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През ноември т .г . 20 деца от XI и XII клас на 
Професионална гимназия по аграрни техноло-
гии „Цанко Церковски“, гр . Павликени, посетиха 
стопанството на Земеделска производствена 
потребителска кооперация  (ЗППК) „Напредък-
Батак”, с . Батак, Община Павликени . Те учат в 
направлението „Механизация на селското сто-
панство“ . Събитието е част от кампанията 
на Министерство на земеделието, храните и 
горите, в партньорство с Министерство на 
образованието и науката (МОН) – „Супер фер-
мер“ . 
Собственикът на стопанството е бенефици-

ент по подмярка 4 .1 „Инвестиции в земеделски 
стопанства“ от Програмата за развитие на 
селските райони (2014–2020 г .) . Неговата инвес-
тиция е за технологична модернизация в жи-
вотновъдното стопанство, като стойността 
на субсидията, която е получил е в размер на 
411 389 лв . Кооперацията развива дейност в 
областта на овцевъдството, зърнопроизвод-
ството и производството на пелети за из-
хранване на животните . 
Фермерът Петър Димитров запозна ученици-

те с основните дейности по отглеждане на 
овцете – хранене и доене, показа им машин-
ния парк на стопанството, включващ плугове, 
сеялки и др ., както и производствения цех за 
пелети .
Инициативата има за цел да подкрепи мла-

дите хора, като им  се даде възможност да 
се срещнат с успели фермери в нашата стра-
на и да осъществи връзка между учениците 
и бизнеса . Кампанията съвпада с политиката 
на МОН за насърчаване на дуалното обучение, 
което дава възможност за подобряване капа-
цитета на образователните институции и на 
работодателите за организиране и създаване 
на устойчиви партньорства за гарантиране на 
качеството на обучението .
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Михаил Михайлов, Таня Димитрова
govedovad.com

Развъдните асоциации
се обединяват

Разбира се, че поне засега, това е невъзможно 
да се случи у нас . Хората се обединяват – в 
Германия, големите говедовъдни съюзи се обе-
диняват по няколко в името на фермера – по-
бързо той да получи новата генетика .
При нас става точно обратното .
По няколко развъдни асоциации за една и съща 

порода . Много пъти броят на животните в 
породата е десетина хиляди .
Преди няколко месеца в Унгария се обедини-

ха Развъдните асоциации на Абърдийн Ангуса, 
Галоуей и Мери Грей . Първите две асоциации 
имат общо 76 членове, които отглеждат 
7 700 женски разплодни животни над девет 
месеца . Това обаче не им попречи да произве-
дат за една година общо 128 разплодни бика, 
преминали теста за преценка по собствена 
продуктивност . Плановете на Развъдните асо-
циации са през 2025 г . в родословната книга 
да има вече записани 15 000 Ангуса и 5000 бр . 
Галоуей, като и при двете породи тези жен-
ски животни да са на възраст над 9 месеца . 
С обединението на двете асоциации, ферме-
рите се надяват да прекъснат безизходицата 
в сектора и в резултат степента на сътруд-
ничество и организация, това може да се про-
мени .
„За да бъде успешно едно развъдно общество и 

да функционира добре, управлението и членове-

те трябва да работят добре и да имат помеж-
ду си взаимно уважение . Това изглежда проста и 
логична формула, но практическото є прилагане 
е изключително трудно . Ръководството тряб-
ва да се отнася сериозно към мандата си, да 
служи на общността по най-добрия начин, като 
поставя на заден план своите индивидуални ин-
тереси, а членовете трябва да изпълняват се-
риозно задълженията си – спазване на разпоред-
бите за развъждане, заплащане на членски внос, 
присъствие на професионални събития и др . 
Въпреки факта, че вече е възможно да се води 
селекция на породата в рамките на няколко ор-
ганизации за развъждане, трябва да се стремим 
към единен кръг за отглеждане и поддържане на 
говеждото месо, което е единственият начин 
да оцелеем и да бъдем конкурентоспособни в 
дългосрочен план .”, казва новия президент на ор-
ганизацията .
В тази нова общност, селекцията за породите 

ще се управлява от отделни комисии, докато 
регистрацията, тестването на резултатите 
и маркетинговата работа ще се извършват 
съвместно . Това би направило организацията 
за развъждането по-евтино и по-ефективно 
и би позволило създаването на развъден цен-
тър, който ще бъде кооперативен и може 
да се използва за централизирано тестване  
на биците .
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ИЗЛОЖЕНИЯ

Sommet de l'Elevage 2019
Европейското изложение за 

професионалисти в животновъдството
рубриката подготвиха Станислава Пекова, Красимир Петков,

с любезното съдействие в превода на Мила Александрова

Тазгодишното изложение Соме дьо л'Елеваж се 
проведе между 2 и 4 октомври на обичайното 
място – в сърцето на Централния масив на 
Франция – най-големият животновъден регион 
за месодайно говедовъдство на Европа – Клер-
мон-Феран . И като всяка година желаещите   
имаха възможност да се запознаят с породите 
говеда, овце, кози от региона на Централен 
масив, а така също да посетят агро-индустри-
ални предприятия – кланици, мандри, депа за 
експорт на животни .

Организирани бяха безплатни посещения, а 
към всяко от тях имаше експерт и преводач, 
за да бъде разбрано всичко, което представля-
ва интерес за всеки клон от животновъдство-
то на Франция .
Основните сектори, които бяха представе-

ни на изложението са: хранене на животните, 
генетика, хигиена и ветеринарни услуги, обо-
рудване за доене и съхраняване на млякото, 
сервиз и оборудване за животновъдството, 
сгради и обори, възобновяеми енергии, машини 
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и прикачна техника . На 175-те дка изложбе-
на площ бяха представени 1500 изложители с 
2000 животни . Общо 95 000 посетители, 4 000 
от които чуждестранни гости от 70 държави 
бяха свидетели на тазгодишните конкурси и 
иновации по време на изложението .
Безплатен вход, персонализирано посрещане, 

преводачи, групово посещение с гид на изло-
жението, организация на срещи по интереси . 
Международният клуб от 300 кв .м . бе на раз-
положение на ВИП гостите, където се органи-
зираха и провеждаха делови срещи . 
И тази година пред клуба имаше място за 

размяна на визитни картички, посетители и 
изложители, които желаят да се срещнат, си 
оставяха съобщения .
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ИЗЛОЖЕНИЯ

За овцевъдите на Соме дьо л’Елеваж
Интервю с Жан Полро 
за френската Вандейска порода овце
Здравейте, бихте ли се представили с всич-
ките си позиции, с всичките си агажименти 
в овцевъдството на Франция?
Казвам се Жан Полро, животновъд-овце-

въд съм, президент съм на Асоциацията Му-
тон Вандеен, вицепрезидент съм към Раас льо 
Франс на всички породи овце, освен това съм 
президент и на Франс женетик елеваж, т .е . 
президент на организацията, третираща раз-
витието на овчата генетика във Франция .
Каква е структурата на управление на се-

лекцията на овце във Франция?
Имаме станции, в които се подбират най-

добрите мъжки екземпляри на породата и при 
спазване точно технологията на отглеждане 
те се измерват редовно и се оценяват всички 
качества . Освен това имаме стада под селек-
ционен контрол, където редовно се правят 
всички измервания, за да се оценят първо сред-
ните качества на стадото, а след това и най-
добрите от женските и от мъжките животни 
– и във фенотип, и в генотип . Така получаваме 
индексите . Ето напримиер това стопанство 
има индекс за плодовитост, тук индексът е 
1,8 агнета средно за овца, а теглото на агне за 
30 дни е 11,800 кг средно, когато са две агнета 
близнаци от една майка . 
При Вас каква е формата на контрол, за да 

се получат добрите резултати?
Имаме селекционни органи за контрол и фир-

мени – от асоциацията, органи за контрол, 
които се занимават съответно редовно с 
всички измервания . И за да направим сравне-
ния между различните стопанства, имаме една 
обща спецификация, в която е указано кога, 
колко пъти и по какъв начин се правят съ-
ответните контролни измервания и това се 
спазва много строго от всеки животновъд .
Накратко може да се каже, че има голямо 

сдружаване между овцевъдите?
Никога не се сравняват качествата между 

различните породи, сравняваме само в едната 
порода и различните стада . За тази цел всеки 
овцевъд подписва една карта със съответни-
те изисквания за породата, която е задължен 
да спазва стриктно, така че никога да не се 
отклонява от нормите за теглене, за мерене 
и т .н ., за да има сравнимост .

Има ли случаи, когато някой не изпълнява 
изискванията на тази карта и ако има, какво 
се случва?
Контролът за качествата и постиженията 

при различните породи е външен, не е от 
асоциациите, така че когато ние съобщим за 
проверка, която е безпристрастна, стопани-
те поемат своята отговорност . Има някои 
животновъди, които сами се контролират, но 
след тях минава селекционен на асоциацията 
орган, който да потвърди резултатите . Нови-
ят регламент на ЕС е в сила, така че асоциа-
циите могат сами да осъществяват контрол 
и съответно да поемат отговорност за ста-
дата си .
С Вандейската порода, от която имате 

собствено стадо, какви отношения имате в 
България?
Продадохме първото стадо в България през 

2018 г . Един начинаещ животновъд хареса на-
шата порода, закупи 250 животни и ги от-
глежда в Сакар планина, при идеални условия . 
Два пъти ходихме там, много добре наддават, 
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много добре се адаптира нашата порода – в 
отлични условия и с добри пасища . Убедени 
сме, че нашата месодайна Вандейска порода 
може в кръстоска да допринесе много за кон-
формацията на месните породи и съответно 
за развитието на пазара на агнешко месо в 
България .
Какво бихте казали за другите породи овце? 

Например Ил дьо Франс имат добър опит в 
България от по-отдавна...
Вандейската порода, която се отглежда на 

пасища, е с много добри месодайни качества и 
конформация и е икономически по-изгодна от 
Ил дьо Франс, която е също много добра поро-
да, но се отглежда в кошара и изисква усилия и 

много храна, като така излиза много по-скъпо .
Какво бихте казали на българските овцевъ-

ди, чрез списание „Животновъдство БГ”?
От една страна, в България има един огро-

мен потенциал за развитие на овцевъдството 
и от друга, ние с Вандейската порода можем 
да допринесем за повишаване на качеството 
на месото, такова каквото се търси днес на 
френския пазар . Знае се, че след Брекзит Фран-
ция няма да може да внася агнешко от Англия, 
тъй като ще бъдат наложени високи мита и 
в този случай защо да не внасяме от България? 
Това е, което нас много ни интересува, тъй 
като във Франция само 40% от консумацията 
на агнешко месо е собствено производство .

Наградени животни от порода Вандейска по време 
на изложението
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ИЗЛОЖЕНИЯ

Жан-Люк Берже:
„Породата Ил дьо Франс
е „Ферарито“ на овцевъдството“
Здравейте, бихте ли представили както себе 
си, така и породата Ил дьо Франс, с чиято 
селекция се занимавате?
Здравейте! Намираме се на изложението 

Соме дьо л’Елеваж до Клермон-Феран, Центра-
лен масив, Франция . Казвам се Жан-Люк Берже . 
Берже означава пастир на български . Имам ста-
до от 300 овце от породата Ил дьо Франс, 
преди всичко съм овцевъд, а освен това съм и 
вицепрезидент на Асоциацията Ил дьо Франс 
във Франция .
Вие вероятно знаете за изложението в Сли-

вен, България през пролетта на тази година, 
под надслов: Първо национално изложение на 
Френските породи в България. Това беше ре-
ализация на една отколешна мечта на д-р 
Евгения Ачкаканова. Там присъства и Вашият 
колега Жан-Лиер Жослен, който каза много ху-
бави думи за взаимоотношенията между две-
те асоциации – френската и българската на 
Ил дьо Франс.

Да, истина е . Двете асоциации ще работим 
по проект да направим една обща френско-бъл-
гарска асоциация Ил дьо Франс .
Кога по-конкретно ще започнете и ще се 

реализира този проект?
В близките няколко години мисля, че ще ре-

ализираме проекта и ще започнем съвместна 
работа . Всичко това изисква време .
Става въпрос за изравняване на качествата 

на породата в двете асоциации, за по-добра 
селекция, нали?
Да, по-скоро става въпрос да се изпращат 

редовно генетичните данни на породата до 
вашите стада, за да се обогатят знанията за 
Ил дьо Франс в различен контекст .
И какви ще бъдат начините за комуника-

ция между двете асоциации за обогатяване с 
тази информация?
Г-жа Ачкаканова заедно с г-н Жослен управля-

ват този процес, така че когато има резулта-
ти, ще ги споделят с пресата и съответно с 
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мен .
Вчера приключи Националният конкурс за 

породата Ил дьо Франс тук на Соме дьо 
л’Елеваж. Какви са резултатите? Кое е по-
различното от миналата година?
Разликата е, че през тази година участват 

животновъди от цялата страна, докато мина-
лата година бяха само от региона на Центра-
лен масив .
Какво бихте искали да кажете на български-

те селекционери за породата Ил дьо Франс?

Бих искал да споделя, че българските селек-
ционери могат да отглеждат породата Ил 
дьо Франс, тъй като това е „Ферарито” на 
овцевъдството обаче Ферарито изисква точ-
но спазване на технологиите, една грешка и 
всичко пропада . . . Ясно е, че за да може да се 
изрази породата, се изискват специални грижи 
и специално хранене .
Това не важи ли за всички породи?
Да, разбира се, но при Ил дьо Франс е в го-

ляма степен .

Изложбени животни от порода Ил дьо Франс по 
време на изложението
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Ил дьо Франс 
на XV Национално изложение 
по животновъдство – Сливен 2019
Тази година животновъдното изложение в Сли-
вен беше организирано от Изпълнителната 
агенция по селекция в животновъдствотопод 
наслов „Среща на елита“ . Представени бяха 
над 600 животни – коне, биволи, говеда, овце, 
кози, пернати – кокошки, патици, гъски и ек-
зотични екземпляри, които привличаха посети-
телите .
Откриването на Изложението, по традиция, 

беше от министъра на земеделието и храни-
те, а така също беше уважено и от министър-
председателя Бойко Борисов, който посети 
щандовете и поздрави фермерите .
Поздравления бяха поднесени от изп . дирек-

тор на ИАСРЖ – зооинж . Георги Йорданов и от 
председателя на УС на месопреработватели-
те . На изложението Асоциацията на месопре-
работвателите като единствена и най-голяма 
браншова организация в България организира и 
проведе „Дни на българското месо” със след-
ните мероприятия: състезание „Майстор ме-
сар”, с което да се популяризират професиите 
„транжор” и „кулинар”, конкурс „Да сготвим 

заедно” с ученици от Професионална гимназия 
по хотелиерство и туризъм „Акад . Неделчо 
Неделчев”, а така също и шоу „Детска фан-
тазия” с деца под 10-годишна възраст, които 
приготвяха вкусни и красиви сандвичи .
Оценените и класирани животни от всяка 
порода и категория от екипи на научни ра-
ботници и селекционери дефилираха по мане-
жа и получиха своите награди . Представена 
беше и техника за млеко- и месопреработва-
нето, за силажирането, за направата и под-
държането на Web-страниците на фермерите . 
Танцовите състави, конната полиция от Со-
фия и хубавото есенно време създадоха праз-
ничното настроение сред множеството посе-
тители .

