 1 са посочени количествата фуражи необходими за целия период на 
угояването при използването на карбамид като източник на протеин.

Таблица 14. Дневните дажби от царевичен силаж и добавката на карбамид

Живо тегло 
в кг

Силаж с 35 
% СВ, кг

Добавка на 
зърно, кг

Карбамид, 
в грама

Креда в 
грама

Общо СВ 
дневно н кг

200-300 16.0 0.4 100 30 6.07

300-400 21.0 0.5 120 40 7.94

400-500 25.0 0.6 140 50 9.50

Общо: 5650 137 33,0 11,0 2148

Тази дажба осигурява по 1100 г средно дневен прираст, или достигането на 500 кг 
живо тегло е за  275 дена. Въпреки, че в сегашната ситуация на скъпи белтъчни 
фуражи, е по изгодно да се угояват младите говеда при балансирането на протеина с 
карбамид, по-долу в таблица 15 посочени дажби с използването на слънчогледов 
експелер със средно качество – 27 % суров протеин.
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Таблица 15. Дажби от царевичен силаж и добавка на експелер

Живо тегло 
в кг

Силаж с 35 
% СВ, кг

Добавка на 
експелер кг

Креда в 
грама

Общо СВ 
дневно кг

200-300 14.0 1.2 20 6.00

300-400 18.0 1.6 40 7.70

400-500 21.0 2.0 40 9.10

Общо: 4830 340 9,1 2040

Прирастите при този вариант на угояване напълно съвпадат с прирастите от 
предишния вариант и ще трябва да се предпочитат само по икономически 
съображение, съобразно движението на цените на шротовете и карбамида. 

По-нататък в таблица 16 ще посочим резултатите от угояването на млади говеда от 
200 до 540 кг живо тегло при използуване на царевичен силаж прибран с различно 
сухо вещество и при използването като протеинова добавка на карбамид или амоняк с 
който се обработва царевичният силаж. Това се посочва като вариант за снижение на 
разходите за протеиновия източник. Опитът е от изследвания на канадски учени и 
обхваща периода от 200 до 540 кг живо тегло. Той показва колко е голямо влиянието 
на балансирането на дажбата по протеин. При силаж прибран при  28 % СВ, без 
добавки, силажът се приема по 7.9 кг, при използването на протеинови добавки 
съответно 8.43 и 8.71 кг, а прираста е съответно 920 г срещу 1220 и 1310 г. Разходът 
на СВ е по-висок – 8.54 кг срещу 7.01 и 6.60 кг. Ефектът от добавката на амоняк е по-
добър отколкото на карбамида. Тези закономерности важат със съща сила и при 
силажа с 40 % СВ. По-високият ефект от добавката на амоняк се обяснява с 
обстоятелството, че при добавянето му в силажа той съдействува за разграждането на 
целулозата и повишаване на хранителността на силажа, откъдето идва и по-доброто 
му приемане и по-високия прираст. Този пример показва, че обработката на силажа с 
амоняк, ще трябва да намери приложение при угояването на младите говеда, особено 
в по-крупните угоителни стопанства.

Таблица 16. Угояване на млади говеда с различен силаж и различни добавки 
Показатели в кг Царевичен силаж със сухо вещество:

28 % 40 %
без 
добав-
ки

с кар-
бамид

с амо-
няк

без 
добав-
ки 

с кар-
бамид

с амо-
няк

Прието сухо вещество дневно 7.90 8.43 8.71 7.97 8.18 9.33
Среден дневен прираст 0.920 1.220 1.310 1.040 1.240 1.350
Сухо вещество за 1 кг прираст 8.54 7.01 6.66 7.70 7.00 7.21
Добавката на карбамид е по 1.42 % към сухото вещество, а амонякът по 1.0 %

Варианти на дажби със ливадно сено ще бъдат дадени в следващата статия.

13.4.2.2. На основата на смляно ливадно сено. 

Въпреки, че угояването със царевичен силаж ще има основно място в равнините, то 
интензивното угояване в планинските и полупланинските райони ще бъде на основата 
на ливадно сено и концентрати, тъй като в тези райони, най-голям фуражен ресурс 
представлява сеното. По-долу даваме таблица 1. с дневни дажби и сумарните 
количества на сено и концентриран фураж необходими за угояването на едно животно 
от 200 до 500 кг. Посочени са три примера със ливадно сено, прибрано в три различни 
фази на вегетация, в началото на цъфтежа (кръмни единици за растеж (КЕР)-0.68 и 
суров протеин(СП)-102 г), в пълен цъфтеж (КЕР-0.63, СП – 94 г) и в фазата след 

75



прецъфтяването на тревите(КЕР-0.59, СП – 81 г). Този пример го посочваме като 
илюстрация на резултатите от различните практики на прибиране на сеното. За 
съжаление, ще трябва да констатираме, че у нас ливадното сено, се прибира основно 
след прецъфтяването на тревите, което ни принуждава да използваме много повече 
концентрирани фуражи при угояването. Това е илюстрирано убедително в таблицата.

Таблица 17. Дажби на основата ливадно сено с различно качество

Фази на прибиране на сеното Сено, 
кг

Зърнен 
фураж, кг

Карбамид 
грама

Креда, 
грама

1. Начало на цъфтежа, дневно 7.0 2.4 50 0

Общо за периода от 273 дни 1910 655 13,6 0

2. В пълен цъфтеж, дневно 6.5 3.0 80 0

Общо за периода от 273 дни 1775 820 21.8 0

3. След прецъфтяване, дневно 5.5 3.5 120 30

Общо за периода от 273 дни 1502 956 32.8 8.2

Експелер

4. След прецъфтяването 5.5 1.5 2.0 10

Общо за периода от 273 дни 1502 365 546 3.0

Зърненият фураж е предвиден като смес от равни части царевица, ечемик и пшеница и 
съдържа КЕР-1,43 и СП- 100 г, слънчогледовият експелер съдържа КЕР-1.14 и СП – 
270 г.

Дажбите за угояване на младите говеда дават много по-добър резултат, когато сеното 
е смляно на чукова дробилка с отвори на ситото 20 милиметра. По-ситното смилане, 
не дава по-висок ефект, но повишава енергийните разходи и затова не е нужно да се 
прилага.  Посочените дажби са балансирани за 1100 г среднодневен прираст и са 
валидни за живо тегло 350 кг (средното между 200 и 500 кг). Периодът на угояване 
продължава 273 дни.

Най-долните два реда от таблицата сочат пример за балансиране на дажбата със сено 
прибрано след прецъфтяването, балансирана вместо с карбамид, със  слънчогледов 
експелер. Използването на двата вида добавки се предпочита според цената на 
единия или другия компонент.

Дневната дажба се приготвя като целодажбена смеска, всички съставки се смесват и 
дажбата се поднася на животните на воля. Отбелязаните количества са определени в 
резултат от анализирани много опити и изведените формули за консумация. Те само 
приблизително определят разходите на фураж, но при храненето не се допуска 
ограничение, тъй като целта е достигането на максимална консумация, която ще 
гарантира и максималния прираст. 

При всички предложени дажби за интензивно угояване е задължително да се осигури 
средно по 20 г сол дневно или по 5.5 кг за едно животно за целия срок на угояване. 
Солта се дава като брикети  за близане или се смесва със целодажбената смеска, 
когато е ситна. 

13.4.2.3. Какво губим при късното прибиране на сеното. 

