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Академията е с мисия да провежда и прилага политики от научен, технически, икономически, правен, 
социален и културен характер, в средносрочен и дългосрочен план, в областта на земеделието, храните и 
околната среда.

Мисията на Academie d’Agriculture de France е и в съответствие с националните, европейските и глобални 
аспекти и въпроси, напълно кореспондира с приоритетите на „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа (2021–
2027 г.)“. Основен диалог между учените от Академията са теми, отнасящи се до производство, преработ-
ка, търговия и потребление на селскостопански и животновъдни суровини и продукти; използването и 
управлението на природните ресурси във връзка с развитието на селските райони с оглед опазване или 
подобряване на околната среда, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и въздействие 
върху качеството на живот на населението; социален и икономически ефект и като цяло развитието на 
селската среда.

Селскостопанската академия на Франция работи за изграждане на мостове между учени, практика и ин-
ституции. Благодарение на публичните є сесии и печатните є издания, резултатите от работата є се раз-
пространяват бързо и успешно. Академията е с богат опит в участието си в европейски и международни 
дискусии, преговори и реализирани партньорства. 

Изборът на редовни членове и асоциирани кореспонденти на Академията се утвърждава с Указ на ми-
нистъра на земеделието, храните и горите на Франция.

Броят на членовете на Френската селскостопанска академия е ограничен до:
• 120 пълноправни членове, с френска националност;
• 60 асоциирани членове, чужденци;
• 180 членове – кореспонденти, с френско гражданство;
• 60 сътрудници чуждестранни кореспонденти (асоциирани кореспонденти).

Селскостопанската академия на Франция работи в тясно сътрудничество и обмен със селскостопански 
академии в рамките на Европейския съюз, Европейската Асоциация по земеделие (UEAA) и участва в Инте-
ракадемичната група за развитие (GID), мрежа от академии около Средиземноморието и Западна Африка.

Академията допринася за съхранение на историята на земеделието и земеделския свят, поддържайки 
тясна връзка с Асоциацията за изучаване на историята на земеделието (AEHA). Нейната богата библиоте-
ка е с над 35 000 заглавия частично дигитализирани и богат фонд от документални филми, които може да 
се гледат на място и на сайта на „Gallica“ – Националната библиотека на Франция. Академията поддържа и 
няколко печатни издания като La Revue de l’ Académie d’Agriculture.

СелСкоСтопанСка академия на Франция
„Страст да знам, амбиция да предам“

www.academie-agriculture.fr

http://ueaa.info/
http://g-i-d.org/
http://g-i-d.org/
http://gallica.bnf.fr
https://www.academie-agriculture.fr/
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Съществен ръст спрямо 2014 г. се наблюдава при 
броя на отглежданите биволи – с 88%, пчелни семей-
ства – с 41% и говеда – с 20%. „За периода 2014–2018 
г. е налице увеличение на добива на редица животин-
ски продукти в областта като биволско мляко – с 
68%, пчелен мед – с 45%, яйца – с 27% и овче мляко 
– с 3%. През 2018 г. в София-област се отглеждат 5% 
от овцете и 4% от биволите и птиците в страна-
та. Това съобщи заместник-министър на земеделието, 
храните и горите д-р Лозана Василева на среща с 
земеделски производители, която е част от информа-
ционната кампания по Директни плащания за 2020 г.
„За периода 2014–2019 г. земеделските производи-

тели в София-област са получили финансова подкре-
па с европейски и национални средства в размер на 
731 млн. лв., което представлява 4,8% от общо пре-
доставения в земеделието публичен ресурс същия пе-
риод“, заяви зам.-министърът. През 2018 г. Брутната 
добавена стойност (БДС) от аграрния сектор в облас-
тта бележи ръст от 4,8% спрямо 2014 г.
По думите й подкрепата за животните в областта 

нараства значително през 2018 г. спрямо 2014 г. при 
всички категории животни, обхванати от схемите 
за Директни плащания. Най-значително увеличение се 
отчита при заявения брой говеда за директно подпо-
магане – с 57%, следвано от това при овцете-майки 
и козите-майки – с близо 22% и при биволите – с 
около 4%.
Пред близо 350 земеделски производители от Со-