Д-р Ачкаканова за Ил дьо Франс 
на изложението в Сливен

Покрай клетките на изложените овце от по-
родата Ил дьо Франс виждаме д-р Евгения Ач-
каканова, изп . директор на АИлФБ и Таня Мин-
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кова от Асоциацията за развъждане на млечни 
овце в Бъпгария . И двете споделят мнението, 
че е крайно време браншовите организации да 
се намесят и да върнат традициите в консу-
мацията на агнешко месо и овче мляко, сирене 
и кашкавал . Таня Минкова е убедена, че по-мла-
дите хора не познават вкусовете на тези про-
дукти и затова е необходимо: да се създадат 
условия за успешни директни продажби, да се 
преустанови практиката от всички овце да 
се дои мляко и да се добива месо . Д-р Евгения 
Ачкаканова също е на мнение, че трябва да има 
разделно изкупуване на леки и тежки агнета . 
Според нея, месодайните породи овце в Бълга-
рия са малко и те трябва да се използват по 
предназначение, т .е . реализицията да е раздел-
на – за мляко и съответно за месо за нашия па-
зар . А не само да се изнася поголовно, а хубави 
разплодни животни да се продават на външния 
пазар с неоправдано ниски цени . Питам, цено-
образуването при търговските сделки кой ги 
определя, а Таня Минкова отговаря, че това е 
държавна политика и браншовите организации 
трябва да се намесят .
Междувременно разговорът продължава само 

с д-р Ачкаканова, която дава пример – как се 
случват нещата във Франция:
„Във Франция нещата са много ясни . Там има 

организации, които изкупуват стоковите жи-
вотни – примерно на агнета до угояване и 
предаване, когато става дума за клане и съ-
ответно тези организации работят с голе-
мите стокови ферми с животни над хиляда 
бройки . При нас нямаме такива ферми, по-ско-
ро нашите развъдни организаци, контролират 
селекционната пабота на производителите, 
от които се отделят животни за продажба и 
клане . Мога да кажа, че при Асоциация Ил дьо 
Франс има 3–4 ферми, които продават истин-
ски животни за разплод и изнасят навън .“
Д-р Ачкаканова, от Вашата Асоциация вся-

ка година излагате животни, тук на изложе-
нието в Сливен. Какво е по-различното през 
тази година?
Винаги сме се стремили да участваме с най-

доброто на това изложение . И тази година 
животните са от фермите: „Агроевроплант” 
на Пламен Николов и „Винарска изба”, Оряхо-
во на Георги Диков, които участват с млади 
хубави животни, мъжки и женски и възрастни 
овце и кочове . Част от животните са плод 
на лапароскопско осеменяване, като семенната 
течност беше закупена от френската Асоци-
ация Ил дьо Франс и сега проследяваме тех-
ните приплоди . Това е, работата продължава, 
стремим се да работим като по учебник, на 
много добро ниво по отношение развъдната 
селекционна работа, контролират се мно-
го стриктно фермите, които сме допуснали 

като кочопроизводни ферми в рамките на на-
шата Асоциация .
Има ли интерес от млади фермери към по-

родата Ил дьо Франс?
Интерес има, но за съжаление, от стопани 

с малки на брой стада, под 50 животни, т .е . 
тепърва стартират .
Говори се, че тази порода – Ил дьо Франс, 

изисква най-много финансови ресурси, т.е. не 
е икономически изгодна?
И да, и не . . . Ако ще работим съгласно изисква-

нията на селекционната програма – да, изис-
кват се много ресурси за стационарно отлеж-
дане, но ако т .нар . „стокови фермери”, които 
използват кочове Ил дьо Франс, произвеждат 
качествени агнета за клане, т .е . месо за консу-
мация, те могат да отглеждат голям брой жи-
вотни пасищно, тогава разходите са по-ниски, 
стадата с голям брой животни може да се гле-
дат само от собствениците, т .нар . „семейно 
фермерство”, което снижава себестойността . 
Трябва да има пасища, за да се оптимизират 
разходите . Не се изисква голяма механизация и 
автоматизация на процесите, ниски са техно-
логичните инвестиции, което също е важно за 
добрата прогноза на разходите .
Преди изложението тук екип от сп. „Жи-

вотновъдство БГ” бяхме в Клермон-Феран, 
Франция, на най-голямото изложение в Ев-
ропа „Сомме дьо Л’Елеваж”. Там се срещнахме 
с Вашите френски партньори, какво бихте 
споделили за това партньорство?
Ние сме в изключително тесни контакти с 

френската Асоциацията Ил дьо Франс и с ней-
ното ръководство . Ежегодно по няколко пъти 
разменяме визити, присъстваме на техни изло-
жения, споделяме идеи, намерения и вече кон-
кретни стъпки за съвместна работа, които 
започнаха от миналата година . Те все още са 
в процес на развитие и когато имаме реални 
постижения, разбира се, че ще споделя с Вас .
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Проф. Стайка Лалева
за породата овце Мутон Шароле

в България
Професор Лалева, познаваме се, но моля, пред-
ставете се за нашите читатели и нашите 
зрители.
Здравейте! Аз съм проф . Стайка Лалева от 

Земеделски институт Стара Загора и между-
временно зам .-изпълнителен директор на Асо-
циацията за развъждане на порода овце Мутон 
Шароле в България .
Тази година тук на изложението в Сливен 

виждам, че има много хора, много посетите-
ли. Какво означава това за Вас?
Хората искат да виждат такива изложения . 

Това изложение в Сливен е единственото в 
България голямо животновъдно, с този мащаб, 
има и в Пловдив на Агра, но там изложители-
те животновъди са много малко, а тук срещам 
познати от цяла България . Хората го очакват 
с нетърпение . . .
Всяка година участвате в това изложение. 

Какво е ново тази година?
Що се отнася до Земеделски институт, Ста-

ра Загора – участваме с породи овце Мутон 
Шароле, с животни от Синтетична популация 
Българска млечна, с Тракийска тънкорунна, с По-
рода Ил дьо Франс, с юници от Кафява и Чер-
ношарена порода . Изобщо имаме солидно пред-
ставяне и това е нормално – показваме това, 
което отглеждаме традиционно, а новостите 
са по-скоро в технологиите за отглеждане .
Кажете ни пак нещо за историята на Му-

тон Шароле у нас.
Мисля, че породата е добре известна, но пак 

да кажа . . . За първи път в България, през 2003 г . 
в Института в Стара Загора е внесена по-
родата Мутон Шароле . Но само да вметна, 
породата Ил дьо Франс е внесена в нашия 
институт още от 1968 г . и стадото е съхра-
нявано само при нас до 2003 г ., но продължава 
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да го има и е едно от най-хубавите стада в 
България и до днес . Така че месодайното ов-
цевъдство е тръгнало от нас и центърът му 
всъщност е в Стара Загора . С Мутон Шароле 
имаше проблеми в началото, беше трудно, но 
в момента са около 2000 чистопородни жи-
вотни в България с няколко много добри стада 
у нас, едното е на д-р Митев . . . Овцете от 
Мутон Шароле се приспособяват много добре 
въпреки приказките, че това става трудно 
при зимни условия, но във Франция единстве-
ната порода, която пасе на снега, виждала съм, 
това е Мутон Шароле . В Централен масив, 
Шарол, климатът е както в България, лятото 
– горещо, зимата – с много сняг . Породата се 
характеризира с изключителни добри месодай-
ни и вкусови качества независимо от младо 
или зряло животно – никакъв привкус или ми-
рис на овче, много крехко и много сочно месо . 
Има доста добър износ към Турция, те проя-
вяват голям интерес в последно време, така 
че породата си има бъдеще и пазар . Трябват 
още две–три месодайни породи, защото не 
може да има месодайно животновъдство без 
количество и да си атрактивен за пазара . Хо-
рата търсят бройки, един камион, 250 женски, 
а ние не можем да произведем и да задоволим 
търсенето на нашите фермери на животни за 

месо и за разплод .
В Турция агнешко се консумира целогодишно, 

защо в България не е така?
Това е забравена традиция, в последните го-

дини ние в Института предлагаме агнета и 
за Коледа, както и пуйки, и зайци . Проблемът 
всъщност е в това, че фермерите заплождаха 
животните само за Великден . Сега малко се 
разчупва този подход и вече ние от Институ-
та и някои ферми предлагаме целогодишно аг-
нешко месо . Вече много ферми заплождат през 
април, август и септември, защото агнешко-
то е препоръчително при някои заболявания, 
поради много добрите си качества . Хората 
привикват да търсят агнешкото не само за 
Великден, могат да си купуват почти през ця-
лата година . А до сега нямаше откъде . Мутон 
Шароле и Ил дьо Франс дават качествено аг-
нешко, имаме си определени почитатели, въ-
преки по-високата цена . Но, съгласете се, че за 
високото качество трябва да плащаме повече .
Проф. Лалева, какво ще кажете, има ли ин-

терес у младите животновъди към породата 
Мутон Шароле?
За момента, бих казала, че има . Например 

Д-р Митев заедно със сина си работят мно-
го сериозно . В Хасковско, това е в Сеноклас, 
Ивайловград, на язовира едно младо момче с 
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петстотин овце Мутон Шароле, които сам 
си ги гледа, непрекъснато е с тях . Той е 30-го-
дишен . Има и биволи и коне, изобщо отдал се 
е на животновъдството, което радва . Също 
така, добър стопанин е и д-р Янев от Стара 
Загора . Това са истински фермери, които сами 
отглеждат стадата си, но има и други млади, 
които са предприемачи и работят с наемна 
ръка .
Във Франция, да работиш на управленско 

място в държавна институция или в живот-
новъдна асоциация, би било невъзможно, ако 
не си собственик на стадо, ако на първо мяс-
то не си животновъд... Това е много ефек-
тивно, не мислите ли?
Така е и в нашите асоциации . За да е ефек-

тивен, управленецът трябва да разбира и да 
предвижда проблемите, защото ако се взимат 
произволни решения и действия, нещата могат 
да приключат зле или лошо и нищо не може да 
се върне назад . Там във Франция, те са и чле-
нове, и управленци в асоциациите, имат стада 
и не правят компромиси при спазване на пра-
вила в развъдната дейност . Примерно, чували 
сте за Граф де Лув, независимо от синята му 
кръв той е овцевъд и заедно със семейството 
си отглежда стада от овце Мутон Шароле и 
съответно говеда Шароле в собственото си 
имение, без да имат скрупули . Работят много 
на собствена земя и пасища и живеят спокой-
но, сами си отглеждат животните и това не 
е обидно за тях . При нас не е така, предприе-
мачите непрекъснато имат проблем с работ-
ната наемна ръка, т .е . не проблеми със знания, 
иновации и спазване на технологиите, а с лип-
са на отношение към професията . Може да 

имаш идеалната ферма с идеална порода овце, 
но не се случва добрата и специалната грижа, 
даже се стига до продажба на бизнеса . Днес 
имаш работници, утре те са те напуснали и 
ако имаш 500 млечни овце дори с доилна зала, 
ако не си работил, не става и овцете за 3–4 
дни правят мастити и трябва да се махат . . . 
А това са скъпи елитни животни и струват 
много пари и това е проблем, който трябва 
да се реши . . .
Вие имате ли идеи как трябва да се реши 

този проблем?
Може би, ако направим внос на работници, 

които да са обвързани със сериозен интерес 
и все пак да са с някакъв опит в животно-
въдството . . . В Северна Италия през послед-
ните години например внасят работна ръка 
от Индия, а индийците смятат кравата за 
свещенно животно и се отнасят добре . Не 
знам дали това е решението, но наистина 
няма кой да се занимава с животновъдство . 
Ако не понася животните, никой не може да 
работи във зооферма . То не се учи и нито 
пари, нито бонуси могат да решават този 
проблем . Така е с всяка работа, но нашата е 
по-специфична . Едно е да се качиш на тракто-
ра, за определено време да изпълниш норма, а 
тук живи същества те държат в напрежение 
непрекъснато, не знаеш с какво ще те изнена-
дат . Могат да родят едно или две, или три 
с висока плодовитост овце, това е много 
субективно, трудно се управляват процесите 
в животновъдството и поглъщат много енер-
гия . Мисля, че трябва да се върви в посока 
внасяне на чуждестранни работници, все пак 
с някакъв подбор .
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ГОВЕДОВЪДСТВО

НАРМС

Породи говеда
Монбелиард

НАРМС е нестопанска организация 
извършваща селекция, репродукция и 
контрол на развъдната дейност на 
породите Монбелиард и Симентал

За първи път породата Монбелиард (фр . 
Montbеliarde) се споменава през 1872 г ., когато 
Жозеф Грабе, животновъд от Кутенанс, показва 
група селектирани крави, наречени по този на-
чин, на селскостопанското изложение в Лангр . 
Официалното признаване на породата Монбе-
лиард е едва през 1889 г ., благодарение на съв-
местните усилия на животновъди и общест-
веници от региона на град Монбелиард .
Век по-късно тя съставлява почти цяло-

то поголовие говеда на район Франш-Комте . 
Също така е много широко разпространена в 
източна, югоизточна и централна Франция . 
Значителна полулация има дори и в департа-
ментите на югозападна и западна Франция . 
Породата Монбелиард се развъжда в цял свят 
и е една от перлите в короната на френското 

животновъдство . Огромно е значението є за 
икономиката на район Франш-Комте и стои в 
основата на развитието му .
Животни от тази порода вземат участие в 

изложения и преди 1870 г ., но под името „френ-
ско-швейцарска” порода . Името Монбелиард, 
както бе по-горе споменато, се използва за 
първи път през 1872 г . Под това име породата 
е официално презентирана на изложението в 
Париж през 1889 г .
Призната е официално през същата година и 

Племенна книга на породата Монбелиард (Herd-
Book Моntbeliarde) е създадена на 2 декември 
1889 г .
Измежду всички, които са имали принос в 

признаването на породата, трябва да бъдат 
споменати г-н Гюстав Кювие – председател на 
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Комисията, г-н Булан – ветеринар и вице пред-
седател на Комисията, който по-късно става 
първият Председател на Развъдната организа-
ция, г-н Василиер – главен инспектор на земеде-
лието и Жюл Виет – депутат от град Монбе-
лиард и министър на земеделието през 1889 г .
Още тогава усилията на създателите на по-

родата Монбелиард са насочени към нейното 
тясно обвързване с икономическите реално-
сти на района . „Марката” Монбелиард бързо 
утвърждава своята идентичност и оригинал-
ност . Ориентирането към млечно направление 
е позволило да се осигури суровина за многото 
мандри, възникнали в региона след 1900 г ., а 
така също и крави за мляко, които били мно-
го търсени в южната част на Франция . Така, 
за кратко време, с мощната подкрепа на жи-
вотновъдите, породата бързо се разпростира 
в цялата планинска част на департамент Ду 
(фр .Doubs)

Племенна книга на породата Монбелиард
Създадена е на 2 декември 1889 г . със седали-

ще в град Монбелиард и обхваща стадата от 
околностите на града, както и района на град 
Белфор и два кантона от департамент От 
Саон (Haute-Saône) . Бързо обхваща кантоните 
Морто и Пиерфонтен, а след това и целия 
департамент на Le Doubs . Пръв председател 
е г-н Булан – ветеринар, вицепрезидент на Ко-
мисията . От създаването на племенната книга 
в нея се регистрират данни за родените мла-
ди животни, както и записи за родословието 
на възрастни животни и тяхната продуктив-
ност . Тези данни се използват за по-нататъш-
ното развитие и промотиране на породата 
Монбелиард .
През януари 1997 г ., на мястото на същест-

вуващите дотогава организации Herd-Book 
Montbеliarde и GIE Montbеliarde се създава нова 
организация – Организация за селекция на по-
родата Монбелиард (O.S.Montbeliarde – Organisme 
de Sélection de la race Montbеliarde) – асоциация, 
чиято цел е да обедини всички живителни сили 
на породата Монбелиард в услуга на хилядите 
животновъди във Франция и по света, развъж-
дащи породата Montbeliarde .

Произход и история на породата 
Монбелиард
Породата Монбелиард е от краниологичния 

тип B. t. Frontosus (широкочели говеда), към кой-
то принадлежат червено-белите породи . Сле-
дователно породата Монбелиард е част от 
семейството на Симентал и Флеквих и като 
такава е член на Световната Симентал-Флек-
вих Федерация и на Европейската Симентал-
ска Федерация, на която е председател от 
1993 до 1997 г .