Както споменахме с началото, прибирането на сеното у нас става основно в най-
късната фаза на развитие, което води до големи загуби на продукция. Колко са тези 
загуби се вижда от таблица 18.
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Таблица 18. Промени на продуктивния ефект при сеното в %

Фази на прибиране на 
сеното:

Начало на 
цъфтеж

Пълен 
цъфтеж

След пре-
цъфтяване

Добив на сухо вещество 100 110 114

Добив на КЕР 100 93 87

Консумирано дневно 100 96 91

Получена продукция 100 93 80

Анализът на данните показва, че основната причина за да се закъснява при 
прибирането на сеното, очакването да се получи по-висок добив (първият ред), 
съответно с 10 и с 14 %, не се оправдава, тъй като настъпва влошаване на 
хранителните качества измерени с кръмни единици за растеж(КЕР) съответно с 7 % и с 
13 %. Като вземем предвид и по-ниската консумация на по-късно прибраното сено, 
съответно с 4 и 9 %, се получава значително по-нисък краен резултат като продукция. 
От сеното прибрано в пълен цъфтеж продукцията е с 7 % по-малко отколкото от 
сеното прибрано в началото на цъфтеж, а от сеното прибрано след прецъфтяването 
се получава с 20 % по-малко продукция, в случая килограми прираст. Видимо с по-
късното прибиране на сеното получаваме с 14 % повече като килограми, а фактически 
получаваме 20 % по-малко прираст. Това е положението, само ако сеното бъде 
прибрано веднага след прецъфтяването на тревите, но ако бъде прибрано много по-
късно, както се случва често пъти, тогава продукцията (това за което организираме 
производството) може да падне до 50 %, защото фактически сеното става с 
хранителните качества на сламата. 

Това е особено важно да се подчертае сега, когато цените на зърното скочиха повече 
от два пъти, защото резултатът от по-късното прибиране на сеното води до 
повишаване участието на концентратите  в дажбата на угояваните телета, ако желаем 
да поддържаме по-висок прираст. Това по-високо участие на концентратите при 
интензивното угояване на младите говеда спрямо използваното зърно при сено 
прибрано в началото на цъфтежа е съответно при сеното прибрано в пълен цъфтеж 
25 % повече, при сено прибрано след прецъфтяването е 46 % повече, а при сеното 
което е прибрано много по-късно и е валяно многократно, завишението в разходът на 
зърно достига 100 %, т.е. двойно от това което използваме при хубавото сено.

Тези факти следва добре да се запомнят и те да бъдат ръководни при организирането 
на производството на фураж. 

14. ИЗКУПУВАНЕТО ПО МЕСОДАЙНИ КАЧЕСВА ОСИГУРЯВА УСПЕХА

14.1. Обосновка на изкупуването по месодайни качества
Още в тема 5 (Модел на интензивно месодайно говедовъдство в Белгия), посочихме, 
че съществуването на диференцирана система за изкупуване на угоените говеда по 
качеството на трупа, е дала възможност целенасочената селекция в страната да 
постигне забележителни резултати при повишаване на месото в трупа на говедата. 
Даденият там пример с угоени млади говеда от двата типа(комбиниран и месодаен) до 
600 кг живо тегло, напълно оправдава по-високата цена при месодайния тип с 65 % (65 
франка срещу 107 франка за килограм живо тегло). Обосновката на тази по-висока 
цена се намира във факта, че получилото по-високата цена месодайно животно, дава 
при това живо тегло 85 кг повече чисто месо (294 кг срещу 209 кг чисто месо) от 
комбинираният тип. В края на краищата, кланицата получава същите пари от 
продажбата на месото от двата типа, въпреки, че е платила с 65 % повече за 
месодайното животно. Разликата в изкупната цена на угоените животни е отишла при 
фермера, този който е създал по-високите месодайни качества, чрез селекция, чрез 
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хранене и отглеждане. Този ключ за успехите на месодайното говедовъдство трябва 
да се приложи и към нашите фермери, които се занимават с месодайно 
говедовъдство, иначе това ново направление у нас няма да има успех. С оглед да се 
запознаят по-подробно с този проблем както фермери, така и изкупващите фирми, 
съответно кланиците, тук в няколко страници ще дадем информация по този нов за нас 
въпрос. По договора подписан с ЕС, ние също се задължаваме да приложим в нашата 
практика изкупуването по качеството на трупа(Фактически от 2009 г той вече частично 
се прилага). За тази цел в Института по планинско животновъдство и земеделие в г 
Троян, действа специализиран курс, (тогава когато има кандидати) за оценители - как 
става оценката на кланичния труп по системата EUROP, т.е. системата която е приета 
за задължителна в ЕС. Поради тази причина, тук няма да се занимаваме със самата 
система EUROP, а ще бъде отделено повече внимание на въпросите как се формират 
по-високите месодайни качества в трупа, и запознаване с основни понятия, за да стане 
фермерът грамотен опонент на изкупващите.

14.2.Понятието кланичен труп и връзката му с живото тегло
Фигура №27 Фигура №28

Месодайните качества на животните се определят от количеството на месото в трупа 
на животното след заколването му. Дългата практика по производство на месо от 
животните е изработила правила какво да се включва в понятието кланичен труп. 

Теглото на  кланичният труп се определя след отстраняването на кожата, главата, 
краката до скакателната става и лакътя, всички вътрешности (бял дроб със сърцето, 
цялата храносмилателна система и коремни мазнини с бъбреците). 

Идея за кланичен труп при двата типа говеда, месодаен и млечен, дават фиг. 27 и 28. 
На фигура 27. се виждат кланични трупове на млади говеда от типичната месодайна 
порода Шароле, а на фигура 28. е посочен труп на младо говедо от млечната порода 
Червено датско говедо. Очевидни са разликите без коментар.

В тегловно отношение, връзката между живото тегло преди кланично и теглото на 
кланичния труп изразена в проценти, има различни стойности, които варират от 50 % 
до 70 % при израснали животни. Като вземем предвид, че съставът на кланичния труп 
също силно се променя при различните породи, от възрастта, от степента на угоеност, 
то става ясно, че живото тегло преди клане въобще не може да служи за мярка на 
количеството на месото в трупа. Да продаваш угоени животни по живо тегло,  и да 
разчиташ това да даде оценка на създадената продукция, в случая месото, все едно 
да  продаваш мляко, и да не се интересуваш, дали е от крава, биволица или овца, 
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колко масло или белтъчини има в млякото. Следователно живото тегло преди клането 
не може да бъде мярка за количеството на месото (а ние го отглеждаме заради 
месото, не заради костите или заради вътрешностите). В напредналите страни, които 
имат отдавна развито месодайно животновъдство, експертите по месото и 
животновъдите отдавна са разработили критерии по които установяват връзката 
между месото в кланичния труп и външният вид на животното, така наречената оценка 
по телосложение (конформация) на живото животно. Без тази преценка, килограмите 
нищо не определят. Добре направената преценка по телосложение и по степен на 
угоеност на живото животно дава до голяма степен вярна представа за количеството 
на месото, мазнините и костите в трупа. В Белгия например, оценителите на 
телосложението, външният вид на животните представени за продажба на аукциона, 
ако допуснат разлика по-голяма от 0.5 точка (което се установява след заколване на 
животните), им се отнема дипломата за оценители.