фия-област експерти на МЗХГ представиха начинът и 
условията на кандидатстване за подпомагане в кампа-
нията по Директни плащания. Стопаните бяха запоз-
нати и с предстоящите преми по ПРСР 2014–2020 г., 
както и с държавните помощи в сектор „Земеделие“ 
за 2020 г. По време на срещата бе представена и ак-
туална информация за хода на преговорния процес за 
новата Общо селскостопанска политика, както и за 
новостите в сектор „Животновъдство“.
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ПРЕДСТАВяМЕ ВИ

Станислава Пекова

Гл. ас. д-р Евгения Ачкаканова 
– асоцииран кореспондент на 
Селскостопанска академия на Франция

Списание „Животновъдство BG” има удоволст-
вието да информира общността на земедел-
ските производители, учените и всички заин-
тересовани от бранша „Животновъдство”, че 
на 8.01.2020г. на официална церемония в сграда-
та на Селскостопанска академия на Франция 
(Academie d’Agriculture de France) в Париж гл.ас. 
д-р Евгения Ачкаканова бе приета за асоцииран 
кореспондент на Академията. 
С обявяването на конкурс в началото на 

2019 г. процедурата по утвърждаване и прием 
на нови членове и асоциирани кореспонденти 
отне повече от девет месеца, преминавайки 
през етап на допустимост по документи, ин-
тервю, доказване на професионален и админи-
стративен опит, членство в други национални 
и международни организации и опит в между-
народното сътрудничество. 
Селскостопанската академия на Франция е 

институция с дългогодишен опит и традиции, 
утвърдена с указ на Президента, а създаването 
є датира от 1 март 1761 г. като „Национален 
център по земеделие в Париж“. Академията е 
с мисия да провежда и прилага политики от 
научен, технически, икономически, правен, со-
циален и културен характер, в средносрочен и 
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дългосрочен план, в областта на земеделието, 
храните и околната среда.
 Селскостопанската академия на Франция е 

под протекцията на президента, а министъ-
рът на земеделието и храните на Франция е 
неин почетен председател.
Гл.ас. д-р Евгения Ачкаканова в качеството си 

на асоцииран кореспондент сподели: „За мен 
ще бъде сериозен ангажимент да съдействам 
за установяване на успешни партньорски вза-
имоотношения между Селскостопанската ака-
демия на Франция и Селскостопанската ака-

демия в България, както на административно, 
така и на академично ниво. В Селскостопан-
ската академия на Франция членуват учени 
от водещи научни институти (включително 
INRA и Institut de l’Elevage). Голяма част от тези 
учени са национални консултанти по въпроси 
на земеделието, членове на работни групи по 
изготвяне на стратегически документи на на-
ционално и европейско ниво, участници в на-
ционални и международни програми и проекти. 
Именно този богат опит би могъл да бъде 
споделен и приложен у нас. 
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говедовъдство

Красимир Петков

SOMMET DE L‘ELEVAGE 2019:
Посещение на ферми

В рамките на изложението SOMMET DE 
L‘ELEVAGE 2019 бяха организирани посещения на 
ферми в региона на Централния масив – плани-
ната, известна като място, дало на Франция 
редица специфични породи овце и говеда. На-
ред с тях, съобразени със специфичните усло-
вия на полупланинския релеф, там са разположе-
ни и ферми за „конвенционално производство“ 
на мляко, отглеждащи типични млекодайни 
породи животни. Екип от сп. „Животновъд-
ство BG” посетихме една от тях, за да видим 
как всеотдайната работа на стопаните наред 
със съчетанието от типични местни породи 
и традиции в обработката на млечните про-
дукти правят от страната водеща сила и 
световно известна дестинация за любителите 
на преработени млечни продукти – като над 

500-те вида сирена. Неслучайно французите се 
шегуват, че ако всеки ден от годината опит-
ват някое ново сирене, няма да им стигнат 
дните от календара, за да опитат всичките. 
Фермата за отглеждане на крави от порода-

та Холщайн е кръстена на името на собстве-
ниците Меле – мадам Сузан Меле, Матийо и 
Флоранс Меле. Тук са произведени  972 100 ли-
тра мляко през последната година. Фермата 
има един нает работник и заедно с него се-
мейство Меле се грижи за 110 крави от тази 
високопродуктивна млечна порода. От тези 
110 животни годишно най-малко 90 са в лак-
тация през цялото време. Имат също така 
и стадо от бозаещи телета от породите 
Шароле и Салерс, които отглеждат, както и 
заместващи юници. В две отделни сгради се 
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помещават около 3000 пилета, които отгова-
рят на стандартите за качество.
Обработваемата площ на фермата е 283,4 ха, 