Първите данни за породата са от началото 
на XVIII век, когато фермери от Оберланд Бер-
ноа (Швейцария) се заселват в областта на 
град Монбелиард, водейки със себе си своите 
говеда . Благодарение на методична селекцион-
на работа, тези говеда скоро придобиват из-
вестност и от 1872 г . започват да участват в 
конкурси и изложения под името „порода Мон-
белиард” .
През 1889 г . породата Монбелиард е офици-

ално призната и регистрирана от Министер-
ството на земеделието в официалния  регис-
тър на породите във Франция .
Племенна книга на породата Монбелиард е 

създадена през същата година и нейният ста-
тут е утвърден от префекта на департа-
мент Ду (Le Doubs) на 2 .12 .1889 г .
Записите за млечната продуктивност на по-

родата официално започват през 1923 г . и днес 
те са сред основните критерии за нейната се-
лекция . В допълнение на млечната продуктив-
ност са и изискванията на местните майсто-
ри, които търсят мляко с високо качество, 
без маститни проблеми, за да произвеждат 
известните сирена, които са традиционни за 
областта .
Изкуственото осеменяване се използва широ-

ко още от създаването си през 1949 г . и пред-
ставлява решаващ фактор в еволюцията на 
породата .
На 28 януари 1997 г . Националното обедине-

ние за селекция и репродукция на породата 
Монбелиард (l’Unité Nationale de Promotion et de 
Sélection de la Race Montbеliarde (O.S. Montbеliarde)) 
поема племенната книга . От тази дата O .S . 
Montbéliarde е организацията, която е отго-
ворна за избора на политика и цели в селекция-
та и репродукцията на породата Монбелиард . 

Географско разпространение и численост
Ареалът, откъдето породата Монбелиард 

произлиза, представлява варовито плато от 
източна Франция (масив от юрския период) 
и в наши дни е ареал на най-голяма гъстота 
на породата (92% от всички крави в район 
Франш-Комте са Монбелиард) . От 1950 г . на-
татък породата се адаптира много добре във 
всички планински региони във Франция, където 
популацията непрекъснато нараства . Днес тя 
съставлява 56% от популацията на кравите в 
район Рон-Алп и 44% в район Оверн . Бързо на-
раства и присъствието й в Западна Франция, 
а така също и в Югозападна, Североизточна 
и Централна Франция . През 2005 г . породата 
е втората по значение млечна порода в стра-
ната с численост около 2 млн . говеда, в т .ч . 
680 000 млечни крави . Близо 400 000 от тях са 
под контрол, което предствалява 14,6% от 
млечните крави във Франция . Броят на гове-
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дата от породата Монбелиард непрекъснато 
расте, като през 2011 г . кравите са вече около 
милион, в т .ч . близо 500 000 от тях под кон-
трол .

Използване на породата Монбелиард
Цялата популация на кравите Монбелиард се 

използва за производство на млечни продукти .
1. Използване в млечната индустрия

Продуктивността на контролираните крави през 
2005 г. е:

всички 
лактации

еквивалент 
възрастни

Брой на 
контролираните крави

387 912 341 017

Продължителност 
на лактацията, дни

295 319

Мляко, кг 6 403 7 697

Протеин, кг 210 253

Съдържание на 
протеини, г/кг

32,8 32,8

Млечно масло, кг 250 301

Съдържание на 
мастни в-ва, г/кг

39,1 39,1

Технологичната стойност на млякото зави-
си от два фактора едновременно: както от 
общото съдържание на протеини, така и от 
съдържанието на някои разновидности на казе-
ина, които имат благоприятен ефект, както 
върху рандемана на произведеното сирене, така 
и върху необходимото време за коагулация . Раз-
новидността тук е В-вариант на Кappa Casein . 
Едно проучване през 1988 г . от Глауд Грос от 
ИНРА, Френския национален институт за аг-
рономически изследвания, установява, че чес-
тота на алела, детерминиращ В варианта на 
Капа казеина в млякото на популацията, е 37% .
2. Използване в месната индустрия
Въпреки че породата Монбелиард е селекти-

рана предимно за производство на мляко с ви-
соко съдържание на протеин в него, угоените 
животни имат голямо търсене в месната ин-
дустрия благодарение на:
• техните размери и големия им прираст . 

Живото тегло на възрастните крави и на 
угоените телета варира от 650–750 кг, в 
зависимост от възрастта . Средният дне-
вен прираст при угояване е от 1200 до 
1300 г на ден, в зависимост от дажбата .

• качеството на трупа: рандеманът е 52–
54% за кравите и 56–58% за угоените те-
лета, без излишната мазнина върху тру-
повете, класифицирани клас R по EUROP . 
Бракуваните крави са угоявани в края на 
техния млекодаен период и също осигуря-
ват качествено месо за преработка . Мъж-

ките животни, които не се използват за 
репродукция, се угояват за пазара на говеж-
до и телешко месо . Те са много търсени и 
съответно цената им е по-висока .

Резултати от клане през 2005-2006 г (по 10 000 
животни от всяка порода)

Монбе-
лиард

Прим-
Холщайн

разлики

Тегло при 
влизане (кг)

54 49

% женски 7 1

Период на 
угояване

141 154 -13 дни

Трупно тегло 133,7 128,5 +5 .2 кг

Количество фураж 
/ 1 кг прираст

1,720 1,859 – 139

Прираст на ден 1168 1051
+117
г/ден

Класиф . 
на 
труповете

% R 75 0

% O 24 95

% P 1 5

Теглото на животни за клане при породата 
Монбелиард е по-голямо от това при Холщайн 
на една и съща възраст, а труповете имат по-
малко мазнини . Задните крайници тежат пове-
че, затова делът на качествената мускулатура 
е по-висок . Костната структура е по-фина и 
има по-малко отпадъци, така че делът на ме-
сото за продажба е значително по-висок при 
Монбелиард, отколкото при Холщайн .

Сравнение на частите на трупа при Монбелиард и 
Холщайн:

Mонбелиард Холщайн

Трупно тегло 352 кг 320 кг

Отпад . мазнини 1,6% 2,2%

Задна четвъртина 52% 50%

Предна четвъртина 48% 50%

Кости 18,2% 20,3%

Месо за продажба 73,5% 69,1%

3. Устойчивост и адаптивност
Специфичните условия за развитие на живот-

новъдство в района, от който породата Мон-
белиард произлиза, характеризиращи се с над-
морска височина, варираща от 400 до 1000 м и 
континентален климат с бързи температурни 
промени и екстремни условия (от 35°С през 
лятото до -20°С през зимата), са дарили поро-
дата Монбелиард с непоклатима устойчивост . 
Адаптивността им е потвърдена от резул-
татите, регистрирани по време на тестове 
за термо-поносимост, извършени с говеда от 
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Породата Симентал е създадена в долината 
на р . Симме, в региона Бернес Оберланд, За-
падна Швейцария в условията на богатите ал-
пийски пасища . Становищата за произхода на 

породата са различни . Едни автори считат, 
че тя е създадена чрез отбор от местно при-
митивно говедо, други – че е кръстоска на 
местно говедо с Голямото немско говедо, или 

Симентал

ИНРА през 1975 г ., чрез измерване на ректална 
температура (РТ) по С, респираторен ритъм 
(РР) в минути и тестове за потене (ПТ) в се-
кунди . Търпимостта се изследва в началото, в 
средата и в края на теста .

Mонбелиард Холщайн

в началото на стреса

РТ 39,07 38,93

РР 49 49,5

ПТ 556 629

в средата на стреса

РТ 38,96 39,01

РР 84 92

ПТ 377 434

в края на стреса

РТ 39,15 39,26

РР 115 119,8

ПТ 314 365

От тук се вижда, че ректалната темпе-
ратура варира много малко при породата 

Монбелиард по време на периода на стрес . 
И дихателният ритъм, и потенето са по-
малко склонни към промяна при Монбелиард, 
отколкото при Холщайн . Това прави по-лесна 
адаптацията на породата към горещ климат . 
Научните резултати са потвърдени от „те-
ренни” тестове, проведени в райони с горещ 
климат (Северна Африка, Западна Африка, Цен-
трална и Южна Америка), които демонстри-
рат превъзходството на Монбелиард в тежки 
климатични условия (суша, влага) .
4. Система на отглеждане
Повече от половината крави от породата 

Монбелиард се отглеждат в планински райони, 
където основната им храна е пасищна трева 
през лятото и богато сено през зимата, така 
че породата е изключително подходяща за при-
емането и трансформирането на огромни ко-
личества груба храна, която се предлага във 
фермите . На други места те се отглеждат 
в интензивни системи, използващи царевичен 
силаж, който дава възможност напълно да се 
разгърне потенциалът на животните по от-
ношение на нарастване на мускулната маса и 
натрупването на протеин .
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че произхожда от скандинавското широкочело 
говедо . Независимо от истината за произхода, 
тръгнал от алпийските пасища, днес породата 
Симентал е разпостранена на всичките шест 
континента и е родоначалник на много породи 
говеда, включително и у нас – Българско черве-
но, Червено садовско, Кулско и българско симе-
нталско говедо . Понастоящем Сименталът е 
основната месо-млечна порода в света, втора 
по разпостранение порода говеда, с численост 
между 40–60 млн . глави . Първата племенна кни-
га за породата е издадена в кантона Берн през 
1806 г . но сведения за породата има много по-
рано от това . Записи показват, че породата е 
била експортирана в Италия още през 1400 г . 
животните са търсени заради бързия растеж, 
високата млечност и масленост на млякото, 
добрата работоспособност . Породата е из-
вестна със значителните си размери . През 
1890 г . е създадена развъдна организация на по-
родата Симентал в Швейцария . Контролът на 
млечната продуктивност започва от 1903 г ., а 
от 1961 г . се използва изкуствено осеменяване .
През XIX век Сименталът се разпостранява 

в Източна Европа и Балканите, достигайки 
и Русия през 1869 г . В Африка първия внос е 
направен през 1893 г . в Намибия . Гватемала 
внася първите Симентали в Западното полу-
кълбо през 1897 г ., последвана от Бразилия през 
1918 г . и Аржентина – 1922 г . В Северна Аме-
рика породата е пренесена едва през 60-те 
години на миналия век, а в Австралия и Нова 
Зеландия едва през 70-те . През 1976 г . са внесе-
ни първите животни в Република Китай .
През 1976 г . в Загреб е основана Световната 

федерация за развъждане на породата Симен-
тал . Целта е да се обединят всички живот-
новъди по света и да им осигури възможност 
да споделят информация от проучванията си . 
Първоначално селекцията на породата Симе-
нтал се е извършвала в три направления –  
мляко, месо и работа . Нуждата от работен 
добитък днес е значително по-малка и затова 
породата се развива основно с комбинирано 
двойно предназначение . С течение на години-
те и в резултат от дългогодишна селекция 
са създадени животни с отлични продуктивни 
качества, които успешно конкурират породи, 
селекционирани както в млечно, така и в ме-
содайно направление .
В Европа Сименталът се развъжда главно в 

млечно-месно направление, като селекцията по 
млечна продуктивност е най-силно застъпена в 
Словакия, Франция и Италия . В Германия, Ав-
стрия, Швейцария и Франция контролираните 
крави достигат млечност над 7000 кг . 
Симентала е доминираща порода в Сърбия – 

80%, Австрия – 80%, Хърватска – 75%, Слове-
ния – 54%, Чехия – 47% . Най-голяма е попула-

цията в Германия – 3 .5 млн . броя .
В родината си Швейцария, чистопородния Си-

ментал е около 10% от говедата в страната . 
За подобряване на млечната продуктивност 
през 1967 г . породата започва да се кръстосва с 
Монбелиард и Ред Холщайн, която заема 20,2% 
от регистрираното поголовие в страната .
В Австрия се отглеждат около 1 .6 млн . говеда 

от породата Симентал . В САЩ породата е 
внесена в началото на XX век, но не се е раз-
вила и е изчезнала . Нов внос е направен през 
1967 г . Селекцията се води в месодайно направ-
ление и днес това е една от най-популярни-
те породи за месо . За разлика от европейския, 
80% от американският симентал е черен, а 
останалият е червен, като по-голямата част 
от животните са едноцветни .

Продуктивност
Симентала има висока млечна продуктивност . 

В Швейцария през 2016 г . средната млечност 
на оригиналния Симентал за първа лактация е 5 
500 кг, а на кравите на трета лактация е 7 500 
кг, с масленост от 4% и проетин – 3,50% . 
В Австрия средната млечност на контролира-
ните 70 761 първотелки за пълна лактация е 
6 687 кг с 4,15% масленост и 3,39% протеин . 
Млечността на всички 256 392 контролирани 
крави е била 7 370 кг мляко с 4,16% мазнини 
и 3,41% протеин . Отделни стада имат мле-
чност от 10 000–12 000 кг и дори 14 000 кг, а 
отделни крави са дали 16 000–18 000 кг мляко 
за лактация . Кравата GS VOLT с баща BACARDY 
през 2016 г . е произвела 18 008 кг мляко с мас-
леност от 5,58% и протеин 3,35% . В Германия 
през 2015 г . средната млечност на контроли-
раните крави е 7 392 кг с 4,25% масленост и 
3,5% протеин . Във Франция под селекционен 
контрол са 26 501 бр . крави, отглеждани в 804 
ферми и е получено от тях средно по 7 187 кг 
мляко с 3,98% мазнини и протеин – 3,53% .

Екстериор
Глава: голяма, удължена с голямо чело . Шия: 

здрава, средно дълга, добре свързана с главата . 
Гръб: дълъг, широк . Кости: едри и тежки . Крака: 
здрави с правилна постановка . Копита: къси, 
широки, овални, с твърд копитен рог . Виме: 
сравнително добре развито, захванато напред 
широко за корема . Кожа: дебела, еластична, 
силно развит гердан . Цвят на космената по-
кривка: жълто, златисто, рядко червеношарен . 
Главата обикновено е бяла, около очите тъмно 
пигментирана . Коремът и крайниците са бели . 
Животните са едри, с добре развита муску-
латура . Височина при холката на кравите – 
140–150 см . Живо тегло – крави – 700–800 кг, 
бици – 1000–1250 кг . Живо тегло при раждане 
– около 40 кг .
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ГОВЕДОВЪДСТВО

Създаване и поддържане на ефективна 

млечна кравеферма. VI част

• продължава от миналия брой

Проф. д-р Трифон Дарджонов

7.2. ЕСЕННО-ЗИМНИ ДАЖБИ 
ЗА ДОЙНИ И СУХОСТОЙНИ КРАВИ
7.2.1. Основна дажба от тикви
Тиквите, специално засети за фураж започват 

да се използват за хранене още в края на сеп-
тември . Техните фуражни качества са добре 
познати . Приемат се с голяма охота от кра-
вите и подобряват дажбата преди всичко по 
енергия и витамин А . Поради тази причина за 
да се получи повече мляко дажбата ще трябва 
да се допълва с повече белтъчни фуражи . Най-
ценно качество на тиквите е високото съдър-
жание на каротин – веществото, от което в 
организма се получава витамин А . Повишеното 
съдържание на витамин А в дажбата води до 
повишаване на неговото съдържание в мляко-
то . Обикновено, през лятото когато кравите 
консумират зелени фуражи, които са богати 
на каротин, произвежданото мляко съдържа в 
литър от 1 .5 до 2 .3 хиляди МЕ вит . А, а през 
зимата, когато се изхранват като обемисти 
фуражи само сено, мокрено от дъжд или слама, 
съдържанието на вит . А може да падне под 0 .5 
хиляди МЕ . Участието на тиквите дори само 
12 кг дневно повишава нивото на витамин А 
до дневната норма, т .е . получаваното мляко 
вече съдържа средното ниво на вит . А равно 
на 1 .6 хил МЕ/л . Повишаването на тиквите 
над 20 кг в дажбата не повишава вит . А над 
2 .3 хил . МЕ/л . За да не оскъпяват дажбата, 
тиквите би следвало да не струват повече 
от 2 ст/кг . (т .е . 20 лв/тон) . За изчислението 
на долупосочените дажби е възприето след-
ното съдържание в кг тикви: сухо вещество 
(СВ) 90 г, кръмни единици за мляко (КЕМ) 0 .12 и 
суров протеин (СП) 13 г . Дажбите за три нива 
на млечност, които отговарят на началото, 
средата и края на лактацията, равняваща се 
на около 7000 кг и за началото и края на сухо-
стойния период са посочени в таблица 16 .
Балансирането е направено по сухо вещество 

(СВ), кръмни единици за мляко (КЕМ), протеин, 
смилаем в червата (ПСЧ), баланс на протеина в 
търбуха (БПТ), калций, фосфор и по витамин А, 
но в таблицата не са посочени стойностите 

Таблица 16 . Дажби за дойни и сухостойни крави

Показатели

Дневна 
млечност, кг

Сухостойни 
от

30 24 16
65–15 
дни

14–0 
дни

Ливадно сено 6 6 6 6 5

Тикви 40 40 40 30 20

Пшеничена 
слама

1 3 5 2 0

Зърнена смес *) 4,2 2,2 0 0 3

Слънчогледов 
шрот 30%

7,1 5,2 2,7 1 1

Креда г 130 80 30 0 0

Дикалциев 
фосфат г

0 10 10 0 0

Дажбата съдържа

КЕМ 21,2 17,9 13,7 9,5 10,5

ПСЧ г 1873 1565 1170 767 800

БТП г 701 471 174 59 8

СП % 18,8 16,8 13,6 12,8 13,6

Витамин 
А хил . МЕ

323 322 322 254 175

*) Зърнената смес се състои от равни части 
царевица, ечемик и пшеница .
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производство на мляко с високо витаминно 
съдържание ако бъде усвоена технологията за 
приготовление на силаж от тикви и слама или 
царевичак .