Тук ние се срещаме с една практика при производството на месо ( не само при 
говедата), която при нас е просто забравена. Някога,  в пред социалистическите 
времена, у нас е имало подобна практика. Касапите, са оглеждали, опипвали 
животните (т.н. касапски хватки) преди да кажат колко дават за определено животно. 
Тези практики  изчезнаха при социализма, когато всичко се продаваше на килограм и 
качеството не играеше роля в производството. По-младите хора дори не са чували за 
тези стари практики. Сега, въпреки че системата се променя, уж правим пазарна 
икономика, по инерция нещата си продължават по старому. Но така ние няма да 
стигнем до никъде. Липсата на изкупване по месодайни качества на трупа води до 
загубата на вече създадени качества в закупваните месодайни породи, при свинете, 
при овцете, при говедата. Ще посоча само един пример от свиневъдната практика, 
където имаме по-солидна практика в развъждането. Закупените преди 30 години от 
Англия хибриди “Кембъроу” са имали 54-55 % месо в кланичния труп. След 20 години 
липса на селекционна преса,(липсата на заплащане по количеството на месото в 
трупа) месото на нашите приплоди от този хибрид, по данни от научни публикации на 
Института по свиневъдство в Шумен, вече остава едва 49 % от теглото на кланичният 
труп. Този пример много категорично потвърждава, че ако цената на месодайните 
животни се определя без оценка месодайните качества, успех не може да се очаква. 
Следователно ние, и свиневъди и овцевъди и говедовъди ще трябва сериозно да се 
ограмотим по въпросите на формирането на месодайните качества в трупа, за да 
може да ги направляваме към повече месо и да бъдем сериозни опоненти на 
кланиците при изкупуването. В края на краищата, самите кланици също са 
заинтересувани от повишаването на месодайните качества на животните които колят. 
Да си въобразяват хората от кланиците, че може да продължават да изкупуват по живо 
тегло, без да се съобразяват с количеството на месото което се съдържа в трупа, и да 
може да има говеда с високи месодайни качества, това е жестока краткотрайна 
илюзия. Парите от по-високото качество (повечето месо) когато го има, ще трябва да 
отидат при техният създател, фермера. Тази истина докато не се проумее, няма да 
имаме конкурентни месо производство и месо преработка.

14.3. Формиране на месодайните качества на трупа

14.3.1. Влияние на породата. 

Месодайните качества се определят от съдържанието на месо в кланичния труп. В 
трупа освен месо има още кости, и мазнини, които имат значително по-ниска 
хранителна стойност от месото. Съотношението на тези три съставки, според 
породата, възрастта и степента на охраненост са много различни. Така например 
трупът на младо говедо угоено до 570-590 кг живо тегло, според породната 
принадлежност има следния състав (таблица 19.)
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Таблица 19. Състав на трупа според породата 

Лимузин Симентал Черно шарена

Живо тегло- кг, (%) 571, (100) 592, (100) 573,  (100)

Кланичен труп- кг, % 394, ( 69) 367, ( 62) 332,  ( 58)

Чисто месо- кг, % 314, ( 55) 261, ( 44) 212,  ( 37)

Кости- кг, %   49, (8.6)   59, ( 10)   52,   (  9)

Мазнини(лой) кг, %   34, (  6)   47,  (  8)   69,   ( 12)

“Фири” * кг (%) 177, ( 31) 225,  ( 38) 241,  ( 42)

*) Тук влизат: кожа, вътрешни органи и не смляна храна

Данните показват, че месото в трупа на Лимузина (месодайна порода) има 102 кг 
повече месо(48 %) от отколкото при Черно шарената (млечната порода), а Симентълът 
(комбинирана порода) има 49 кг (23%) повече месо от Черно шарената(ред трети от 
таблицата). За сметка на това при Черно шарената порода компактните 
мазнини(лойта) са най-много, 69 кг(103 %) повече отколкото при Лимузина където са 
само 34 кг. При Симентала са 47 кг (38 %) повече отколкото при лимузина (ред пети). 
Най-много са костите при Симентала, съответно 59 кг, следвана от Черно шарената с 
52 кг и Лимузина с най-малко кости – 49 кг.(ред четвърти). Разликата до 100 от теглото 
на кланичният труп, фирите, (вътрешности, кожа, крака – ред шести от таблицата), е 
най-висока при млечните породи, съответно при Черно шарената порода са 241 кг 
(42%), при комбинираната порода (Симентала) е 225 кг (38 %) и при месодайната 
порода (Лимузина) е само 177 кг (31 %) от живото тегло.

Основателно възниква въпроса къде се натрупва това повече месо при месодайните 
породи. Още при пръв оглед на животното се очертава основната разлика - 
закръглеността на трупа. Колкото по-месодайно е едно животно, толкова по-близко до 
окръжността е овалът на трупът гледан отстрани, и обратно при животните с по-малко 
месо, трупът гледан отстрани е по-плосък. На второ място, животни с повече месо 
имат по-дълъг труп и гръбните им мускули са много по-добре развити. На трето място, 
месодайните животни като правило имат много по-дълга крупа, задният пояс е много 
добре развит с много повече мускулатура в бута. Предният пояс при тях е също 
натоварен с много повече мускулатура. Всичко това дава възможност да се произведе 
много повече месо, това което е главната цел на месо производството. Костите и 
компактните мазнини не са желателна съставка в кланичният труп и при селекцията те 
се оценяват с негативен знак.  Фермерът следва добре да познава външните белези 
на животните с повече месо, да ги различава още при малките животни, което ще му 
даде възможност да прилага диференцирани грижи. Това е особено важно когато се 
прави случния план (коя крава с кой бик да бъде заплодена). Недостатъците в 
телосложението на кравата, следва да се коригират от качествата на бика за да 
очакваме поколение с по-високи месодайни качества. Когато подчертаваме 
решителната роля на породата при формирането на месодайните качества на трупа, 
не бива да абсолютизираме тази обусловеност. В рамките на една месодайна порода 
може да открием и животни, с посредствени месодайни качества. Това е именно 
причината, че животните в кланицата не се продават по-породна принадлежност, с 
племенно свидетелство. Кланицата иска реални месодайни качества, а не племенно 
свидетелство. И друго едно важно обстоятелство. Ако достигнато високо качество на 
трупа при дадена група животни не се подържа в поколението с непрекъсната 
селекционна преса, т.е. не се прилага правилото, “хубаво се съешава само с хубаво”, 
т.е. кравата с високи месодайни качества се съешава с бик който не само има високи 
месодайни качества, но е установено, че ги предава сигурно на потомството. Само 
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тогава може да разчитаме, че приплодите от  породата, която отглеждаме, ще имат 
високи месодайни качества.

На фиг. 29 е показана крава теле от месодайната порода Шароле. Предният пояс и 
гърдите са много добре развити. Тялото е дълго с бъчвообразна форма. Бутът е добре 
изразен. На фиг. 30 се вижда крава също от месодайната порода  Блонд д’Акитен. 
Още от пръв поглед се набиват на очи дългото тяло с много добре развития бут, 
увиснал над скакателната става. Тялото е с добре изразена бъчвообразна форма. На 
фиг. 31 е показана крава от комбинираната порода Симентал, която заема 
междинно положение по месодайни качества. На фиг. 32. се вижда крава от 
млечното направление - Черно шарена. Набива се на очи сухите форми (по-оскъдна 
мускулатура), както на предния, така и на задният пояс. Бутът е просто изрязан. 
Тялото е плоско. 

Фиг. 29

Фигура №30
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Фигура №31

Фигура №32

14.3.2. Влияние на възрастта (живото тегло) и храненето.

Месодайните качества в трупа (кланичният рандеман, месо, мазнини, кости) освен от 
породата се променят и под влияние на възрастта и под влияние на нивото на 
хранене. В каква степен и върху кои съставки влиянието е най-голяма най-добре 
изразено, можем да се убедим от данните които съобщава Института по 
животновъдство в Копенхаген. Проведен е обширен опит с бичета от Датското червено 
говедо. Животните са били разделени на четири групи (А, Б, В, и Г). Групата Б е 
хранене с 100 % от нормите за енергия, групата А с 118 %, групата В с 82 % и групата Г 
с 64 % от нормата. Нивото на протеина е било постоянно, равно на приетите кръмни 
единици (140 г на кръмна единица). Средният дневен прираст по групи е постоянен 
през целия период на угояване, и е както следва: група А – 1186 г, група Б. – 1048 г 
група В – 867г и група Г – 608 г. Храненето по тази схема е започнало от 100 кг живо 
тегло и продължило до 500 кг. Опитно клане, по на 6 животни е извършено на 200 кг, 
на 300 кг , 400 кг и на 500 кг от всяка група и са проследени следните показатели, 
кланичен рандеман, количество на чистото месо, на компактните мазнини, на костите. 
Резултатите са показани в следните таблици:
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Таблица 20. Кланичен рандеман на охладения труп в %
Живо тегло кг 200 300 400 500