от които 221,6 ха са постоянни пасища. Освен 
основните сгради, фермата разполага и с до-
пълнителен навес за съхранение на балираните 
слама и сено.
Средната продуктивност на кравите е 

10 383 литра през миналата година, при 3,72% 
масленост и 3,16% протеин.
Хранителният режим е съставен от царе-

вичен силаж, тревен силаж, пулпа от захарно 
цвекло, слама, рапица с масло, каша от смачкана 
царевица.
В края на лактационния период имаме следни-

те данни, разпределени по вид – първа; втора; 
трета; четвърта и следващи лактации и по 
брой на лактиращи крави във всеки вид.
От табл. 1 се вижда, че най-голям е броят 

на лактиращите на първи и втори път крави 

Таблица 1

Numbers Milk at 305 d Butterfat at 305 d Proteins at 305 d Cell count Dry period (d) Lactation days 

L 1 24 9529 36,3 31,6 243 67 373

L 2 27 10760 37,0 31,2 275 84 367

L 3 14 10993 40,2 32,4 470 77 374

L 4 et 16 10482 36,2 31,2 894 69 310

Total/
average

81 10383 37,2 31,6 421 75 356

– съответно 24 и 27 бр., докато при трета, 
четвърта и по-късна лактация броят им нама-
лява на 14 и 16 бр. За сметка на това, коли-
чеството надоено мляко се увеличава с всяка 
следваща по ред лактация до трета, която е 
своеобразен пик, след което количеството се 
задържа на едно средно добро ниво и остава 
постоянно високо. Същото се отнася и до ка-
чествените показатели на млякото като мас-
леност и съдържание на протеини в проценти.
Сградите на фермата са нови, построени през 

последните две–три години, като не са полз-
вани кредити или държавни помощи. Всичко е 
изпълнено с модерните дървени конструкции 
на панелен принцип, като основните скелета 
на сградата са от стоманени профили. Това 
осигурява достатъчна здравина и устойчивост 
на конструкцията и едновременно с това до-
бра топло- и шумоизолация, от която се нуж-
даят животните, за да не се стресират при 
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производствения цикъл. 
Фермата обаче е модернизирана по европей-

ски проект за модернизация на животновъдния 
и зеленчуков сектор, като са построени две 
отделни помещения за отглеждане на теле-
тата, система за почистване на оборите на 
решетъчно-релсов принцип и са закупени два 
доилни робота, които са основен помощник 
при отглеждането. 
Съвременният млечен робот, който дои кра-

вите автоматично като предварително изми-
ва виметата им, подгрява смукателите, ав-
томатично ги поставя на вимето, извършва 
контрол за заболяване на някоя от цицките и 
съответно не поставя там смукател, ако има 
възпаление, измерва количеството на издоено-
то от всяка крава мляко за съответното дое-
не и го отбелязва в електронната система. По 
този начин се спестява огромно количество 
труд по водене на дневник и вземане на млеч-
ни проби, по окачествяване и описване на про-
дуктивността на всяка отделна крава. Чрез 
нейния електронен чип, данните є се нанасят 
автоматически и са налични в реално време.
И друга важна функция на робота – да ин-

формира за запълването на цистерната и да 
„повиква” транспортната машина за смяна на 
пълния контейнер.

По отношение на реализацията на продукция-
та част от нея се предава за преработване на 
големи преработвателни предприятия, а друга 
се преработва на място, като се произвежда 
сирене тип Бри, което е меко сирене и в тази 
част на Франция, Регион Оверн, се нарича тра-
диционно Saint nectair (Сен нектер). Светият 
нектар, в превод, показва с какво благоговение 
се отнасят хората към произведения с толко-
ва усилия и старание продукт. За да се спази 
традицията, фермата отскоро е отворила и 
собствен магазин в близост до пътя, в който 
се продава тяхното сирене, имащо собствена 
марка Meley. Това не означава, че този мага-
зин донася основната част от приходите на 
фермата – това е почти невъзможно, но във 
Франция е общоприета практика при пътува-
не в страната хората да спират при фермите 
и да купуват тяхната продукция, независимо, 
че в немалко от случаите тя е на сравнително 
висока цена. И това е напълно законно. 
Друга помощ, съфинансирана пак от ЕС и ре-