7.2.2. Основна дажба от картофи
За нашите природно-климатични условия кар-

тофите не се засяват за фуражни цели . Причи-
ната е, че други фуражни култури са много по-
високодобивни от тях . И въпреки това, тъй 
като те се отглеждат доста широко, като 
храна за хората, много често при отбирането 
на картофите за пазар или за съхранение оста-
ват дребни, непригодни за използване от хора-
та, които успешно могат да се оползотворя-
ват от животните, в това число и от млечни 
крави . За условията на дребното стопанство 
за планински и предпланински райони те могат 
да представляват значителен фуражен ресурс . 
За да са конкурентни на зърнените фуражи, 
тяхната цена (ако ги купуваме) не бива да 
бъде по-висока от една четвърт от цената на 
зърното . Това е цената, при която картофите 
могат да се влагат изгодно в дажбата .

Таблица 17 . Балансирани дажби за млечни и 
сухостойни крави

Показатели

Дневна млечност
кг

Сухостойни 
от:

30 22 16 16к*)
60-15 
дни 

14-0 
дни

Ливадно 
сено кг

6 6 6 6 6 6

Картофи кг 15 15 15 15 10 10

Пшеничена 
слама кг

2 3 4 4 1 1

Зърнена 
смес кг **)

5,2 2,8 0,3 1,2 1,0 1,0

Слънчогледов 
шрот 30%

5,5 3,6 3,0 1,8 0 3,0

Карбамид 
грама

0 0 0 120 120 0

Креда грама 160 110 50 70 0 0

Витаминен 
премикс, г

25 20 20 20 20 20

Дажбата съдържа

КЕМ 21,2 16,8 13,6 13,6 9,3 11,0

ПСЧ г 1867 1476 1225 1170 747 997

БПТ г 200 21 7 7 17 184

СП % 15,8 14,0 13,7 13,8 12,8 16,3
*)Възможност за ползване и на карбамид .
**) Равни части царевица, ечемик, пшеница

на всичките показатели . Данните показват, че 
при тези дажби не може да се използва карба-
мид, тъй като, за да се достигне нормата за 
ПСЧ, се налага използването на много шрот, 
който внася значителни количества суров про-
теин (СП) . Стойностите на БПТ както се виж-
да са много високи за всички нива на млечност . 
Те се нормализират при сухостойните крави .
В посочените дажби сме използвали максимал-

ни количества тикви, като сме се ръководили 
от съображението, че в страната са засети 
значителни площи от тикви за производство 
на семки . При това производство, когато тик-
вите узреят, семките се изваждат и остават 
големи количества нарязани тикви които бързо 
следва да се консумират . При такова високо 
количество тикви в дажбата, следва строго 
да се следи поемането на достатъчно сухо 
вещество, което идва главно от сеното и 
сламата . За доброто поемане на тези компо-
ненти е най-добре те да се смесват с наряза-
ните тикви .
Както се вижда от таблицата поетото 

дневно количество вит . А е значително над 
дневната норма, която е 80–90 хил . МЕ за дой-
ните и сухостойните крави . Това показва, че 
от посочените дажби можем да очакваме полу-
чаването на мляко с високи витаминни стой-
ности и телета с висока жизненост .
Когато тиквите са много и не могат да се 

консумират в прясно състояние, е целесъо-
бразно, за да се запазят, да бъдат силажира-
ни . Силажирането става като се смесват със 
значително количество слама (или сух смлян ца-
ревичак) и се прибавя карбамид . Съотношения-
та са: за тон силаж се смесват 600 кг нарязани 
тикви със 390 кг смляна слама (царевичак) и 
10 кг карбамид . Целта е да се получи смес със 
средна влажност около 60%, при която фер-
ментационните процеси протичат с най-малко 
загуби . За да бъде поета влагата на тиквите 
от сламата, при силажирането се редят пласт 
слама, пласт тикви . На дъното на ямата се 
слага по-дебел пласт слама за предпазване из-
тичането на сокове . Силажирането следва да 
стане в трап или траншея с оглед височината 
на купа да не е по-малка от 1 м . Отгоре суро-
вината се покрива с найлоново фолио, което 
се притиска със стари автомобилни гуми . След 
около 20–30 дни силажът е готов за изхранване . 
На кравите се изхранва по около 30 кг дневно 
и осигурява 5 кг мляко без допълнително зърнен 
фураж при пълнеж слама и 8 кг мляко при пъл-
неж царевичак . За всеки кг мляко над получава-
ната от основната дажба следва да се добавя 
по 0,4 кг зърнена смес и по 0,1 кг слънчогле-
дов шрот . При разширяване производството 
но тиквени семки, оставащите отпадъци от 
тикви могат да се окажат добър фураж за 

Хранителните качества на картофите могат 
да се характеризират така . За 1 кг: сухо ве-
щество (СВ) 0,23 кг, кръмни единици за мляко 
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(КЕМ) 0,31 и суров протеин 21 г . Те не съдържат 
витамини и са бедни на минерални вещества . 
По тази причина дажбите задължително се до-
пълват с белтъчни фуражи, витамини премикси 
и минерални вещества .
При ниво 16 кг млечност е възможно да се из-

ползва карбамид за частична замяна на слънчог-
ледовия шрот . Карбамид е редно да се използва 
и през първия период на сухостойния период . 
За разлика от свинете, за които картофите 

се използват след сваряване при кравите това 
не се налага . Вниманието при изхранването на 
картофите на кравите се съсредоточава върху 
престояването им на открито при достъп на 
пряко слънце или светлина . Картофите тога-
ва добиват зелено оцветяване, което съдържа 
отровното вещество соланин . Следователно 
картофите следва да се съхраняват само в 
тъмно помещение или в ровник, за да са безо-
пасни за изхранване . . 
Дажбите са балансирани по СВ, КЕМ, проте-

ин, смилаем в червата (ПСЧ), баланс на про-
теина в търбуха (БПТ) и по СП . В таблицата 
обаче са дадени само ПСЧ, БПТ и СП . 

7.2.3. Основна дажба от царевичен силаж в 
млечно-восъчна зрелост
Въпреки че прибирането на царевицата за си-

лаж е най-добре да става във восъчна зрелост, 
тук сме използвали силаж в млечно-восъчна 
зрелост поради факта, че у нас по традиция 
сме свикнали да силажираме царевицата малко 
по-рано и най-често срещаният силаж е при-
бран в такава фаза на развитие . Причината да 
продължаваме с тази практика се крие на лип-
сата на достатъчно подходящи комбайни за 
прибиране във восъчна зрелост . Ако силажира-
нето стане във восъчна зрелост със старите 
комбайни надребняването е лошо и загубите 
при изхранването са много високи . Все пак тук 
ще отбележим, че дори когато работим със 
старите комбайни и прибираме царевицата в 
млечно-восъчна зрелост, пак следва се стремим 
да ги нагласим за най-ситното рязане . Добре 
наситнения силаж се притъпква по-лесно и се 
поема от кравите по-добре . В предложените 
дажби силажът е предвиден със следния състав 
в килограм: СВ 0,30 кг, КЕМ 0,3 бр ., ПСЧ 20,2 г, 
БПТ 5,7 г .
Посочените дажби са балансирани по сухо ве-

щество (СВ), кръмни единици за мляко (КЕМ), 
протеин, смилаем в червата (ПСЧ), баланс на 
протеина в търбуха (БПТ), суров протеин (СП), 
калций, фосфор и витамин А . Всички тези пока-
затели са коректно изпълнени, но в таблицата 
са отразени само три от тях, както е и при 
всички дажби до тук .
По данните за БПТ си личи, че предложените 

дажби не предоставят възможност за използ-

ване на карбамид, тъй като покриването на 
нормата от ПСЧ е при силно положителен 
БПТ . Прави впечатление, че използваните ко-
личества слънчогледов шрот са доста високи 
(спрямо публикуваните през 2002 г .) . Причина-
та е, че при балансираните дажби публикувани 
през 2002 г . е предвидено използването на слън-
чогледов шрот с 39% СП и стари данни (от 
1995 г .) за съдържание на ПСЧ . При сегашните 
дажби е предвидено използването на шрот със 
съдържание на 30% СП и са ползвани най-но-
вите данни за съдържание на ПСЧ от 2004 г ., 
предложени от проф . Н .Тодоров . Причината да 
се ползва такъв шрот е, че все по-масово слън-
чогледовият шрот се предлага съвсем слабо 
олющен . 
Дажбата за крави с 32 кг съдържат 11,8 кг 

концентрати (зърнени плюс шротове), което 
показва, че почти няма възможност да се пови-
шава тяхното количество . Ако обаче кравата 
има по-високи заложби, тя има възможност да 
произведе повече мляко до 3 кг дневно от те-
лесните резерви без това да понижи нормал-
ното є телесно състояние под критичното . 
Следователно това е дажба за една високопро-
дуктивна крава .
Дажбите за сухостойните крави предвиждат 

дневен прираст около 350–400 г така, че кра-
вите от 3 .0 точки да достигнат оценка на 

Таблица 18 . Балансирани дажби за дойни и сухостойни 
крави

Показатели

Дневна млечност
кг

Сухостойни 
на

32 26 20
65–15 
дни

14–0 
дни

Ливадно сено 
пъл . цъфтеж

4 4 5 4 4

Царев . силаж 
мл .вос .зрел .

25 25 25 12 10

Пшеничена 
слама 

0 0 0 2,0 1,0

Зърнена 
смес *)

4 .0 2,5 0 .5 0 2 .5

Слънчогледов 
шрот (30 %)

7,6 6,1 4,6 2,0 2,5

Креда, грама 130 90 50 0 0

Витаминен 
премикс, грама

10 10 10 20 20

Дажбата съдържа

КЕМ 22,3 19,0 15,8 9,4 10,5

ПСЧ г 1977 1667 1371 779 907

БПТ г 638 508 395 36 149

СП % 17,6 16,8 15,7 13,0 14,7
*) Съставена от равни части царевица, ечемик и 
пшеница
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телесното състояние (ОТС) около 3 .5 точки . 
Такава степен на охраненост е най-подходяща 
при отелването на крави с около 7500 кг млеч-
ност .

7.2.4. Основна дажба от царевичен силаж 
във восъчна зрелост
Трудностите у нас при приготовление на ца-

ревичен силаж във восъчна зрелост са свързани 
главно с липсата на съвременни комбайни, кои-
то да надребняват суровината на частички 
не превишаващи 8 милиметра . Но предимства-
та на този силаж са много големи при високо 
млечните крави . Той се приема от кравите с 
голяма охота, без остатъци и дава възможност 
за получаването на висока млечност . Колкото 
и да са малко на брой съвременните комбайни 
у нас, все пак такава възможност съществува, 
затова тук ще посочим балансирани дажби при 
максимално участие на такъв силаж . В пред-
ложените дажби е предвидено изхранването 
на 4 кг цяло ливадно сено (без надребняване) 
като източник на каротин и за да поддържа 
моториката в търбуха . Когато се изхранва със 
силаж, толкова добре надребнен и той пред-
ставлява цялата основна дажба, съществува 
опасност от понижение на маслеността, ако 
не се изхранва поне 3 кг цял фураж . Освен 
това, е предвидено да се изхранва и бирена 
каша, която допълнително подобрява дажбата 
и се разкриват възможности за още по-висо-
ка млечност . Използваният при балансиране на 
дажбата силаж, прибран във восъчна зрелост, 
съдържа в килограм сухо вещество (СВ) 0,35 кг, 
кръмни единици за мляко (КЕМ) 0,37 бр ., про-
теин смилаем в червата 25,3 г и баланс на 
протеина в търбуха (БПТ) – 9,8 .
Както се вижда от таблица 19, при 34 кг мле-

чност се използват само 10,5 кг концентрати . 
При възможности за по-висока млечност, даж-
бата позволява да се повиши концентратът 
още с 2 кг, което отговаря на 4 кг мляко . От 
телесните резерви също могат да се получат 
още 3 кг мляко или максималната млечност 
може да достигне 41 кг, което отговаря на 
млечност до 10 000 кг годишно . Следователно 
тази дажба е пригодна за най-високопродук-
тивни крави при нашите условия .
Този тип дажба също не позволява използва-

нето на карбамид, защото, за да се достигне 
нормата за ПСЧ, се използва достатъчно слън-
чогледов шрот, който внася достатъчно суров 
протеин и БПТ е висок . 
В дажбата са балансирани показателите СВ, 

КЕМ, ПСЧ, БПТ, калций, фосфор и витамин А, 
но в таблицата са посочени стойностите 
само на три показателя . Въпреки участието 
на висококачествено ливадно сено (прибрано 
в началото на цъфтежа) дажбата следва да 
получи допълнително витаминен премикс за ви-
сокопродуктивни крави, който съдържа вит . А 
по 2500 МЕ в грам .
При сухостойните крави дажбата през пър-

вите 45 дена след пресушаването не следва да 
съдържа концентрати, но въпреки това дава 
възможност за дневен прираст от около 0,5 кг, 
т .е ., ако е пресушена при оценка на телесното 
състояние (ОТС) 3 .0 да достигне до 3 .5 точки . 
Прави впечатление, че не се предвижда из-
ползването на креда при сухостойните крави . 

Таблица 19 . Дажби за дойни и сухостойни крави

Показатели

Дневна млечност
кг

Сухостойни 
на

34 28 22
65-15 
дни

14-0 
дни

Ливадно сено, 
нач .цъфтеж

4 4 5 6 5

Царев . силаж, 
вос . зрелост

20 22 24 8 5

Бирена каша 8 8 8 10 8

Зърнена 
смес *)

4 .9 2 .8 0 0 1 .0

Слънчогледов 
шрот

5,6 4,2 3,0 0 2,0

Креда грама 140 100 40 0 0

Витаминен 
премикс грама

20 20 20 20 20

Дажбата съдържа

КЕМ 23,4 20,1 16,8 9,4 10,3

ПСЧ г 2073 1770 1486 863 988

БПТ г 388 274 215 17 239

СП % 16,8 15,9 14,9 13,7 17,2
*) от равни части царевица, ечемик и пшеница
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Наличният калций в дажбата напълно покрива 
дневните нужди . Участието на слънчогледовия 
шрот е малко по-ниско в сравнение дажбата 
от таблица 18 поради участието на бирената 
каша .