Група А (118 %) 53.0 54.5 55.5 56.3

Група Б (100 %) 53.1 54.2 54.9 55.5

Група В (82 %) 51.3 52.7 53.7 54.5

Група Г (64 %) 52.0 52.0 52.1 52.1

Данните от таблица 20 показват, че с напредване на възрастта (по-високото живо 
тегло) има тенденция за нарастване на кланичния рандеман при трите нива на 
хранене(118, 100 и 82 %), като най-голямо е повишението при най-високото ниво на 
хранене. При ниското ниво на хранене(64 % от нормата) не са отбелязва нарастване 
на рандемана с напредване на възрастта и повишаването на живото тегло. Това което 
заслужава да се отбележи в случая е, че тъй като опитите са провеждани с една 
типична млечна порода (Датското червеното говедо) стойностите на рандемана са 
много по-ниски от рандемана при месодайните породи, установените стойности са 
нормални за млечните породи. Установената тенденция за повишаване на рандемана 
с увеличаване на възрастта и живото тегло са валидни и при другите породи.

Таблица 21. Процент на месото в охладения труп
Живо тегло кг 200 300 400 500

Група А (118 %) 36.8 36.6 36.5 36.4

Група Б (100 %) 36.8 36.8 36.8 36.8

Група В (82 %) 34.8 36.0 36.8 37.6

Група Г (64 %) 35.4 35.8 36.2 36.4

Месо в кг(средно) 72.0 108.6 146.4 184.0

Интересното в данните от таблица 21 е, че процентното съдържание на месото не се 
променя нито с възрастта, нито от нивото на хранене (когато е добре балансирано). 
Количеството на месото в килограми, средно при различните възрасти на клане, 
нараства от 72.0 кг на 184.0 кг (виж ред пети от таблицата). Трябва да отбележим, че 
това правило за запазване на относителния дял на месото с възрастта важи само за 
млечните и до някъде за комбинираните породи. При месодайните породи, процентния 
дял на месото в кланичния труп нараства с увеличение на живото тегло. Разбира се, 
пак ще подчертаем, това важи само при правилно хранене (достатъчно белтъчини в 
дажбата).

Таблица 22. Процент на мазнините* в охладения труп
Живо тегло кг 200 300 400 500

Група А (118 %) 5.1 6.7 8.5 10.0

Група Б (100 %) 5.0 6.4 7.6 8.8

Група В (82 %) 5.0 5.7 6.4 6.8

Група Г (64 %) 4.6 5.0 5.3 5.5

Мазнини в кг(средно) 9.9 17.9 27.8 38.9

*) Става дума за компактните мазнини(лойта)

От таблица 22 се откроява закономерността, за нарастване на процентното участие на 
мазнините в трупа с напредване на възрастта (нарастване на теглото). Тук обаче се 
откроява много отчетливо и другата закономерност, че това нарастване е много тясно 
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свързано с нивото на хранене. Колкото по-високо е нивото на хранене (група А) 
толкова нарастването на мазнините в трупа с възрастта е по-голямо. От 5.1 % 
мазнините достигат 10  %. При ниско ниво на хранене (група Г) процентното участие на 
мазнините в трупа се променя съвсем слабо – от  4.6 % се качва едва на 5.5 %. В 
случая с млечните породи, при по-високо ниво на хранене отложението на повече 
мазнини става по-осезателно след 450 кг и при 550-600 кг живо тегло достига до 12-14 
% от живото тегло преди клането. При месодайните породи от едрия тип, даже при 
живо тегло преди клането 600 кг на мъжки млади растящи животни мазнините не 
превишават 6-7 %. Дори при живо пред кланично тегло 700 кг при тях, мазнините не 
превишават 8 % от теглото преди клане. Следователно при 700 кг пред кланично 
тегло, едрите месодайни породи дават труп с по-малко мазнини отколкото млечните 
породи заклани при 500 кг. Това е най-съществената разлика между тези породи. Но 
пак повтарям, за да се възползваме от тези закономерности установени при 
натрупването на мазнини, трябва да прилагаме добре балансирано хранене. При 
високо енергийно хранене( с повече зърно), но недостатъчно белтъчини в дажбата, 
натрупването на повече мазнини започва много по-рано и се отлагат много повече 
мазнини от посоченото в таблиците. 

Таблица 23. Процент на костите в охладения труп
Живо тегло кг 200 300 400 500

Група А (118 %) 10.4 9.8 9.4 9.1

Група Б (100 %) 10.9 10.2 9.6 9.2

Група В (82 %) 10.8 10.2 8.9 9.5

Група Г (64 %) 10.9 10.6 10.4 10.2

Кости в кг(средно) 21.8 30.6 39.2 47.5

Единствената съставка в трупа, която има тенденция да намалява относително с 
възрастта на угоените млади животни, това са костите. Това намаление от 200 до 500 
кг живо тегло е с около 1.5 %, което при 500 кг живо тегло е равно на 7.5 кг по-малко 
кости. Следва да отбележим, че костите при месодайните породи, като правило са 
относително по-малко с около с около 1 %, което при труп от 600 кг се равнява на 
около 6 кг кости. Тази разлика е за сметка на повечето месо. За отбелязване е, че от 
комбинираните породи, Сименталската е с относително по-груба костна система и при 
500 кг живо тегло тя има около 11 % кости, срещу 10 % за черно шарените и 
червената датска, и 9 % за Шароле.

Ако обобщим всичко казаното до тук, ще видим, че по-високото кланично тегло, което 
наблюдаваме с напредване на угояването се обуславя главно от натрупването на 
повече мазнини в трупа. По-високото кланично тегло при месодайните породи спрямо 
млечните породи обаче, се обуславя главно от по-ниските фири спрямо живото тегло, 
нещо което е заложено в наследствените качества на животните. От тук и решаващата 
роля на породата за успехите в месо производството.   

14.4. Съотношение на цените според качеството на трупа
Когато поставяме въпроса за изкупуване на младите говеда по месодайни качества, 
следва да си изясним предварително някои заблуди и негативни резултати от минали 
практики от близкото минало. Става дума за периода от 80-те години на миналия век. 
Тогава, също се чувстваше нужда от повече говеждо месо, а възможностите за внос 
бяха ограничени. Това даде повод на правителството да въведе диференцирани цени 
(тогава цените се определяха с постановления на правителството) по породи според 
техните месодайни качества за да се увеличи говеждото месо. Тъй като тогава имаше 
в страна доста крави от сименталската порода, която се слави с много по-вече месо от 
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млечните породи, за приплодите от сименталската порода беше въведена изкупна 
цена при предаване за клане, с около 30 % по-висока от колкото за телетата от 
млечните породи. Тази по-висока цена се получаваше само при предаването на телето 
за клане и то над определено живо тегло. Но при изкупуване като малки телета, тя не 
важеше. Това създаде обстановка за търсене на сименталски телета от личните 
стопани за да ги угояват. Кооперативните ферми с удоволствие продаваха 
сименталските телета, защото и без това губеха от дейността угояване. Така след 
около 5-6 години на действие на високите цени, сименталските крави, вместо да се 
увеличават, какъвто беше замисълът, рязко намаляха. ТКЗС, продаваха не само 
мъжките, но и женските телета в резултат на което липсваха юници за ремонт на 
стадото.  Притежателите на сименталски крави (ТКЗС и лични стопани) не получаваха 
нищо от това, че създаваха телата с високи месодайни качества. Когато не се 
разбират пазарните механизми, опитите да се възползваш от тях, може да ти изиграят 
лоша шега, както се получи с нашата сименталска порода. Друга една порочност в 
тази практика за диференцирани цени се състоеше, че по-високите месодайни 
качества пред кланицата се доказваха с племенно свидетелство. Това се прилагаше и 
за приплодите от промишленото кръстосване с месодайни бици. В каква степен се 
прилагаше правилно това документиране на породната принадлежност  не се наемам 
да твърдя, но кланиците негодуваха. Следователно, ако сме умни хора, следва да се 
поучим от неудачното приложение на диференцираните цени по месодайните 
качества. Ако ще го въвеждаме, то следва да бъде само върху реалните месодайни 
качества, установявани върху кланичния труп, така както е заложено в европейската 
система за изкупуване EUROP. Но стопаните следва да имат понятие за по-високата 
стойност на телетата с по-високи месодайни качества. За тази цел тук (в таблица 24) 
ще дадем един пример с млади говеда от три породи, Лимузин, Симентал и Черно 
шарена породи, за да получим представа какви са разликите в продукцията на месо 
при тези три породи.