гионалното управление, е модерната геомем-
бранна яма за съхранение на оборския тор. Тя е 
с такива размери, че да осигури съхранението 
на оборския тор, останал от всички животни 
по екологично-съобразен начин, като се щади 
околната природа и подпочвените води.
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говедовъдство

Джули Ван Бовен
Източник: govedovad.com

Приключенията
на едно селско момиче

Непрекъснато говорим за фермерите в напредналите в говедовъдството страни. Ами фермери като 
нашите. Ето защо, чрез разказите на младата фермерка Джули от Белгия, ще се опитаме да влезнем 
в живота на една белгийска млечна ферма. Ние знаем, че фермерите вярват най-вече на колегите си 
и затова ще оставим Джули да разкаже за своите преживявания като фермер.

Родена съм на 30 септември 1991 г. като 
Джули, дъщеря на фермерите Херман и Веерле. 
Израснах със сестрите си между кравите и 
телетата, между тракторите и машините. 
Имахме обор, поляни и гора, в която да иг-
раем. Какво прекрасно детство имахме там! 
Безброй спомени...
Растяхме, станахме юноши, ходехме на учи-

лище… От септември 2003 г. посещавах сред-
ното училище на колежа на Сейнт Бернар. Там 
получих отлично обучение, от което съм много 

доволна. Имах чувството, че моето бъдеще е 
говедовъдството. И така реших след дипломи-
рането си през юни 2009 г. да продължа обуче-
нието си в селскостопанска посока.
От септември 2009 г. до юни 2012 г. учех 

Агро- и Биотехнологии. Научих много, защото 
училището е много практично в своите ста-
жове и пътувания. Баща ми и майка ми поеха 
фермата през 2000 г. от родителите на майка 
ми. След като завърших през юни 2012 г., за-
почнах работа във фирмата. Нашата ферма е 
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млечна, в която отглеждаме около 150 млечни 
крави и около 130 млади говеда. Кравите се 
отглеждат в големи боксове и се доят във 
въртележка с 24 места.
През октомври 2012 г., след 3-годишно след-

ване за бакалавър, официално започнах работа 
у дома. Сега от доста време работя вкъщи 
с родителите си. Оттогава много неща във 
фермата и начина ни на работа се промениха. 
Непрекъснато се развиваме. Животът на фер-
мера, работата със семейството във фермата 
… това е моето нещо, такъв е моят живот!
В събота, 28 юни 2014 г., отпразнувахме новия 

си обор… Много се гордеем с това пости-
жение, въпреки че сега трябваше да започне 
истинската работа.
През юни 2015 г. направих видео за между-

народния видео конкурс YouFarm. „Един ден в 
нашата млечна ферма“, беше подходящото за-
главие. В това видео споделям своята страст, 
живота си във фермата и със семейството 
си и насърчавам колегите в тяхната работа. 
Завърших трета в състезанието, от което 
съм много горда. Наградата бе много хубава 
камера, която с която направих много виде-
оклипове.
Описвайки и показвайки селския живот, чрез 

моят блог ще ви разкажа за живота ни във 
фермата. Можете да видите точно как вър-
вят нещата в нашата млечна ферма. Може 
да се види как всъщност процедираме, за да 
„получим млякото“.
В миналото всички имаха някой в   семейство-

то, който стопанисваше ферма – в старите 
времена дори всички бяха земеделски произ-
водители – но в днешно време много хора са 
далеч от нея. В резултат на това хората вече 
не знаят как храната идва при хората. А таки-
ва неща трябва да останат известни, според 
мен. Съществуват и твърде много погрешни 
схващания за фермерите и земеделския живот. 
Освен това редовно несправедливо сме пред-
ставяни в лоша светлина.