7.2.5. Основна дажба от царевичак
След дажбата в таблица 19 от силаж във 

восъчна зрелост, като че ли не върви да се 
занимаваме с царевичака, но мисля че няма да 
бъде излишно, защото халът на нашето кра-
варство е такъв . Царевицата за равнините у 
нас се явява като една от най-високодобивни-
те култури, но поради дребната структура и 
неумението на стопаните да се сдружават, 
те трудно могат да получат достъп до съвре-
менна техника за силажиране, което е най-ев-
тиният начин за оползотворяването на царе-
вицата . Лишени от тази възможност, нашите 
фермери търсят начини да използват царевич-
ното растение при храненето на високомлеч-
ни крави, дори при широкото използване на 
ръчния труд за прибирането на кочаните и на 
стеблата . Ако царевичакът е добре съхранен и 
се смила на чукова дробилка преди изхранване-
то, ако кочаните със зърно се смелят заедно с 
кочаните и се комбинират с малко сено и би-
рена каша, се получава основна дажба, пригодна 
за млечност до 7500 кг след балансирането със 
шротове, карбамид, минерални вещества и ви-
тамини . (виж таблица 20 и 21) . 
Тъй като тази основна дажба дава възмож-

ност за двата варианта на балансиране без и 
със карбамид, са посочени и двете възможнос-
ти . Както ще се убедим от примерите, при 
включването на карбамид се икономисва значи-
телно количество шрот .
При използването на този тип дажби, включ-

ването на карбамид се явява много полезно, 
защото с негова помощ се създават много бла-
гоприятни условия за работа на търбушните 
микроорганизми и оползотворяването на це-
лулозата в царевичака . Той по хранителност 
не отстъпва на сеното и дава възможност за 
получаването на висока млечност . След ползва-
нето на телесните резерви млечността може 
да достигне 7500 кг . Това вече е една съвре-
менна млечност . Задължителното условие при 
дажбите с карбамид е да се добавя дикалциев 
фосфат, защото използването на ограничено 
количество шрот намалява нивото на фосфо-
ра в дажбата . Всички дажби на основата на 
царевичак следва да се допълват с витаминен 
премикс .
Дажбите за сухостойните крави в двата ва-

рианта, посочени в таблица 21 дават възмож-
ност за дневен прираст от около 400–500 г, 
което е напълно достатъчно за повишаването 
на оценката на телесното състояние (ОТС) 

Таблица 20 . Балансирани дажби за дойни крави без 
карбамид и с карбамид . 

Показатели Без карбамид С карбамид

Дневна 
млечност кг

30 24 18 30 24 18

Царевичак, 
сух, смлян кг

7 8 9 7 8 10

Ливадно сено, 
нач . цъфтеж кг

2 2 2 2 2 2

Бирена каша кг 8 8 8 8 8 8

Зърнена 
смес кг *)

6 .5 4,5 2,0 9,0 7,4 4 .0

Слънчогледов 
шрот (30 %) кг

5,6 4,2 3,4 2,3 1,0 0,0

Карбамид, грама 0 0 0 230 230 250

Креда, грама 120 80 30 120 60 0

Дикалциев 
фосфат, грама 

0 0 0 60 70 100

Витаминен 
премикс грама

30 30 30 30 30 30

Дажбата съдържа            

КЕМ 21,2 18,0 14,7 21,3 18,2 14,7

ПСЧ г 2012 1734 1481 1883 1593 1257

БПТ г 111 20 56 89 58 64

СП % 15,6 14,7 14,6 15,3 14,8 14,0

*) Равни части царевица, пшеница и ечемик

Таблица 21 . Дажби за сухостойни крави без и със 
карбамид

Показатели Без карбамид С карбамид

Дни от сухостойния 
период

65–15 14–0 65–15 14–0

Царевичак, сух, 
смлян кг

5 3 5 3

Ливадно сено, 
нач . цъфтеж кг

4 4 5 4

Бирена каша кг 10 8 10 8

Зърнена смес *) 0 2,0 0 3,5

Слънчогледов 
шрот кг

1,0 2,0 0 0

Карбамид грама 0 0 60 120

Витаминен 
премикс грама

30 30 30 30

Дажбата съдържа

КЕМ 9,3 10,9 9,0 11,0

ПСЧ г 953 1063 898 1007

БПТ г 18 98 35 18

СП % 14,0 15,5 13,7 14,5

*) Равни части от царевица, пшеница и ечемик
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от 3 .0 на 3 .5 . 
Използването на карбамид за сухостойни кра-

ви в този тип дажби е много оправдано, за-
щото се икономисва значително количество 
шрот, който се налага да бъде използван пора-
ди високия отрицателен баланс на протеина в 
търбуха при наличие на царевичак в дажбата . 
В случая се икономисват 80 кг шрот за сметка 
на повишено използване на 23 кг зърнена смеска 
и карбамид 4,8 кг . 
При балансирането на всички показатели са 

спазени изискванията на нормите за съответ-
ната млечност и физиологически състояние .

7.2.6. Основна дажба от две качества 
ливадно сено 
Ливадното сено на практика сега представля-

ва най-достъпният фураж за изхранването на 

млечни животни в дребното стопанство . За 
съжаление при прибирането му, по традиция 
се закъснява и сеното значително понижава 
хранителните си качества . Това намалява пое-
мането му и възможностите за получаване на 
повече мляко се постигат само след завишава-
не количеството на концентратите – зърне-
ните и шротовете . За да се илюстрира това, 
са балансирани дажби за различна млечност ( 
30 кг за първите 90 дни, 24 кг за вторите 90 
дни и 18 кг за последните 120 дни от лакта-
цията), както и дажби за сухостойния период . 
Като източник на белтък е използван най-ма-
сово произвеждания шрот, с 30% суров проте-
ин (СП) – частично олющен . Резултатите са 
показани в таблици 22 и 23 . Вниманието към 
този тип дажби е продиктувано от факта, 
че в дребните стопанства това е основният 
обемист фураж и тъй като не винаги се по-
стигат доб-ри резултати вината се приписва 
на сеното . Както се вижда от предложените 
дажби това не може да се приеме като да-
деност . При правилно балансиране с енергия 
(зърнени фуражи), белтъчини (шротовете), ми-
нерални вещества и витамини се получават 
дажби от които може да се получи дори над 
30 кг мляко . Това ще рече, че може да се по-
стигне над 7000 кг годишна млечност, а при 
ползване на телесни резерви – до 7500 кг . Като 
се вземе предвид, че тези основни дажби мо-
гат да се подобрят още чрез включване на 
около 8 кг бирена каша, то става ясно, че 
могат да се достигнат 33 кг дневна млечност 
или към 8000 кг млечност .
Както се вижда от таблица 22 за дажбите 

при дойните крави, използването на качест-
вено сено (прибрано във фаза начало на цъф-
теж) и съдържащо съответно кръмни единици 
за мляко (КЕМ) – 0,88, СП – 102 г, протеин, 
смилаем в червата (ПСЧ) – 60 г и баланс на 
протеина в търбуха (БПТ) 3,0 г, гарантира по-
лучаването на 30 кг мляко със 6,4 кг зърнена 
смес и 5,0 кг шрот, или общо 11,4 кг концен-
трати . Същото количество мляко, при късно 
прибраното сено след прецъфтяването (това, 
което най-често се случва у нас) се получава 
вече с 7,3 кг зърнена смес и 4,6 кг шрот или 
общо 11,9 кг зърнен фураж . Хранителността 
на късно прибраното сено е съответно, КЕМ – 
0,64, СП – 71 г, ПСЧ – 58 г и БПТ – минус 22 г . 
Поради това за балансирането на ОД с такова 
сено се налага използване на карбамид, за да не 
се преразходва шрот .
По-същественото в случая е, че късно при-

браното сено не винаги се приема в доста-
тъчно количество . Изчислението в таблиците 
е направено с допускането, че кравите все 
пак приемат късно прибраното сено нормал-
но . Фактически това не винаги е така в за-

Таблица 22 . Дажби за дойни крави от две качества ливадно сено

Показатели 
Сено, начало 
на цъфтеж 

Сено, след 
прецъфтяване

30 кг 24 кг 18 кг 30 кг 24 кг 18 кг

Ливадно сено, кг 12 12 13 12 12 13

Зърнена смес*), кг 6,4 4,6 2,9 7,3 5,2 2,5

Слънч . шрот 
(30%), кг

5,0 3,8 2,0 4,6 3,9 3,5

Карбамид, грама 0 0 0 50 50 50

Креда, грама 60 30 0 90 60 0

Витам . премикс, 
грама

0 0 0 30 30 30

Дажбата съдържа

КЕМ 21,3 17,9 14,8 21,2 17,9 14,8

ПСЧ г 1873 1570 1268 1890 1616 1381

БПТ г 415 334 178 27 21 52

СП% 16,7 16,1 14,5 14,3 14,0 13,6
*) Състои се от равни части царевица,ечемик и пшеница

Таблица 23 .Дажби за сухостойни крави от две 
качества ливадно сено

Показатели Начало на 
цъфтеж

Прецъфтяло

65–15 
дни

14–0 
дни

65–15 
дни

14–0 
дни

Ливадно сено, кг 10 8 10 8

Зърнена смес, кг 0,8 2,0 0,5 2,0

Слънч . шрот 
(30%) кг

0,9 2,0 2,0 2,5

Витам . премикс, 
грама

10 20 30 40

Дажбата съдържа

КЕМ 9,0 10,1 8,9 10,0

ПСЧ г 770 888 853 932

БПТ г 67 197 8 57

СП % 13,7 15,7 12,7 14,2
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висимост от степента на прегаряне . Такова 
сено кравите поемат значително по-малко от 
предвиденото . Тогава очакваните 30 кг не мо-
гат да се получат или се получават за сметка 
на свръх нормалното отслабване на кравите . 
Друго особено в дажбите на основата на късно 
прибрано сено е отрицателният БПТ, поради 
което се налага нормата на ПСЧ да се завиши . 
Въпреки завишението на ПСЧ нивото на СП 
в дажбата остава сравнително ниско (14,3% 
при 30 кг млечност), което не е добре за дей-
ността на търбуха . Това положение може да 
се подобри чрез използване на карбамид както 
следва . При 30 кг млечност 100 г карбамид . То-
гава зърнената смес ще бъде 7,6 кг а шротът 
– 4,2 кг . При 24 кг млечност 120 г карбамид и 
зърнена смес 5,9 кг, а шрот 3,0 кг . При 18 кг 
млечност 150 г карбамид и зърнена смес 4,0 кг, 
а шрот 1,4 кг . При дажбите на основа на на-
време прибраното сено не се налага използва-
нето на карбамид, тъй като белтъчините са 
запазени и балансът е положителен . Следва да 
се запомни, че при късно прибраното сено, за 
да се повиши консумацията винаги следва да 
се използва повече шрот или шрот и карбамид .
При сухостойните крави, ниското ниво на 

СП (12,7%) при късно прибраното сено, може 
да се подобри както при дойните крави чрез 
включване на 50 г карбамид . 
Изводите от предложените дажби са, че за 

високомлечното краварство следва да се под-
готвя качествено ливадно сено, преди всичко 
да се покосява в началото на цъфтежа, а тога-
ва, когато сме закъснели, следва да използваме 
повече шрот или да включваме и карбамид, за 
да гарантираме нормална продукция на мляко .

7.2.7. Основна дажба от ливадно сено и две 
качества шрот
Сега у нас, слънчогледовият шрот, който се 

произвежда е с много различно качество . Про-
теиновата му стойност варира от 25% до 
39% суров протеин (СП), а енергийната – от 
0,88 до 1,01 кръмни единици за мляко (КЕМ) . 
По тази причина и цената му следва да бъде 
съобразена с тези показатели и  шротът с 
25% СП следва да струва не повече от 72% 
от цената на шрота с 39% СП . Това изис-
ква стопаните да са запознати с хранителни-
те възможности на различните шротове . За 
тази цел са разработени дажби за три нива 
на млеч-ност – 30 кг, 24 кг и 18 кг с еднакво 
участие на сено, но са използвани шротове с 
различно качество (най-доброто и най-лошо-
то) . Най-ниското качество произвеждан слън-
чогледов шрот има следния състав: КЕМ – 0,88, 
СП – 247 г, протеин, смилаем в червата (ПСЧ) 
– 103 г и баланс на протеина в търбуха (БПТ) 
90 г . Най-качественият слънчогледов шрот съ-

държа: КЕМ – 1,01, СП – 390 г, ПСЧ – 135 г и 
БПТ – 183 г . Както се вижда от приложените 
таблици 24 и 25 балансирането по протеин се 
извършва с различно количество шрот . Докато 
за млечност 30 кг в първия случай, когато се 
ползва шрот с 25% СП, са необходими 6,4 кг 
зърнен фураж и 5,7 кг шрот, то при баланси-
ране на дажбите със шрот, съдържащ 39% СП 
се използва 7,5 кг зърнена смес и 3,6 кг шрот . 
Подобни са различията и при другите нива на 

млечност . Достигнатите показатели за ПСЧ 
са напълно еднакви . По-благоприятни са пока-
зателите за СП на дажбата при шрота с 39% 
СП .
Същата е картината и при другите нива на 

млечност . Тъй като във втория случай се полз-
ва по-малко шрот, който доставя и калций в 
дажбата се налага да се завиши добавката на 

Таблица 24 . Дажби за дойни крави от ливадно сено и две 
качества шрот

Показатели 

Слънч . шрот, 
25 % СП

Слънч . шрот, 
39 % СП

30 кг 24 кг 18 кг
30 
кг

24 кг 18 кг

Лив . сено,пълен 
цъфт . кг

12 12 13 12 12 13

Зърнена смес*), кг 6,4 5,0 3,4 7,8 5,7 3,7

Слънч . шрот кг 5,7 4,0 2,0 3,6 2,6 1,3

Креда, грама 60 40 0 80 50 0

Витам . премикс, 
грама

10 10 10 10 10 10

Дажбата съдържа

КЕМ 21,2 17,9 14,9 21,2 17,9 14,7

ПСЧ г 1874 1571 1278 1876 1576 1276

БПТ г 226 127 6 332 218 53

СП% 15,3 14,5 13,1 16,5 15,5 13,6
*) Състои се от равни части царевица,ечемик и пшеница

Таблица 25 . Дажби за сухостойни крави от ливадно 
сено и две качества шрот

Показатели

Слънч . 
шрот 25 %

Слънч . 
шрот 39 %

65–15 
дни

14–0 
дни

65–15 
дни

14–0 
дни

Лив . сено, пълен 
цъфт .кг

10 8 10 8

Зърнена смес, кг 0 2,0 1,0 2,5

Слънч . шрот, кг 2,0 2,5 0,7 1,5

Витам . премикс, г 20 20 20 20

Дажбата съдържа

КЕМ 8,5 10,1 8,7 10,5

ПСЧ г 791 908 771 900

БПТ г 146 121 56 152

СП % 14,0 15,9 13,1 15,4



28

43
 / 

20
19

ЖИ
ВОТ

НО
ВЪД

СТВ
О BG

креда от 60 на 80 г или съответно на от 40 
на 50 г . Всички други съставки остават непро-
менени . Данните за необходимия шрот в даж-
бата според състава му силно варират . Това 
показва, че е наложително стопаните да мо-
гат да се ориентират в различните качества 
слънчогледов шрот, ако искат да не се заблуж-
дават при балансирането на дажбите . Различи-
ето в съдържанието на СП и КЕМ идва преди 
всичко от степента на олющване (премахване-
то на шлюпките) . При неолющени семки полу-
ченият шрот съдържа най-малко СП и има най-
ниска енергийна стойност и обратно – при 
много добре олющения шрот съдържанието на 
СП е най-високо . Най-високо е и съдържанието 
на КЕМ . Това ще рече, че още от пръв по-
глед може да се ориентираме за качеството 
на шрота по съдържанието на шлюпки . Това 
е доста ориентировъчно, но достатъчно, за 
да не изпаднем в пълна заблуда . Най-коректно 
би било производителите на шрот да показ-
ват сертификат на произвеждания продукт, в 
който задължително следва на присъства пока-
зател КЕМ и СП . Не по-малко са колебанията 
и в произвеждания слънчогледов експелер . Това 
налага на пазара на тези продукти да се сложи 
ред, чрез повишаване на взискателността на 
потребителите . С тази цел и се публикуват 
тези дажби, за да са на ясно производителите 
с проблема при използването на слънчогледов 
шрот .
Подчертаните различия при дойните крави, 

са същите и при дажбите за сухостойни кра-
ви, което е видно от таблицата долу .
В заключение ще подчертая, че с вариантите 

за ОД в таблици 22, 23, 24 и 25 фактически 
бяха характеризирани всички варианти на даж-
би с ливадно сено, прибрано в началото на 
цъфтеж, в цъфтеж и след прецъфтяване . Тези 
основни дажби могат да се подобряват, както 
беше вече подчертано с бирена каша, кръмно 
цвекло или цвеклови резанки и да се получава 
висока млечност чрез умелото ползване на ба-
лансираното хранене .