Таблица 24. Разлика в стойността на продукцията при:
Лимузин Симентал Черно шарена

Живо тегло кг 500 500 500

Кланично тегло кг 345 310 285

Месо кг 275 220 180

Стойност на месото 
(кг х 7.2 лв)*

1980 лв 1584 лв 1296 лв

Съотношение в % 153 122 100
*) Средната цена на говеждото месото без кости
и без ДДС към месец август 2007г..

Най-долният ред от таблицата дава представа за реалните разлики в стойността на 
основната продукция която получават супермаркетите при продажба на кланични 
трупове на животни от различните говежди породи. Тук няма да разглеждаме 
стойността на допълнителната продукция в кланиците, кожи, лой и карантия, която е 
еднаква при различните породи и затова тук не я коментираме. Но, разликата в 
основната продукция – чистото месо, е впечатляваща. От млади говеда от породата 
Лимузин, при продажбата на дребно се получават 684 лв повече отколкото при Черно 
шарената, а от Симентала съответно 288 лв от всяко заклано животно на 500 кг живо 
тегло.  Сега, когато животните са изкупувани по еднаква цена при различните породи, 
а именно по1.903 лв/кг,(първото тримесечие на 2008 г), за угоеното до 500 кг младо 
говедо са получавани по 951.5 лв. Ако бяхме нормална държава, тези в повече 684 лв 
и 288 лв следваше да отидат при фермерите произвели тези по-добри животни. 
Тогава, вместо 951.5 лв , както е при действащите цени, те е следвало да получат, за 
тези които угояват Лимузини (951.5 +684 = 1635.5 лв), а за угояващите Симентал 

85



(951.5 + 288 = 1239.5 лв). Нека всеки сам да си направи сметката дали са малко, или 
са много тези в повече пари. Но, докато не направим така, че тази разлика да отива 
при фермера, който създава по-високото качество в трупа, няма да имаме месодайно 
говедовъдство. Фактически, давам си сметка колко далеч се намираме от времето 
когато ще имаме специализирано за месо говедовъдство с угояване до високи живо 
тегло, защото сега у нас фактически нямаме угояване на млади говеда, а свръх 
ремонтните приплоди се колят още съвсем млади, което е голямо разточителство на 
ресурси. Разхищаваме тези ресурси, защото фермерите нямат сметка да угояват при 
тези ниски цени. Те предпочитат да загубят малко отколкото много при угояването до 
високо живо тегло. Затова, при това положение, ние внесохме през 2006 г 78 % от 
консумираното говеждо месо (при потребление 105.4 хиляди тона произвеждаме само 
23.0 хиляди тона, а нетният внос е 82.4 хиляди тона). През 2007 г положението се 
влошава още повече, Но, въпросът за действащите изкупни цени е много по-голям 
проблем който ще разгледаме в следващата тема. 

15. КАТАСТРОФАТА С МЕСОТО НЕ Е НАЙ-ГОЛЯМАТА В ЗЕМЕДЛИЕТО, НО Е НАЙ- 
ОПАСНАТА

(Вместо заключение)

15.1. Изводите от прегледа за развитието на фермерското 
земеделието.

В три последни броя на списание АгроКомпас(2010) разгледахме неблагополучията в 
развитието на нашето земеделие, тъй като вместо фермерско създадохме 
латифундии, което доведе до моно културно земеделие- зърно производство с малко 
животни, малко плодове и малко зеленчуци. Едрите стопанства произвеждат предимно 
зърно, а получават лъвския пай от субсидиите. Дребните и средните стопанства не 
получават достатъчно помощи, а произвеждат 88 процента от животинските продукти. 
Без помощи от държавата и без нормални изкупни цени поради липса на организирани 
пазари (липсата на кооперации за изкупуване и преработка) те не се развиват.

Целият отрасъл животновъдство е обречен ако не намерим правилния изход. 

А без развитие на животновъдството е обречено и цялото земеделие. В статията от 
декември мисля, става ясно къде трябва да търсим решението на нашия проблем, а 
именно във всестранното грамотно развитие, така както са го направили датчаните 
още в края на 19-ти век. Ако датчаните бяха останали само с производството на зърно 
при 10 милиона тона (колкото произвеждат сега), след износът му, биха получавали 
годишно от експорт максимум 2.5 милиарда евро. Сега при това всестранно развитие, 
с много свине, с много мляко, птици, семепроизводство, животни за скъпи кожи и други, 
те реализират от земеделския си експорт 15.0 милиарда евро, или ефектът е 6 пъти 
по-голям отколкото при производството само на зърно. И това го прави страна със 
силно развито машиностроене, електроника и други високи технологии. Дания 
въпреки силно развитата си индустрия, не се отказва да търси допълнителни 
източници за национален доход и ги намира успешно в земеделието, а ние 
захвърляме интензивните отрасли, вкопчваме се в зърно производството и се хвалим, 
че сме трети по износ на зърно в ЕС през 2008 г.

15.2. Опасността от затруднения при възстановяване на почвеното 
плодородие

Да останем само с 25 кг месо на човек през 1997 г срещу произвеждани 91 кг през 1989 
г, няма друго по-точно определение освен катастрофа. Достигането на дъното през 
1997 г не беше последвано от никакъв подем при добива на т.н. червени меса(говеждо, 
овче, и свинско). Напротив спадът при тях продължи и продължава още. Положението 
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с месото малко се облекчава от ръста в т.н. бели меса(от птици и зайци) благодарение 
на които производството към 2009 г достигна общо 32 кг на човек. 

Опасността, на която обръщаме внимание в заглавието не се крие обаче в 
заплаха за гладуване.

ЕС е голям производител на месо, а и световният пазар предлага достатъчно и, такава 
опасност няма. Пък и фактите показват, че въпреки нашите скромни 30 кг 
производство, консумацията на месо нараства, и вече е над 53 кг благодарение на 
вноса, които превишава 40 % от консумираното месо. 

Данните от диаграма 1.от стр.81. показват, че спадът в производството на плодове 
(съответно на ябълките), е много по-голям и едва достига 6.5 % от нивото през 
периода 1986-89 г, при зеленчуците(съответно на доматите) достига 22 %, то при 
месото е 32.5 %, но въпреки това го наричаме най-опасен. Основанието за това 
определение идва от  екологични съображения, а не само от общо икономически. 
Става дума за възстановяване на почвеното плодородие, което при липсата на 
оборски тор не може да се осъществи. При малко животни, получаваният оборски тор 
не достига за да се възстановят извличаните хранителни елементи от почвата при 
отглеждането на полските култури. За да се поддържат добивите на по-високо ниво се 
налага да се използват изкуствени торове във все по-големи количества, а така 
почвата обеднява на хумус (органическо вещество което поддържа почвената 
структура), настъпва влошавате на водния режим и се засилва ерозията. Все 
неблагоприятни явления, за които все повече се говори в съвременния свят. Ако за 
тези, лоши спътници на интензивното земеделие се говори дори когато е добре 
развито, то когато земеделието се води като моно културно, тези неблагоприятни 
явления, се ускоряват няколкократно. Да не говорим, че съвременния свят насърчава 
органичното земеделие. А органично земеделие без оборски тор, който идва от 
животните, се създава много трудно и скъпо. Ето защо всеки агро грамотен човек ще 
степенува слабото развитие на животновъдството като най-опасно в сравнение с 
липсата на другите интензивни отрасли. 