7.2.8. Основна дажба от слама и люцерново 
сено
Разгледаните до тук ОД на основата на 

тикви, картофи, сено силаж и царевичак, ба-
лансирани за млечни крави, включващи както 
дойните така и сухостойните крави, с използ-
ването и на карбамид тогава, когато това е 
възможно, ще продължим тук с основни дажби 
(ОД) на основата на слама . Основанието на 
бъдат разгледани тези дажби произтича от 
няколко факта . Сламата е отпадъчен продукт 
при производството на зърно и при наличието 
на съвременна техника се подава на събиране 
и съхранение при приемливи разходи . Този фу-

раж не ангажира основни площи и при правилно 
съчетавани с други обемисти фуражи и добро 
балансиране по протеин, минерални вещества 
и витамини създава възможности за получава-
нето на средна млечност до 6500 кг, което за 
сегашните условия не е за подценяване . 
Като първи, най-подходящ вариант на такива 

ОД, ще разгледаме комбинацията на сламата с 
люцерновото сено . Препоръката ни е участи-
ето на люцерновото сено да не бъде по-малко 
от 5 кг дневно . Тъй като останалата част от 
ОД се състои от евтин фураж – сламата, то 
си струва да отделим малко повече внимание 
на по-високото участие на сеното .
Какви са показателите на такива дажби през 

различните периоди на лактация, началото, 
средата и края, е показано по долу таблица 26 . 
За повече информация в таблицата са посочени 
стойностите на протеин, смилаем в червата 
(ПСЧ), балансът на протеина в търбуха (БПТ) 
и суров протеин (СП) в % . Останалите пока-
затели като сухо вещество, кръмни единици 
за мляко, калций, фосфор и витамин А също са 
балансирани, но не са посочени за краткост .

Таблица 26 . Балансирани дажби за дойни и сухостойни 
крави

Показатели

Дневна мленост
кг

Сухостойни
на

28 22 18
65–15 
дни

14–0 
дни

Люцерн . сено 
нач .цъфтеж, кг

5 5 5 2 2

Пшеничена 
слама, кг

7 7 7 7 2

Зърнена 
смес *),кг

8,2 6,2 4,5 2,0 2 .5

Слънчогледов 
шрот 
(30 %),кг

3,4 2,5 1,5 2,0 2,5

Креда, грама 60 40 0 0 0

Витаминен 
премикс, грама

30 25 20 40 40

Дажбата съдържа

КЕМ 20,2 16,8 13,7 9,1 9,2

ПСЧ г 1780 1490 1224 864 874

БПТ г 118 83 23 30 124

СП % 14,2 13,6 12,6 12,3 14,5
*) Съставена от равни части царевица, ечемик и 
пшеница

Цифрите в таблица 26 показват, че макси-
малната млечност, която може да се достиг-
не в случая, без да се ползват телесни резер-
ви, е 28 кг . Нивото на концентратите следва 
да достигне не повече от 11,6 кг, тъй като 
по-високото количество вече превишава фи-
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зиологически допустимото съотношение 50:50 
обемисти : концентрати . Това обуславя полу-
чаването на млечност около 6500 кг . Възможно 
е да се получава по-висока дневна млечност 
с около 3–4 кг дневно, само ако кравата се 
е отелила със достатъчно телесни разреви, 
(ОТС по-високо от 3 .0, т .е . над средна охра-
неност) . Ако кравата при това положение от-
слабва по 0,5–0,6 кг дневно, за първите 60 дни 
ще загуби около 30–35 кг, което е напълно в 
границите на нормите, а отделената енергия 
ще осигури въпросните 3–4 кг дневна млечност 
допълнително . 
Както се вижда от таблицата, високото 

участие на люцерново сено позволява желана-
та млечност да се достига при сравнително 
ниско участие на слънчогледов шрот 3,4, 2,5 и 
1,5 кг дневно (и то при положение, че се ползва 
шрот с 30% СП) . Тези дажби не дават въз-
можност за ползване на карбамид . Фактически 
балансирането по ПСЧ става при сравнител-
но ниско ниво на СП – 14,2% за началото на 
лактацията, което може да се подобри чрез 
включване на 100 г карбамид дневно .
Тъй като люцерновото сено доставя много 

калций, добавката на креда за най-високата 
млечност не превишава 60 г . При всички нива 
на млечност кравите се нуждаят от добавка 
на витаминен премикс (със съдържание на 2400 
ИЕ вит . А . в грам) .
Особеното на дажбите с участие на 5 кг лю-

церново сено е, че те не може да се използват 
при сухостойните крави, поради високото 
ниво на калций . Тъй като калцият при крави-
те в това физиологическо състояние не бива 
да превишава 50 г дневно, то люцерновото 
сено не може да превишава 2,0 кг в дажбата . 
За достигането на ниво на СП поне 12,3% се 
използва повече шрот, въпреки че нормите за 
ПСЧ са по-ниски . Прави впечатление, че ни-
вото на концентратите при сухостойните 
крави е високо през първите 45 дена, като 
достига 4,0 кг . Това не беше допуснато при 
балансирането на другите дажби показани по-
горе . Това е особеност на дажбите, в които 
сламата участва в по-големи количество .
Това което следва да бъде подчертано при 

дажбата за млечни крави с високо участие на 
слама е, че тя следва да се поднася на жи-
вотните нарязана или смляна на едро сито с 
размери на отворите 25 милиметра . Нарязана-
та, или смляната слама се навлажнява с около 
0,8 кг вода на всеки килограм слама . Така се 
получава средна влажност около 50%, при коя-
то кравите най-добре поемат дажбата . При 
нарязване или смилане на сламата, люцерно-
вото сено се изхранва задължително цяло, за 
да има дразнител за нормалните движения на 
търбуха .

Запомнете! Най-характерното при дажбите 
за млечни крави на основата на слама е, че 
следва да се комбинира с достатъчно сено и 
да се балансират с шрот, креда и витаминен 
премикс . Спазването на тези условия осигуря-
ва поне 6500 кг млечност, ако кравите имат 
заложби за висока млечност .

7.2.9. Основна дажба от слама и ливадно 
сено 
Разгледаните по-горе дажби със слама и лю-

церново сено са най-доброто решение за даж-
бите със слама, но те предполагат наличието 
на подходящи площи за люцерна, докато въз-
можностите за производство на ливадно сено 
са по-големи . Затова тук сме разгледали вари-
анта да се получава същата млечност, при из-
ползването на ливадно сено . Предвидено е то 
да се прибира в началото на цъфтеж, когато 
и качеството и количеството най-добре се 
съчетават . Закъсняването с прибирането на 
ливадното сено, което много често се наблю-
дава в нашата практика, е порочно . Енергийна-
та хранителност се намалява с 10%, суровият 
протеин – с 30%, а поемането му от живот-
ните също съществено спада . Представената 
тук основната дажба (ОД) от слама и ливадно 
сено дава възможност балансирането по про-
теин да стане както само със шрот така и 
чрез шрот и карбамид . За тази цел тук са 
предложени и двата варианта (таблица 27 и 
таблица 28) .

Таблица 27 . Балансирани дажби за крави без 
използване на карбамид 

Показатели
Дневна 
млечност кг

Сухостойни 
на, дни

28 22 18 65-15 14-0

Ливадно сено 
нач .цъфтеж, кг

5 5 5 3 3

Пшеничена 
слама, кг

7 7 7 6 4

Зърнена 
смес *),кг

6,8 5,2 3,1 1,5 2 .0

Слънчогледов 
шрот(30 %),кг

4,9 3,6 3,0 2,5 3,0

Креда, грама 150 100 50 0 0

Витаминен 
премикс, грама

30 25 20 40 40

Дажбата съдържа

КЕМ 20,1 17,0 13,6 9,4 9,4

ПСЧ г 1808 1513 1252 882 892

БПТ 123 22 28 55 167

СП % 14,2 13,6 12,8 12,8 15,1
*) Съставена от равни части царевица, ечемик и 
пшеница
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Таблица 28 . Балансирани дажби за крави при 
използване на карбамид

Показатели
Дневна 
млечност кг

Сухостойни
на

28 22 18 65–15 14–0

Ливадно сено 
нач .цъфтеж, кг

5 5 5 3 3

Пшеничена 
слама, кг

7 7 7 6 4

Зърнена 
смес *),кг

7 .4 5 .8 4 .4 3 .5 4 .0

Слънчогледов 
шрот(30%), кг

4,1 2,8 1,3 0 1,0

Карбамид, грама 100 120 150 150 100

Креда, грама 150 110 70 0 0

Витаминен 
премикс, грама

30 25 20 40 40

Дажбата съдържа

КЕМ 20,1 16,9 13,7 9,5 10,1

ПСЧ г 1771 1476 1176 779 846

БПТ г 230 176 111 12 72

СП % 14,8 14,2 13,4 12,1 13,8

*)Съставена от равни части царевица, ечемик и 
пшеница

Характерното за ОД от слама и ливадно сено 
е, че при тяхното балансиране се използва по-
вече шрот отколкото при ОД с люцерново 
сено и много повече креда . За да се достигне 
малко по-високо ниво на СП и за да се покрие 
отрицателният БПТ се налага завишение на 
нормата от ПСЧ, която е съответно по пери-
оди 1770 г, 1470 г и 1170 г . Кредата съответно 
достига до 150 г .
При дажбите за сухостойните крави, без да 

се превиши количеството на калций над 50 г, 

сеното може да бъде 3,0 кг, което облекчава 
балансирането . Но, по съображения за избяг-
ване на отрицателния БПТ, шротът също се 
налага да бъде завишен над достигната норма 
за ПСЧ . Впрочем, така се постъпва винаги ко-
гато ОД са с отрицателен БПТ и не желаем да 
ползваме карбамид . При ползване на карбамид 
това завишение на ПСЧ не се налага, какъвто 
е случаят с таблица 28 .
При втория вариант, балансирането със 

шрот и карбамид, нещата са подобни . Разли-
ката се състои в по-малкото количество из-
ползван шрот, за сметка на който се завишава 
зърнената смес и се включва карбамид съот-
ветно 100 г, 120 г и 150 г .
Прави впечатление, че поради използването 

на карбамид за покриване на отрицателния 
БПТ не се наблюдава превишение на нормата 
за ПСЧ . Освен това, малко по-високи са данни-
те за процента на СП в сравнение с първия 
вариант, което маже да се счита като по-
благоприятно при усвояването на целулозата 
на дажбата .
Прибавянето на карбамид към дажбата е ред-

но да става, след разтварянето му във вода-
та, с която следва да се навлажни нарязаната 
или смляна слама .
Икономическата изгода от използването на 

посоченото количество карбамид води до ико-
номия през лактацията на 350 кг шрот и пре-
разход на 270 кг зърнена смес и допълнителен 
разход на 13 кг карбамид . Оценени съответ-
но по текущи цени 180 лв ./тон зърнена смес, 
300 лв ./тон слънчогледов шрот и 600 лв ./тон 
карбамид това води до поевтиняване на кон-
центратите с 6,0% при използването на кар-
бамид . При по-високи цени на карбамида обаче 
тази икономия няма да се получи .
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Основи на храненето
при коне

Ивайло Ченчев,
„Отглеждане и болести на конете“

Храните, използвани при отглеждането и из-
хранването на конете, се делят на четири 
групи:
• I група – груби или обемисти храни с ти-

пични представители сеното и сламата .
• II група – концентрирани фуражи: овес, 

ечемик, ръж, царевица и др . За тях е 
характерно, че в малък обем съдържат 
голямо количество хранителни вещества .

• III група – сочни храни: моркови, цвекло, 
картофи, силаж и др .

• IV група – близка до сочните – в добавка 
на силажи и други течни храни . Необходи-
мо е стопанинът да знае, че освен горепо-
сочените групи храни голямо значение има 
даването на конете и на минерални веще-
ства и витамини . Те трябва да се слагат 
допълнително и често тяхната липса води 
до сериозни заболявания и нарушаване на 
растежа на организма .

Груби или обемисти храни
Сеното е основна съставка при съставянето 

на дажбите при всички категории коне . В зави-
симост от местността, откъдето е добито, 
сеното се различава по ботанически състав . 
За конете най-подходящи са сената с по-голям 
процент съдържание на детелина, люцерна, ес-
парзета и др . Доброто качество на сеното 
зависи и от наличието в него на тревисти и 
бобови растения, а така също и от отсъст-
вието на отровни растения . От тревистите 
растения с най-добри качества са ливадните 
треви, метличината, а от бобовите – дете-
лината, посевната и дивата люцерна, еспарзе-
тата, комунигата и др .
Присъствието на хвощови растения не е 

за препоръчване поради факта, че действат 
вредно на храносмилателната система . В 
сеното не трябва да има отровни растения 
като синап, татул, старо биле, млечка, къклица . 
Те са особено опасни в зелено състояние и 
предизвикват тежки отравяния, които 
често завършват със смърт . Хранителните 
качества на сеното зависят и от времето 

на неговото прибиране . Сеното е най-добро, 
когато косенето е извършено в началото на 
цъфтежа на тревите . При извършване на по-
късна коситба качествата на люцерновото 
и детелиновото сено се понижават поради 
липсата на най-ценните части – листенцата, 
които много лесно опадат и остават само 
стъблата . Недоброто изсушаване на сеното 
влияе отрицателно върху неговото качество .
Сламата е вторият по значение обемист 

фураж, който се използва при храненето на 
конете . В зависимост от фуражната култура 
сламата бива овесена, ечемичена, пшеничена, 
ръжена и др . Най-хранителна е овесената сла-
ма, като често тя се добавя като съставка на 
дажбите за подсилване на организма . Изхран-
ването на конете със слама трябва да става 
обаче много внимателно, като голямо внима-
ние се обръща на нейното качество .
При даването на слама, поразена от вред-

ни гъбни болести и плесени, се предизвикват 
тежки заболявания, често водещи до смърт на 
конете, а при кобилите – до масови аборти .

Концентрирани фуражи
Овесът се счита за най-подходяща храна на 

конете . В него се съдържат в голямо количе-
ство въглехидрати, мазнини и белтъчини . За 
най-добър се смята овесът, който е обвит 
от бяла или светложълта тънка люспа, с едри 
зърна и добре изсушен .
Ечемикът по своята хранителност превъзхож-

да овеса, но по разпространение и по начин 
на даване той трябва да бъде поставен на 
второ място, защото непременно трябва да 
е надробен .
Царевицата също се използва за храна при 

конете, но не е желателно тя да се дава на 
подрастващи кончета и бременни кобили . При 
работните породи коне обаче тя напълно може 
да замени необходимостта от овес . Конете, 
приучени да се хранят с царевица, могат да 
я приемат до 5–6 кг на глава в денонощие, 
без това да се отрази неблагоприятно на 
тяхното здраве . При прехранване на конете с 
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царевица те бързо наддават на тегло, кожата 
им става лъскава и гладка, но при работа 
рязко отслабват и бързо се уморяват . Това е 
причината храненето само с царевица да не се 
препоръчва .
При съставяне на хранителни дажби за коне 

участие вземат и други концентрирани фура-
жи – трици, шротове, ленено семе, зърна от 
бобови растения, ръж и др . От триците най-
ценни са пшеничните, които са изключително 
подходяща храна за конете поради съдържание-
то на минерални вещества (особено фосфор) 
и белтъци .
Прибавянето на пшенични трици към храна-

та е необходимо особено за коне, които не 
се движат много . Триците спомагат и за пра-
вилното смилане и усвояване на храната от 
животните, като не предизвикват хранителни 
отоци, появяващи се при изхранване с цели 
зърна в областта на крайниците . Шротове-
те също могат да се използват при хранене-
то, но те са бедни на витамини и минерални 
вещества . Конете, заети в селскостопанска 
работа, могат да получават до 3 кг шрот на 
ден, но препоръчително е да е в комбинация с 
фуражи, богати на витамини .
Ръжта обикновено се дава заедно с овес или 

ечемик . Ръж в чисто състояние трябва да се 
дава много внимателно, защото в стомаха тя 
набъбва и често предизвиква поява на колики . 
Същото се отнася и за зърната на бобови кул-
тури, много подходящи за жребци и работни 
коне .
Даването на готови комбинирани фуражи 

трябва да става много внимателно, като се 
съблюдават отделните съставки на фуража . 
Изхранването с такъв фураж се извършва само 
в конезаводите и държавните ферми, докато 
частните стопани си съставят сами дажбите .

Зелени фуражи
Тревистите растения имат изключително 

значение при отглеждането и храненето на ко-
нете . Освен че съдържат всичко необходимо, 
зелените растения са лесно усвоима и вкусна 
храна за конете . Поемането на зелена трева 
при пасищни условия благоприятства подобря-
ването на здравето на конете и възстановява 
обмяната на веществата . Конете не бива да 
се пускат на паша веднага след дъжд или роса 
поради опасност от поява на колики .

Сочни храни
Към сочните храни спадат кореноплодните, 

силажираните фуражи и др . Използването на 
този вид фуражи дава възможност целогодишно 
конете да получават пълноценни дажби, 
богати на витамини, особено необходими 
през зимните месеци . Те оказват благоприятно 

въздействие при бременните кобили, спомагат 
за по-бързото възстановяване на конете след 
извършване на тежка и изморителна работа и 
са изключително ценна и необходима храна за 
подрастващите животни .
Включването в дажбата на кореноплодни рас-

тения трябва винаги да се съпътства от фу-
ражи, богати на белтъци и минерални веще-
ства .

Подготовка на фуражите при хранене на 
конете
С цел подобряване на вкусовите качества, 

хранителната стойност и лесната усвоимост 
е необходимо да се извърши предварителна 
подготовка на фуражите, използвани за хране-
не на конете .
За подготвяне на зърна и шротове се използ-

ват ярмомелки, зърномелки и други машини . 
Възрастните коне приемат овеса в цял вид, но 
той трябва да бъде надробен при хранене на 
коне с лоши зъби и малки кончета . Ечемикът 
най-добре се приема надробен и в смес с наря-
зана слама . Царевицата задължително трябва 
да се смели или надроби поради твърдостта 
на зърната, а стъблата да се нарежат или да 
се приемат във вид на силаж . Големината на 
шротовете трябва да бъде не по-голяма от 
орех или да се размекват предварително във 
вода .
Слама се приема от конете без никаква пред-

варителна обработка . В случаите, когато сла-
мата представлява основна част от дажбата, 
тя трябва да се нареже, за да не предизвика 
колики или наранявания на устната кухина .
Кореноплодните и картофите е нужно да се 

мият преди даване и да се надробят на малки 
парчета . Наличието на земя или пясък затруд-
нява усвояването на фуражите и предизвиква 
така наречената „пясъчна колика“ при конете . 
Приемат се в сварено състояние .
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EzdaPress

Всеки присъствал на раждане на конче е забе-
лязал, че веднага след ожребването (½–1 час) 
новороденото се изправя на крака и се опитва 
да засуче . Много е важно да му се помогне да 
намери цицките на кобилата . Много е важно 
то да поеме достатъчно количество колас-
тра, която съдържа антитела от организма на 
майката и така да придобие имунитет срещу 
различни болести . Коластрата активира и пе-
ристалтиката на червата и от тях започва да 
се отделя мекониумът – първородните фекал-
ни маси . Ако в първите часове след раждането 
не настъпи изхвърляне на мекониума, трябва 
да се потърси помощта на ветеринарен спе-
циалист .
В бокса постелята винаги трябва да е чиста 

и да няма течение, тъй като малките са много 
чувствителни и лесно могат да се простудят .

Режим на кончетата
През първия месец единствената храна на мал-

ките кончета е майчиното мляко . Ако времето 
е хубаво, на 5–6-ия ден кобилата и малкото из-
лизат на разходка за 30–40 минути . Млечният 
период продължава около 6–7 месеца . В края на 

първия месец кончетата започват да получа-
ват по малко счукан качествен овес (300–500 г) 
и доброкачествено сено . Дават се и минерални 
добавки . Може да се захранят и със смес от 
счукан овес и трици в равни количества, като 
се започва със 100–200 г на ден . Постепенно 
количествата се увеличават, като на 4,5 месе-
ца получават по 2 кг зърно, а на 6 месеца – по 
3,5–4 кг на ден .
През пролетта и лятото кончетата се из-

веждат на паша . Освен витаминозната зелена 
храна, те трябва да получават и трици (коли-
чеството им също постепенно се увеличава) .
Трябва да имат постоянно на разположение 

сол и креда за близане, а също – прясна и чиста 
вода . Дневната дажба е по-витаминозна, ако 
се включват моркови, сенно брашно и прорас-
нали зърна (особено преди пасищния период) .
Отбиването трябва да стане изведнъж . През 

първите 2–3 дни отбитите кончета се дър-
жат в конюшнята . Те постепенно отвикват 
от майките . След това се пускат на паша .
В този период дневната нужда на подраства-

щите от концентриран фураж е 3–4 кг, а със 
сено и зелена трева се хранят на воля .
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След отбиването се хранят по 4–5 пъти през 
денонощието и постепенно преминават към 
трикратно хранене .
До навършване на 1 година се претеглят все-

ки месец, а след това – на всеки 3 месеца . Кон-
четата се отглеждат вързани (най-често от 
полукръвните породи), а от чистокръвните – 
свободно в боксове, при което имат по-голяма 
свобода на движение .
Копитата се почистват редовно, особено 

стрелките . Копитният рог се изрязва всеки 
месец, за да не се деформират копитата .

Най-подходящи храни за кончетата
Концентрирани храни: овес, царевица, ечемик, 

пшенични трици . Добре е част от зърната 
– около 300 г, да са прораснали . Може да се 
дават и комбинирани смески за кончета, от 
които се получават по-добри резултати .
Сочни храни: моркови, кръмно цвекло, добро-

качествен силаж .
Груб фураж: добре изсушено ливадно сено и 

сено от бобови треви – люцерна, еспарзета, 

детелина, фий .
Неподходящи растения
Блатна растителност – острица, тръстика, 

хвощ, чемерика .

Режим на майката
За да сте подготвени, пригответе топла 

вода за поене на родилката 1–2 часа след 
ожребването . През първите дни кобилите по-
лучават по-малко храна, за да се избегне възпа-
ление на вимето от голямото количество мля-
ко . Например концентрираният фураж е добре 
да бъде 2 пъти по-малко и да получават хладка 
вода с добавени в нея пшенични трици и сено .
По-късно грижите за майката се увеличават . 

Ежедневно трябва да се храни с около 10 кг 
доброкачествено сено, 2 кг слама, 5 кг концен-
трат, готварска сол (45–60 г дневно), сочен 
фураж, витамини .
През пасищния период вместо груб фураж ко-

билата изяжда 35–40 кг зелена трева . За пре-
дотвратяване на колики в началото на сезона 
преди паша тя трябва да получава 2–3 кг сено .
При ниска млечност или липса на кърма на 

кобилите се дава от 400 до 800 г ленено семе 
на ден, а дажбите се увеличават .
Кърмещите кобили се хранят 4–5 пъти днев-

но и се поят преди всяко хранене .
Те се използват за лека работа . През първите 

3 месеца на всеки час работа се дава почивка 
10–15 минути, а на 2 часа работа – по 2 часа 
почивка за хранене и поене и за кърмене на 
малките . Концентрираните храни при работе-
щите кобили се увеличават с 2–3 кг на ден .

Трениране на кончетата
Непосредствено след отбиването кончета-

та от всички породи се включват по около 
1 час дневно в групов тренинг . Към фермите 
се изграждат манежи, където те изминават 
определени разстояния . От тежковозните и 
рисистите породи подрастващите животни 
се тренират да преминават от ходом в тръс, 
а от ездовите – в тръс и галоп .
Когато настъпва боксовото отглеждане 

(към 1,5 години), младите тежковози и рисаци 
постепенно се приучват към юздечката, 
хамута, впрягането . На същата възраст на 
кончетата от ездовите породи отначало се 
поставят юздечката, транзелата, поводите, 
а след 5–6 дни – и седлото . От тази възраст 
младите кончета започват да се приучват към 
работа, но се използват след завършване на 
физическото развитие .
При скорозрелите породи (тежковози, 

чистокръвен английски) телесното развитие 
завършва към 3-тата година, а при по-
къснозрелите (дунавски кон) – към 4–5-ата 
година .
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РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Обща политика по рибарство 

на Европейския съюз
ИАРА

I. История 
Компетенциите на Общността по отноше-
ние на рибарството се основават на същите 
разпоредби от Договора за създаване на Евро-
пейската общност (Римският договор), както 
разпоредбите за земеделието, като последните 
обхващат отношенията, свързани с регулиране 
на рибарството . По-конкретно, това са разпо-
редбите на чл . 32-38 от Договора за създаване 
на Европейската общност, които регламенти-
рат селското стопанство .
Макар и част от Общата селскостопанска 

политика, рибарството придобива самостоя-
телно значение и неговата правна уредба оф-
ормя една автономна политика, наречена Обща 
политика по рибарство . Общата политика по 
рибарство (ОПР) е основният инструмент за 
управление на рибарството и аквакултурите в 
Европейския съюз . Съвкупността от правила и 
механизми за експлоатацията, преработването 
и търговията с риба и други водни организми 
формира Общата политика по рибарство . ОПР 
е създадена с цел управление на ресурсите и 
изпълнение на изискванията, залегнали в Дого-
ворите за създаване на Европейската общност . 
Рибите се смятат за естествен и подвижен 
ресурс и съответно за обща собственост . До-
говорите, които учредяват Европейската общ-
ност поставят условие за съществуването на 
единна политика в тази област, т .е . необходи-
мост от въвеждането на общи правила, приети 
на ниво ЕО и приложими в страните членки . 
Първите общи мерки в отрасъл „Рибарство“ са 
разработени през 1970 г . Те се отнасят за дос-
тъпа до риболовни акватории, пазари и струк-
тури . Прието е, че риболовците на ЕО трябва 
да имат равен достъп до водите на страните 
членки . Запазва се обаче правото на местните 
рибари да ловят риба в местни води с цел мал-
ките съдове да имат достъп до традиционни 
пристанища . Предприети са и мерки за създава-
не на общ пазар на риба и рибни продукти . С 
оглед модернизиране на риболовните съдове и 
бордовите съоръжения е създадена съответна-
та структурна политика . Тези мерки придоби-
ват още по-голямо значение, когато през 1976 

г . страните членки, следвайки международните 
тенденции, се съгласяват да разширят рибо-
ловните си акватории от 12 на 200 мили от 
техните брегове . Те решават също, че е най-
добре ЕО да управлява рибарството във води-
те, които са под тяхна юрисдикция, както и 
да защитава интересите им по международни 
договори . След тежки преговори, през 1983 г . се 
създава Общата политика по рибарство на ЕС .

II. Принципи
Основните принципи на Общата политика по 

рибарство на ЕС са:
1 . Равен достъп на всички страни-членки до 

водите на Общността;
2 . Привеждане на риболовното усилие и флот 

на страните членки в съответствие с огра-
ничените рибни ресурси;

3 . Относителна стабилност на риболовните 
квоти при разпределение на ресурсите;

4 . Изключителна компетентност на Общ-
ността при представяне на интересите на 
страните членки в международни договори 
в отношенията с трети страни .

III. Цели и задачи
Общата политика по рибарство на ЕС има за 

цел:
1 . Осигуряване устойчиво развитие на сектора 

чрез отговорен риболов и опазване на риб-
ните ресурси;

2 . Дългосрочно обезпечаване на пазара и прера-
ботвателната промишленост с качествени 
риба и рибни продукти на приемливи за по-
требителите цени;

3 . Осигуряване на добър стандарт на живот 
на лицата, заети с риболовни дейности .

IV. Раздели 
Общата политика по рибарство на ЕС има 5 

основни раздела:
1 . Опазване и управление на ресурсите, инспек-

ция и контрол – включва определяне и управле-
ние на общите допустими улови по видове и 
категории (тегло/размери) риба, квоти за рибо-
лов, лицензи за риболов, приложение на техни-
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чески мерки; инспекция и контрол върху рибо-
ловните дейности в национални води, както и 
върху риболова, осъществяван от риболовни съ-
дове на страните членки извън водите на Евро-
пейската общност; изграждане, поддържане на 
средства и системи за наблюдение на риболова, 
като контролни плавателни съдове, самолети и 
наземни транспортни средства, ефикасно при-
лагане на системата за сателитно наблюдение 
на категорията риболовни кораби, за които 
европейското законодателство изисква това; 
изграждане и поддържане на бази-данни, позволя-
ващи кръстосано засичане на информацията за 
уловите с данни от други източници и осигуря-
ване връзка между тях и съответните системи 
на Европейската комисия .
Съветът на Европейския съюз ежегодно опре-

деля Общи допустими улови за основните ви-
дове риба за всяка страна . Те са съобразени 
с възможностите за устойчиво възстановяване 
на рибните запаси . Страните членки разпреде-
лят тези квоти между своите риболовни съдо-
ве . Страните членки могат да разменят свои-
те риболовни квоти помежду си . Съветът на 
ЕС взима решения също така по предоставяне 
на възможности за риболов на трети страни, 
имащи достъп до водите на Общността . За 
да могат да упражняват риболов, риболовните 
кораби трябва да имат и да носят на борда 
разрешително за риболов, да имат система за 
идентификация и да водят отчетност за пре-
товарването на други съдове и разтоварване-
то на уловите . В ЕС съществува система за са-
телитно наблюдение на риболовните кораби с 
дължина над 24 м . Страните членки отговарят 
за контрола, инспекциите и санкционирането 
на нарушенията . Европейската комисия от своя 
страна е отговорна за правилното и добросъ-
вестно прилагане на правилата на ОПР в целия ЕС . 
Устойчивото възстановяване и експлоатация на 
рибните ресурси се осъществява чрез изпълне-
нието на многогодишни планове за възстановя-
ване на застрашените видове и многогодишни 
планове за управление на ресурсите от други 
запаси . Тези планове се изготвят на базата на 
научни консултации . Те включват показатели за 
устойчиво управление на рибните ресурси и 
ограничаване на риболовното усилие . За щадяща 
експлоатация на ресурсите се прилагат техни-
чески мерки като определяне на по-голямо око 
на риболовните мрежи и насърчаване на селек-
тивния риболов . С оглед да се осигури устой-
чивата експлоатация на ресурсите, страните 
членки са задължени да ограничат капацитета 
на риболовния си флот .
Черно море не е предмет на регулиране в рам-

ките на Общата политика по рибарство на ЕС 
и в него няма улов на видове, за които се прила-
га Общ допустим улов . Република България има 

практика и готовност за прилагане на подобен 
режим с оглед опазване на рибните ресурси и 
тяхното нормално възпроизводство .
2 . Обща организация на пазара – включва регла-

ментиране контрола по прилагането от стра-
ните членки на общи стандарти за предлагане 
на пазара на продукти от риболов и аквакулту-
ри, признаване на организации на производите-
лите в рибарството и аквакултурите, ценова 
политика, основана на събиране и предаване на 
информация за пазарните цени и действаща 
чрез механизми, като: изтеглянето на продук-
ти от пазара, помощи за частно складиране, 
компенсаторни плащания; възможности за при-
емане на защитни мерки в случай на сериозен 
дисбаланс на пазара на риба и рибни продукти .
Целта на общата организация на пазарите е да 

допринесе за устойчивото управление на рибни-
те ресурси като въведе общ пазар за рибните 
продукти, който да даде възможност в инте-
рес на потребителите и производителите да 
се постигнат ценова стабилност, баланс между 
търсенето и предлагането и адекватно снабдя-
ване на един пазар, който изпитва нарастващ 
недостиг на суровини за преработвателната 
промишленост .
Общата организация на пазара обхваща след-