Диаграма №1

ПРОМЕНИ В ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОВЕК, В КИЛОГРАМИ 
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ
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За да приключим с информацията от диаграма 1 ще отбележим само, че гордостта ни 
със зърно производството не е толкова без спорна като видим, че даже и сега ние все 
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още не сме достигнали равнището от преди 20 години. Диаграмата показва, че 
производството на зърно е едва 78 % от изходното ниво. Имаме крупни и най-крупни 
стопанства (виж бр. 10 2010 на Агрокомпас), има съвременна техника, но няма 
съвременни добиви. Срещу изнесеното зърно ние харчим за внос на месо и млечни 
продукти 1.45 пъти повече валута отколкото получаваме от зърното и то при пикови 
цени на зърното на международния пазар. Единствено при слънчогледа имаме ръст в 
общата продукция 2.75 пъти. Но и тук изнасяме семена вместо олио, и шротът (който 
отпада при производството на олиото) за пълноценно хранене на животните пак 
недостига. Както виждаме тотално сбъркана стратегия, ако можем да говорим за 
някаква стратегия при нашето земеделско производство.

15.3. Какво се случи с производството на месо
Според бюлетина на Агростатистика, към 1. ноември 2009 г говедата са намалели 
спрямо същата дата през 2008 г с 25000 или 4.5 %, овцете с 74000 или 5.1 %, козите 
със 69000 или 16.1 %, свинете с 54000 или  6.9 %. Този спад в броя на животните 
продължава вече шеста година и естествено се отразява върху добива на месо, което 
е показано в таблица 25. 

Таблица 25. Производство на месо в клан. тегло в хиляди тона
Години ЕРД ДРД Свине Месо от 

птици
Общо месо

2004 30.8 20.5 78.3 72.0 201.6

2005 30.0 24.4 74.5 88.7 217.6

2006 23.0 23.8 77.7 95.3 219.8

2007 21.8 21.3 76.3 103.3 222.7

2008 19.9 20.8 73.8 108.5 223.0

2009 21.9 17.4 73.6 130.2 243.1

2010 19.6 17.0 70.5 106.6 213.4

Изключение прави производството на пилета бройлери, които са се увеличили с 
257000 или 3.7 % през отчетната година, като продължава положителната тенденция 
от последните години, с изключение на последната.

Какво се набива на очи? Овчето и свинското месо почти се запазват на едно постоянно 
ниско ниво. Истинската катастрофа е с говеждото месо. Не че толкова са фатални 
тези 9 хиляди тона спад за 4 години (от 30.8 на 21.9 хил. тона), а понеже това 
представлява една трета от произвежданото говеждо месо. В ЕС и в САЩ от всяка 
крава годишно се произвеждат над 200 кг месо в кланично тегло. В отделни страни на 
Европа това производство надвишава 250 кг на крава. А у нас добиваме само по 70-80 
кг, а след 2007 г сме получили по 63 кг от крава. Ако получавахме нормалните 200 кг,
(нещо, което сме го правили) при тези бройки крави щяхме да имаме 70 000 тона месо, 
а не 21 000 тона. Тук е истинският проблем с говеждото месо Слизането в общата 
консумация на месо под 50 кг, когато дори такива страни с 1.3 милиарда население 
като Китай надхвърлиха 58 кг месо годишна консумация, следва да ни застави 
сериозно да се замислим на къде отиваме с месото.

Годишният добив на говеждо месо се формира от 

бракуваните крави, които ежегодно възлизат на около 25 % от броя на кравите, и от 
свръх ремонтните женски и всички мъжки телета угоени до около 400-500 кг живо 
тегло. Само месото добивано от ежегодно бракуваните крави е около 60 кг средно на 
крава. Следователно, това което произвеждаме сега (по 63 кг на крава) представлява 
само месото от ремонта на стадата и клането на съвсем малки телета. Това е най-
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екстензивната форма на производство която може да се практикува. В стадата се 
оставят само малко женски за ремонт и по някое биче. Всичко останало се ликвидира 
още в най-млада възраст. Защо е така? Защото стопаните губят от угояването на 
млади говеда. Разходите по угояването далеч надхвърлят това което се получава при 
продажбата на угоените млади говеда. Сега ние разхищаваме един национален ресурс 
от телета, за които са направени всички разходи. 

Причината за ниските изкупни цени на младите говеда е както при млякото 

(за което съм писал на друго място). Кланиците и месо преработката у нас не са 
кооперативни т.е. на фермерите(както е в Европа и САЩ), а са на частни 
преработватели с първични понятия за пазара. В първите години на създаването на 
частното животновъдство, когато животните попаднаха в стопани без интерес към 
гледането на говеда, предлагането беше голямо. Стопаните не знаеха стойността на 
животните и кланиците ги изкупваха на безценица. Това обаче продължи много дълго 
по инерция и после когато за такава търговия вече не съществуваха причини. Ето 
какво показва сравнението между цените за изкупуване на угоени млади говеда у нас и 
в Европа, показани в таблица 26

Таблица 26.

Цени на видове месо средно за ЕС и България в евро за 100 кг кланично тегло
Видове месо В 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Млади говеда ЕС 291.4 315.9 301.4 319.6 319.4 319.7

" БГ 158.0 173.5 174.3 185.9 187.7 211.2
" % 54.2 54.9 57.8 58.2 58.8 66.1

Свинско ЕС 139.0 145.2 135.2 153.2 142.2 140.9
      " БГ 171.3 162.5 171.3 176.8 174.5 162.2
      " % 123.2 111.9 126.7 115.4 122.7 115.1
Бройлери ЕС 149.3 151.3 175.8 180.3 169.7 166.2
       " БГ 128.8 106.3 141.9 160.8 136.2 141.1
       " % 86.2 70.3 80.7 89.2 80.3 84.9

Нашите изкупни цени при  младите говеда са около 60 % от средното ниво в ЕС. 
Има една лека тенденция за приближаване към европейските цени (от 54 % през 2005, 
достигаме до 66 % през 2010 г) но това е крайно недостатъчно за да създаде едно 
рентабилно производство на угоени млади говеда. Като наблюдаваме цифрите в 
таблица 26 следва да се запитаме възможно ли е при такива цени да съществува 
производство на говеждо месо ? Какво у нас е по-евтино от Европа и САЩ за да се 
практикуват такива ниски изкупни цени? По-ниската цена на труда не може да покрие 
загубите от другите разходи.

15.4. Ролята на посредниците при изкупуването на угоените млади 
говеда

След влизането ни в ЕС през 2007 г се заговори за минаването към изкупуване на 
угоените телета по кланично тегло, така както е в Европа. При тази система 
кланичният труп се оценява по специална скала (S)EURUP и получава различна цена 
според количеството на месото в трупа. Сега в ЕС разликата между най-ниската и най-
високата цена на практика е 25-30 %, а за Белгия водеща в селекцията по качество, 
тази разлика и 48 %, Какво по-хубаво от тава ще възкликнат лековерните, 30 % повече, 
това не са малко пари на фона на „продължителната суша”. Ето конкретните цифри за 
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лятото на 2010 г. Според седмичните бюлетини на „Agricultural markets-Beef and veal) 
средната цена на изкупените в нашата страна млади говеда, приети след 
заколването им в лицензирани кланици е достигнала 261.9 евро (това са 513.3 лв) за 
100 кг кланично тегло, което приравнено към цена на живо тегло, така както се отчита 
в нашата статистика, прави 2772.0 лв за 1000 кг. За същото време нашата статистика 
отчита, че изкупените на живо млади говеда са получили средно 2119.9 лв за 1000 кг.

Пита се в задачата, кой е получил разликата от 652.1 лв(2772.0-2119.9) за тон 
живо тегло?

За сега тези пари се получават от т.н. джамбази, които са се прилепили към 
лицензираните кланици и прекупват животните от производителите. Както виждаме 
„нашите български приятели” пак са се наредили на европейската трапеза, а за 
производителя пак нищо. С тази подробност ме запозна мой някогашен слушател на 
лекциите ми по правилно хранене и гледане на млечни крави. Той отглежда млечни 
крави и решил да угои няколко млади говеда за да се възползва от европейските 
практики. С много усилия, успял да се вреди до кланицата и да предаде угоените 
млади животни без посредник. Обади ми се по телефона за да пита защо го карат да 
изчаква 24 часа след клането за да се претеглят труповете.Направих справка с 
наредбата на МЗХ, която се намира на сайта на министерството и установих, че 
наредбата гласи „труповете да се теглят не по-късно 60 минути след клането, 
одирането на кожата, очистването и подготовката на трупа за вкарването в 
хладилника”. Въпреки че правилото, въведено(своеволно) от кланицата ощетява моя 
приятел с около 1.8-2.0 %, той беше доволен, че е получил с около 28 % по-висока 
цена отколкото ако предава на живо тегло чрез посредник. Това все пак е добър 
предвестник за ползата от европейските практики, стига производителите да бъдат 
много по-организирани и да премахнат посредниците. Тогава ще могат още сега да 
получават около 30 % по-високи цени, когато предават животните си директно на 
лицензирани кланици. Това, ще кажат някои, не е толкова лесно да стане и вероятно 
ще са прави, но то трябва да стане и може да стане, при наличие на борбеност и 
солидарност на производителите, при ефективен контрол от МЗХ. Хубавите неща, 
обаче така ще стават, с борба. Нищо на готово няма да ни се даде.

Сметките които съм правил за разходите по угояването от дългата ми практика (опити 
и производство), показват, че изкупните цени за младите угоени говеда у нас за да 
гарантират нормална печалба не бива да са по-ниски от 3.0 лв кг живо тегло, което 
отговаря на 5.55 лв за кг кланично тегло. Това трябва да бъде минималната изкупна 
цена, с колебания до 4.0 лв за живо тегло или 6.7 лв за килограм кланично тегло 
според месодайните качества на предлаганите животни. Европейската скала за оценка 
на кланичните трупове (S)EURUP гарантира тази възможност. Само при достигането 
на такива цени може да осъществим угояването на около 200 хиляди телета до живо 
тегло 450-500 от което ще получим около 50 000 тона младо говеждо месо. След като 
свършим тази работа, вече може да се захванем и с разширяването на 
месодайното говедовъдство. Както виждаме, ако се възползваме от европейските 
практики за предаване по кланично тегло и премахнем посредниците ние значително 
се приближаваме до оптималните цени. Следователно надежда има, стига ние 
(министерството, науката, службите за съвети, специализираната преса) да сме си на 
мястото и да снабдяваме със знания и информация производителите.

15.5.Малко анализ на вноса на месо
От таблица 27 се вижда, че вносът на месо нараства в-различна степен при видовете 
меса. При вноса на месо от едър рогат добитък има сложна динамика. 
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Таблица 27. Внос на месо в клан. тегло в хиляди тона 
 ЕРД ДРД Свине Птици Общо

2004 43.4 0.03 43.1 52.5 139.0
2005 65.5 0.1 41.1 38.7 145.4
2006 82.5 0.1 44.7 45.2 172.5
2007 21.1 0.2 83.6 43.6 148.5
2008 20.3 0.8 93.9 62.3 177.3
2009 15.6 0.3 112.6 71.0 199.5
2010 15.6 0.6 114.0 36.2 166.8

Първоначално вносът нараства до 82.5 хиляди тона, но след влизането ни в ЕС, когато 
влезе в сила забраната за безмитен внос на говеждо месо от страните извън ЕС 
вносът рязко спадна още през 2007 г на 21.1 хиляди тона, като спадът продължава и 
през 2009 г е вече 15.6 хил. тона. Това ще рече, че през 2009 г заедно с нашето 
производство на говеждо месо ние сме имали консумация на 37.5 хил. тона говеждо 
месо или по 4.9 кг на човек от населението, срещу 22.5 кг за ЕС-15 и 30 кг за САЩ. Ние 
очевидно, се мъчим да компенсираме чрез увеличаване вноса на свинско месо и 
птичето, но има продукти като трайните колбаси и други някои блюда в които 
говеждото месо няма с какво да бъде заменено. Или ще трябва да се простим с тези 
продукти или ще трябва да се решим на по-скъпия внос на говеждо месо от ЕС, което 
ще оскъпи нашите колбаси и говеждите порции. Като разглеждаме цените на свинското 
и птичето месо в таблица 2 и ги съпоставим с данните от таблица 3 за вноса, виждаме, 
че  нарастването свинското във вноса може да се обясни с по-ниските производствени 
цени на това месо в ЕС. През цялото време от 2005 до 2010 г при нас изкупните цени 
са по-високи с около 15-20 % от средните за ЕС. А за такива големи производители, 
като Дания изкупната цена е с 25 % по-ниска.

Това е възможно защото производителността там е много по-висока и разходите 
съответно много по-ниски (виж бр.12 от 2010 на сп. Агрокомпас). 

Тази разлика в цените се дължи на изоставането на нашето свиневъдство от 
европейското в технологиите и в селекцията. При птичето месо положението е много 
по-добро. Ние за сега успяваме да изкупваме нашето птиче месо на по-ниски цени от 
цените в ЕС, благодарение на усилията за модернизация на нашето бройлерно 
производство(съвременни линии и технологии и преди всичко правилно хранене). Това 
се дължи в голяма степен на усилията на Съюза на птицевъдите, нещо което не се е 
случило при другите видове животни. Но има други световни производители като САЩ, 
които изнасят на по-ниски цени от нашите изкупни. Нека обаче, да оставим на 
конкретните специалист по видове животни да търсят изход от трудната ситуация с 
производството на месо, а ние да си съсредоточим вниманието тук само върху 
говеждото месо. 

15.6. Как да преодолеем спада в говеждото месо?
У нас напоследък доста усилено се говори за месодайно говедовъдство. Мнозина 
вярват, че проблемът с недостига на говеждо месо може да се реши чрез създаването 
на това ново направление. Анализите обаче показват, че преди да се захванем с 
месодайно говедовъдство каквото има и в ЕС и в САЩ, ние ще трябва да 
оползотворим ресурсите на млечните крави за производство на говеждо месо, т.е. 
да започнем да угояваме техните телетата до високо живо тегло, така както сме го 
правили. Създадените вече телета от млечните крави са по-евтини от телетата, които 
можем да произведем от месодайни крави. Щом губим от угояването на млечните 
телета, няма как да печелим от месодайните. Докато угояването на млечните телета 
не проработи у нас, е безсмислено да се захващаме с месодайно говедовъдство. Не 
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искам да бъда разбиран криво, че съм против месодайното говедовъдство. Напротив, 
аз съм един от първите специалисти у нас захванал се с внедряването на 
специализирани за месо говеда и написал много статии и книга за начините за 
производство на говеждо месо. И, поне това съм разбрал от заниманията ми до сега, 
че без добри цени за угоените телета, специализирани за месо говеда не могат да 
просъществуват, колкото евтина да излиза пашата защото угоеното теле е 
единствената продукция, която плаща издръжката на месодайната крава. Като 
привърженик на месодайното говедовъдство не бих искал да тласнем към авантюра 
предприемчиви хора, които след разочарованието, по-късно трудно биха се върнали 
към тази дейност, дори когато се създадат подходящите ценови условия. 
Следователно, за да имаме собствено производство на говеждо месо трябва да 
решим проблемите с адекватното заплащане на угоените телета и тогава да се 
захванем да създаваме специализираното за месо говедовъдство. Разчитам, че 
съществуват още резерви в месо преработвателите да повишат изкупните цени и 
освен това като премахнат посредниците(джамбазите). Ако това не стане, ще трябва 
да търсим решението в създаването на кооперативно изкупуване и преработка, 
иначе ще останем без говеждо месо. 