ните елементи:
• Общи пазарни стандарти;
• Информация за потребителите;
• Организации на производителите;
• Ценова подкрепа на базата на интервенция;
• Механизми за търговия с трети страни .
Рибните продукти могат да се продават на 

пазара, само ако отговарят на пазарните стан-
дарти по отношение на качество, размер или 
тегло, като се класифицират в зависимост от 
тези критерии . Съществуват изисквания от-
носно опаковката, представянето и етикети-
те . Страните членки трябва да проверяват 
съответствието на продуктите с пазарните 
стандарти .
Целите на интервенцията на пазара на риба 

са:
• да се смекчат негативните ефекти от дис-

баланса между търсене и предлагане;
• стабилизиране на цените на продуктите и 

доходите на рибарите .
При интервенцията продукцията се изтегля 

от пазара, когато цената спадне под опреде-
лено равнище . В този случай рибарите полу-
чават парична компенсация от организацията 
на производителите, към която принадлежат . 
Изтеглените продукти трябва да отговарят 
на пазарните стандарти и да бъдат с нормално 
качество . Те могат да се използват за благот-
ворителни цели, за храна на животните, но не 
и да се продават за консумация .
За подпомагане развитието и защитата на ин-
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тересите на производителите и преработва-
телите на риба и аквакултури се създават 
функционални и активни организации на произ-
водителите, които подпомагат своите члено-
ве, както при планиране на производството, 
разпространението на информация за добри 
практики и технологии, така и за подобряване-
то на пазарните позиции на производителите 
чрез концентрация на реализацията на продук-
цията . Такива организации също така облекча-
ват отделните производители във връзка с 
кандидатстването и получаването на финан-
сово подпомагане . Организациите на производи-
телите в рибарството могат да се учредяват 
от рибари и фермери на аквакултури, които се 
сдружават доброволно, за да осигурят оптимал-
ни условия за реализация на своята продукция .
3 . Структурни мерки (включително регистър 

на риболовните кораби) – включват прилагане 
и управление на структурната политика в об-
ластта на рибарството и аквакултурите, в 
частност изпълнение структурните програми 
от структурния фонд за рибарството за пери-
ода 2000–2006 г . – Финансовия ориентационен 
инструмент за рибарството и новия финансов 
инструмент за периода 2007–2013 г . – Европей-
ския фонд по рибарство; измерване на рибо-
ловните съдове; изграждане на регистър на Ри-
боловния флот, данните от който редовно се 
изпращат към Регистъра на Общността .
4 . Външни отношения – ЕС има изключителна-

та компетентност да представлява страните 
членки по споразумения със страни извън ЕС, 
както и в международни конвенции във връзка 
с ползване на риболовни ресурси и права . Кво-
тите за улов на страните-кандидатки, произ-
тичащи от участие в международни конвенции 
и организации в областта на риболова, след 
присъединяването преминават към Общност-
та, като всяка страна член се ползва с такава 
относителна (процентна) част от общия дял 
на ЕС по съответните видове извън водите на 
Общността, с каквато е влязла в ЕС на базата 
на действащия в тази сфера принцип на отно-
сителна стабилност .

V. Органи в Европейската комисия
Генерална дирекция „Рибарство и морски въ-

проси“ на ЕК отговаря за Общата политика по 
рибарство на ЕС, включваща всички риболов-
ни дейности, развъждането във ферми на живи 
водни организми, както и тяхната преработка 
и пласмент на пазара въз основа на Член 33 
(бивш 39) на Договора, учредяващ Европейската 
общност . В съответствие с основните прин-
ципи на ОПР, ГД „Рибарство и морски въпро-
си“ представя Общността в международните 
отношения, подготвя законодателство, прилага 
политиката за управление на сектора и наблю-

дава съответствието със законодателството 
на Общността . ГД „Рибарство и морски въ-
проси“ отговаря също за осъществяването на 
научноизследователска програма за рибарство-
то като част от Рамковата изследователска 
програма на Общността .
Основна задача на Дирекцията е и привли-

чането, консултирането и информирането на 
обществените и професионални организации, 
както и на заинтересованите неправителстве-
ни организации в сектора . Тя отговаря също за 
провеждането на разнообразни информационни 
и комуникационни инициативи по ОПР .
ГД „Рибарство и морски въпроси“ изпълнява 

своите задължения във взаимодействие с други-
те генерални дирекции и отдели на ЕК, както и 
с други институции на ЕС (Съвета на ЕС, Коми-
тета на регионите, Икономическия и социалния 
комитет и т .н .) . Тя също така изпълнява задачи 
по управление на бюджета и финансите, както 
и административни дейности .

VI. Актуално развитие
Първият преглед на ОПР показа, че при съ-

ществуването на прекалено много кораби и 
при наличните ресурси, техническите мерки и 
контролът сами по себе си не може да предо-
твратят свръхулова . Размерът на улова също 
трябва да се регулира . С оглед подсилването на 
ефективността на ОПР, връзката между от-
делните компоненти на политиката бе засиле-
на . Съответните мерки по контрола бяха пред-
приети с оглед да се осигури съблюдаването 
им в целия сектор . Нови технологии започват 
да се използват за предаване на информация на 
съответните органи и за извършване на наблю-
дение на по-големите кораби чрез сателитна 
система . Вторият преглед на ОПР се извърши 
през 2002 г . като един от най-важните приори-
тети на ОПР бе по-ефективното съхранение 
и управление на ресурса . Новият подход на ЕК 
по отношение на управление на рибарството 
цели:
• пренасочване управлението към една по-дъл-

госрочна перспектива с оглед осигуряване на 
по-добри запаси;

• засилване контрола върху капацитета на ри-
боловния флот и спиране на помощта за 
изграждане на нови риболовни съдове;

• инкорпориране опазването на околната сре-
да в управлението на рибарството, свърза-
но от своя страна със защита на биоразно-
образието;

• засилване ролята на научните съвети в тази 
област .

Законодателството на ЕС относно управле-
нието на рибарството не предвижда задължи-
телни изисквания по отношение структурата 
на националните администрации за прилагане 
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на ОПР . Въпреки това, в сферите на пазарната 
политика, опазването на рибните ресурси, ин-
спекцията и контрола, както и регистрацията 
на риболовния флот, ЕС налага подробни изи-
сквания, които се отнасят както до задължи-
телните за прилагане действия и мерки, така 
и по отношение на средствата и методите за 
тяхното изпълнение .
Прилагането на Общата политика по рибар-

ство на ЕС в Р . България ще осигури повишава-
не на качеството и видовото разнообразие на 
предлаганите на пазара риба и рибни продукти 
на конкурентни цени . Увеличаване инвестиции-
те в сектора ще повишат заетостта .
В приложение №1 са разписани седемте поли-

тики от Общата политика по рибарство на 
Европейския съюз
Приложение №1: Седемте политики на ОПР 

на ЕС:
1 . Устойчиво използване на рибните ресурси
• Познаване и научно изследване на морските 

рибни ресурси;
• Възстановяване и управление на рибните за-

паси;
• Регламентиране на уловите, риболовното 

усилие и риболовните лицензии;
• Управление и приспособяване на риболовния 

флот (в частност по отношение на свръх-
капацитета на риболовния флот);

• Съхранение и опазване на ресурсите;
• Селективност на риболовните уреди и ме-

тоди, щадящи околната среда и опазващи 
биоразнообразието .

2 . Предлагане на рибни продукти и осигуряване 
на пазарно равновесие
• Предлагане за преработвателната промиш-

леност;
• Предлагане на рибни продукти за директна 

консумация;
• Балансиране между търсенето и предлагане-

то;
• Достъп до ресурси и води, които не при-

надлежат на Общността (Споразумения по 
рибарство и Регионални организации по ри-
барство);

• Осигуряване на прозрачност на пазара и сво-
бодно движение на стоки .

3 . Устойчиво развитие на аквакултурното про-
изводство
• Средносрочно развитие на морските и слад-

ководни аквакултури;
• Развитие на сектора „органични аквакулту-

ри“;
• Мерки за подобряване качеството на вода-

та, използвана при отглеждането на аква-
култури;

• Разнообразяване на видовете аквакултури и 
въвеждане на нови видове за производство;

• Мерки за предпазване от болести .

4 . Развитие и конкурентоспособност на сек-
тора
• Конкурентоспособност на сектора, средно-

срочно развитие на морския риболов, вкл . 
конкурентоспособност на флота;

• Използването на всички типове улови, мо-
дернизация на корабното оборудване, усло-
вия за съхранение на рибата на борда на 
риболовния кораб;

• Риболов във вътрешни водоеми; Използване 
на иновации, въвеждане на нови продукти за 
производство .

• Развитие на преработвателната промишле-
ност;

• Стратегия за развитие на маркетинга;
• Анализ на икономическата ситуация, свърза-

на с бизнеса в този сектор;
• Информация за защита на потребителя .
5 . Човешки ресурси и териториално измерение 

на ОПР на ЕС
• Политика за повишаване качеството на зе-

тите в сектор „Рибарство и аквакултури” 
(анализ на работната сила според нивото 
на обучение, заетост по пол, подсектори 
и други); Увеличаване активното население 
в сектора на регионално ниво, вкл . морски 
риболов, аквакултури, преработка, чрез при-
вличането на млади хора и нарастване роля-
та на жените в този сектор;

• Подобряване безопасността и условията на 
труд;

• Социален диалог и стратегия за устойчиво 
развитие на рибарството .

6 . Опазване на морската и водна околна среда
• Превенция и контрол върху замърсяването 

в области на защитени морски територии 
по продължение на бреговата ивица и ри-
фовете, за които области са взети мерки 
за опазване на водната флора и фауна от 
риболовен интерес;

• Управление на отпадъчните води от произ-
водството и преработката на рибни про-
дукти;

• Географска карта за показване качеството 
на водите .

7 . Добро управление на Общата политика по 
рибарство на ЕС
• Отпускане на финансови помощи и величина 

на заетостта в сектора;
• Инспекция и контрол;
• Качество на базата данни и събирането на 

информация;
• Степен на организираност на промишле-

ността и процент на присъствие на про-
фесионалните организации в стойност и 
количество (Участие на Организации на про-
изводителите и междубраншово партньор-
ство) .
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Центърът за насърчаване на сътрудничество-
то между Китай и страните от Централна 
и източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) участва във 
Второто международно изложение за вносни 
стоки (The 2nd China International Import Expo), 
което се провежда от 5 до 10 ноември в Шан-
хай . С продукти на 18 български фирми,  пове-
чето представени на Третото международно 
изложение за чай и напитки в гр . Ханджоу и 
Първото Китай – Централна и Източна Евро-
па в Нинбо, които се проведоха по-рано т .г ., 
Центърът ще покаже родно производство . 
Мострите на българските стоки ще бъдат из-
ложени за посетителите и на Шанхайското 
ЕКСПО .
Грандиозният панаир, учреден по инициатива 

на китайския президент Си Дзинпин, е насо-
чен изцяло към производители и износители на 
стоки от целия свят . За втори  път „Шан-
хай ЕКСПО“ се стреми да постигане баланс 
в международната търговия на КНР . Посети-
телите ще видят последните постижения на 
високотехнологично индустриално оборудване, 
потребителска електроника и уреди, авто-
мобили, облекло, аксесоари и потребителски 
стоки, храни и селскостопански продукти, ме-
дицинска техника и здравеопазване, развиващи 
се технологии, аутсорсинг на услуги, креативен 
дизайн, култура и образование, туризъм, логис-
тично обслужване .
От 15 до 18 ноември Центърът ще се при-

съедини и към друго мащабно събитие – Ки-
тайския международен селскостопански панаир 
(China International Agricultural Trade Fair, CATF), 
който ще се проведе в гр . Нанчан, провинция 
Дзянси . Организаторите от Центъра за насър-
чаване на търговията в областта на селското 
стопанство към  Министерството на земеде-
лието и въпросите на селските райони на Ки-
тайската народна република предоставят на 
ЦНСССКЦИЕ безвъзмездно напълно обзаведено 
и декорирано изложбено пространство .
Изложението, спонсорирано и организирано 

от земеделското министерство на Китай и 
от местното правителство на провинция 
Дзянси, ще се проведе в Международния ЕКС-
ПО център – Нанчан . Изложбената площ от 
над 140 000 м2 и обичайните над 400 000 посе-

тители, го правят най-влиятелният земедел-
ски търговски панаир . През 2018 г . участие в 
него са взели 4000 предприятия от 40 държави 
и 16 000 вида продукти . Сделки за материали, 
техника и продукти в сферата на селското 
стопанство, за близо 33,7 млрд . китайски юана 
(около $5 млрд .), са били сключени по време на 
миналогодишното издание . Над 50 000 мени-
джъри и търговци на едро на селскостопански 
стоки от Русия, Чили, Казахстан, Индия, САЩ, 
Турция, Австралия, Индонезия и Китай са били 
сред посетителите .
Изложбените зони т.г. включват експозиционна зала 

за зърнени храни и масла от растителен произход, 
животновъдство и домашни птици, АКВА-изложбена 
зала, плодове и зеленчуци, изложбена зала за градско 
земеделие, за дигитално селско стопанство, излож-
ба на селскостопански продукти, международна из-
ложбена зона, услуги, култура – живопис, скулптура, 
традиционните за Китай рязане на хартия и игра на 
сенки, производство на оризова хартия, керамика, 
телевизионно творчество, поезия, мащабна излож-
бена зона за предприятия, в която ще бъдат показа-
ни 100-те най-големи селскостопански предприятия 
в Китай.
С доказаните си резултати, насърчаването на 

търговския обмен с акцент върху бранда на сел-
скостопанските продукти, с участието на водещи 
предприятия от Китай и чужбина, чиято цел е тър-
говски обмен и сътрудничество, с обмена на наука 
и технологии, изложението в Нанчан се провежда 
за 17 път, превръщайки се в най-авторитетната и 
влиятелна китайска платформа за качество на въ-
трешната и международната търговия със селско-
стопански продукти.

На Шанхай ЕКСПО и в Китайския 
международен селскостопански панаир 

18 български фирми участват с мостри
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Мариян Драганов
източник: Китайска информационна агенция Синхуа

Вносът на свинско месо 
в Китай скача през първите 
три тримесечия

Китай е внесъл повече свинско и говеждо месо 
през първите три тримесечия на тази година, 
показват данни от Генералната митническа 
администрация (GAC) .
През този период, страната е внесла 1,33 ми-

лиона тона свинско месо, с 43,6% повече на 
годишна база, докато вносът на говеждо месо 
е нараснал с 53,4% и е достигнал 1,13 милиона 
тона, съобщи GAC .
Китай забрани вноса на храна от държави и 

региони, засегнати от заболявания, отказа да 
допуска некачествени продукти и пресече кон-
трабандата на свинско месо .
Страната подобри ефективността на реги-

стрирането на производители на месо в чужби-
на, които отговарят на определени изисквания . 
Внасяното свинско и охладено месо са прове-
рявани приоритетно от китайските митници, 
заяви говорителят на GAC Ли Кюиуън .

По данни на митниците, общият обем на 
външната търговия на страната през първите 
девет месеца е нарастнал с 2,8% на годишна 
база и е достигнал 22,91 трилиона юана (около 
3,2 трилиона щатски долара) .



С изложба, наречена „Даровете на 
природата“ и тази година на 
25 октомври Селскостопанска 

академия (ССА) отбеляза празника 
на аграрната наука. Това е денят, в 
който се представят достиженията 
на всички учени в областта на 
аграрния отрасъл и се осмисля 
ролята на научната общност 
за развитието на българското 
земеделие. Затова по традиция 
и тази година Селскостопанска 
академия отвори гостоприемно 
вратите си, за да сподели с 
обществото  благата от труда си. 

Селскостопанска академия празнува
Деня на аграрната наука

Контакти:
1373 София, ул. „Суходолска“ №30
+359 2 812 75 05
ssa@agriacad.bg
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