При цените на изкупването на младото говеждо има още един проблем. 

Нашият пазар на дребно е свикнал с цени за говеждото месо, които са по-ниски от 
цената на свинското месо. А в ЕС и в САЩ, цената на дребно на говеждото месо е 
доста по-висока от цената на свинското. Това се обуславя както от разходите, така и от 
хранителната стойност и качествата на говеждото месо, без което няма качествени 
колбаси, няма пълноценност на блюдата. Това налага тук държавата да се намеси с 
подкрепа за производителите на говеждо месо и вероятно субсидирането на 
потреблението. Проблемът не е за подценяване. Ето какво показва таблица 28

Таблица 28. Потребление на месо и делът на вноса

 

Потребление

Вносът в 
% от 
потреб-
лението

Вносът в 
% от 
добива

Месо на 
човек кг

2004 336.0 36.3 56.9 43.1
2005 355.4 36.0 56.3 45.8
2006 385.6 39.9 66.3 50.0
2007 359.0 34.4 52.5 46.8
2008 384.3 41.9 72.2 50.3
2009 407.8 40.2 67.3 53.6
2010 377.0 43.2 76.0 51.2

Във връзка със влизането ни в ЕС, от 2007 г ние не можем да внасяме без мито 
говеждо месо от трети страни. До 2007 г ние внасяхме големи количество говеждо 
месо от Аржентина, Бразилия. От данните в таблица 3 се вижда, че през 2006 г сме 
внесли 82.5 хиляди тона говеждо месо благодарение на което сме консумирали по 13.7 
кг на човек, а през 2009 този внос е спаднал на 15.6 хиляди тона, в резултат на което 
консумацията на говеждо месо е паднала под 5 кг. И тук е проблемът. Колкото да се е 
повишил вносът на свинско и на птиче общата консумация на месо трудно може да 
достигне нормални нива от 80-90 кг колкото е в ЕС, ако говеждото се намира на нивото 
под 5 кг., както е сега. 

У нас има природни условия за месодайно говедовъдство. 

В страната има натрупан опит (макар за сега в ограничен обем) по гледане на 
специализирани за месо говеда. Нямаме подготвени достатъчно хора, но това е 
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преодолимо защото съществува база (Института по планинско животновъдство и 
земеделие в г Троян), където могат да подготвят желаещите да се захванат с това 
ново направление. В Троян  има и демонстрационни ферми за съвременно отглеждане 
на такива животни. Има възможност да се използват европейски средства за внос на 
животни и семенен материал. Мисля че няма проблем да се осигури научно 
ръководство на това ново производство. Единственото което спира създаването на 
това говедовъдство е изкупната цена на младите угоени животни. 

На цената и на технологиите на производство на говеждо месо ще отделим повече 
внимание на страниците на списанието през 2011 година. Ако решим успешно 
въпросът с изкупните цени, само за две години ще може да повишим говеждото месо 
до 60-70  хиляди тона( т.е. повече от 3.0 пъти) като започнем да угояваме до високо 
живо тегло всички свръх ремонтни женски и мъжки телета които и сега добиваме от 
съществуващите млечни крави всяка година, но унищожаваме преждевременно. Това 
ще бъде генералната репетиция преди началото на развитие на месодайно 
говедовъдство у нас.

15.7. Можем ли да се променим за да станем европейци
Както виждаме, сблъскваме се с най-често срещаното явление, обективните условия 
съществуват, но факторът човек не е на висотата. Дошло е време да се променим. 
Това е най-лесния и същевременно най-трудния за решаване въпрос. Той излиза 
извън сферата на моята пряка специалност животновъдството, но дългият ми опит в 
живота и многото информация до която имам достъп ми дават куража да вляза в 
ролята на наставник. Да се застъпя за възстановяването на качества, каквито е 
притежавал българският земеделски стопанин.(Мимоходом те бяха посочени и в трите 
статии от края на 2010 г в сп. Агрокомпас). Нека се позова и на написаното от поета 
Стефан Цанев в поемата му „Български хроники”. Когато търси обяснението за 
многобройните спечелени битки и победите на Българската Армия в Балканската, 
Междусъюзническата, и Първата световна войни, той го намира в човешките качества 
на българския войник. В повечето от 80 % той произхожда, възпитан е в българското 
частно земеделско стопанство. 

Това стопанство го е научило да търси изход от всяко положение. Той си прави 
къщата, той си прави ралото, поправя каруцата, той отглежда семената, той развъжда 
животните, той се бори с природните стихии за да защити и нахрани семейството си. 
Той работи не само с ръце и крака, но и с глава. Тези негова качества на правещ 
човек бяха от решаващо значение за спечелването на военните битки. Тези внушения 
на Стефан Цанев, напълно хармонираха с обширните разкази на двамата ми дядовци 
които на дълго описваха пред мен случки от воините в които те са били участници. С 
тези дядови приказки съм пораснал. Затова така емоционално възприех написаното от 
поета и казвам, че по дух ние сме били не по-малко европейци от западните ни колеги. 
Това бих желал, много добре да разберат сегашните и бъдещите млади стопани. 
Времето от 45 години прекарани като социализъм разруши голяма част от този 
дух и навици. Това е безспорен факт и е най-голямото поражение от колективните 
години прекарани в ТКЗС. За да подтиснат борбеноста, властите не прекъснато ни 
внушаваха, че има кой да се грижи за нас, партията, държавата си знаят работата. 
Отнемаше се възможността сам да се оправиш. И малко по-малко станахме готованци 
по принуда. За всичко което не ни се случва виняхме, и сега виним някой друг. Сега 22 
години след промените към демокрация, духът на стария българин не се е възродил. 
Земята върнахме, духът и уменията, не. Ще ги върнем с много по-голяма 
увереност като знаем, че липсващият дух и умения, сме ги имали. Това беше и 
смисъла на трите публикувани статии в сп.АгроКомпас края на 2010 г, в които 
вниманието някак беше насочвано и към миналото. Повярваме ли че сме го можели, 
ще го направим и сега. А в края, вместо заключение, нека да отговорим на въпроса 
струва ли си да занимаваме читателите на този кратък курс с тези големи въпроси 
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свързани със структурирането на земеделието и възкресяването на творческия дух? 
Не са ли те работа на министерството, на науката, на службите за съвети(ако те си 
вършат работата). Да, тези институции имат отношение съм поставените въпроси и 
вероятно могат да се възползват от информацията и изразените позиции тук. Но, 
фермерското земеделие се изгражда от стопаните. То ще бъде такова каквото 
стопаните решат да го направят, а за да бъде то ефективно трябва да се използват 
най-съвременни знания и опита на тези преди нас. И това важи не само за едрите, но и 
за средните и дребни фермери. Ето защо публикувам тези материали с пълното 
убеждение, че те могат да бъдат полезни за коригирането насоките в досегашното 
развитие не само на животновъдството но и на цялото земеделие.

Изводът от този преглед е, че имаме исторически основания, имаме природните 
дадености, имаме и някакъв натрупан опит. За да се променим към по-доброто, се 
изисква да поискаме и да повярваме, че можем да го направим, като решително 
скъсаме с миналото на колективното земеделие. Оказа се, че не толкова лесно.
Март. 2012 г 
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