Нашата ферма по време на баба и сега
Баба ми даде снимка от нашата ферма. Това 

беше стара пожълтяла фотография, мисля, че 
най-старата снимка от времето, когато фер-
мата влезе в живота на нашето семейство: 
тя датираше от 1978 г. В края на 70-те годи-
ни, моята баба и дядо са се заселили тук и са 
започнали да се занимават с крави. Бялата им 
малка къщичка е запазена и до днес. Църквата 
и презвитерията, които се намират съвсем 
близо, също са останали непокътнати.
Опитах се да направя снимка от приблизи-

телно същото място, така че, разликата да 
се вижда добре.
Горда съм, че работя във фермата, където 

баба ми е работила толкова усилено през всич-
ките тези години. Заедно с моите родители 
и сестрите ми, ние правим всичко възможно 
тук, всеки ден в нашата ферма да надгражда-
ме постигнатото от моите предци.
Започнах да търся снимки във всевъзможни 

албуми – по онова време нямаше дигитална 
фотография при нас. Попаднах на много хубави 
снимки със сестрите ми, като малки. Избрах 
снимка от лятото на 1999 г. Софи беше почти 
на 9, аз – почти на 8, Валери – на 6 и Стефа-
ни – почти на 5 години. Истински фермерски 
деца!
Преместването на теле не е проблем за нас. 

Дори крака да не в ботуш не ни спира – по-
гледнете Софи долу на снимката. Просто не 
си е намерила ботуша и е сложила найлонова 
торбичка. 

Фермата преди

Фермата сега
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Някои момичета си остават винаги селски 
момичета! На тази снимка и аз съм си напра-
во такова. Тя е от май 2010 г. Кравата на 
снимката е Михала, тогава моя любимка. Всеки 
ден трябваше да я водя от помещението в 
доилния салон и обратно. Защото вървейки по 
решетките, тя се плъзна и удари много лошо 
задните си крака. От тогава тя стана ис-
тинска капризница и трябваше да я водим до 
доилното.
Едно селско момиче трябва задължително 

да язди. Като малка имах пони и кон. Ездата 
включва падане и пълзене обратно, но винаги 
възможно най-бързо пак на коня .Така че, не 
губете вярата си, както казваше мама – юнак 
без рана не може.

Маркиране на животните
Първите неща, с които се сблъскват теле-

тата в реалния живот, това е поставянето 
им на ушна марка. След време идват коланът 
на врата и каишка на крака. Когато почнах ра-
бота в нашата ферма, най-напред ми бе обяс-
нено как става това и за какво служат тези 
аксесоари към тоалета на телето.
Всички крави в нашата ферма, носят чифт 

ушни марки, колан и каишка за крака. Ушните 
марки трябва да се сложат на новороденото 
до 7 дни след раждането и трябва да ги носят 
до края на живота си. Това е тяхната иден-
тичност и марката е уникална за всяко жи-
вотно. Не слагаме марки само, когато телето 
се роди мъртво. Когато животно загуби ушния 
номер, трябва да се поръча нов, със същите 
цифри на него. 
Нашийникът и каишката на краката се сла-

гат, когато животно се отели за първи път. 
Те съдържат условен номер на кравата и е па-
тентован. Когато една крава напусне ферма-
та, жива или мъртва, нашийникът и каишката 
на краката се отстраняват и следователно 
могат да бъдат дадени на друго животно. Кра-
вата се помни от нас и от компютъра въз 
основа на това число – въпреки, че тя също 
има име.
Ушен маркер 
Когато се роди теле, то трябва да бъде 

идентифицирано в рамките на 7 дни: получа-
ва ушен маркер, с уникален номер на двете 
уши. Марките се слагат със специални клещи. 
Когато телето се роди мъртво, не е необ-
ходимо да го маркирате. Това мъртвородено 
животно трябва да бъде докладвано на Rendac, 
компанията, отговаряща за събирането и об-
работката на трупове. Ушните марки, които 
се слагат, трябва да са задължително BVD. 
BVD означава „Вирусна диария при говедата“ – 
това е сложна болест, която няма място във 
фермата. Чрез BVD-марките за уши, се взема 

проба от ушната тъкан, като се маркира ухо-
то на животното със специална ушна марка. 
След това пробата трябва да бъде изпратена 
до службата за здравеопазване на животните, 
където ще изследват пробата за BVD. Ако ре-
зултатът е положителен, то е BVD носител 
или IPI (Immunotolerant Persistent Infected). Това 
животно получава “IPI-статус” и е блокирано 
във фермата. При нас всички резултати вече 
са отрицателни и имат статус „без IPI чрез 
изследвания“, а майката – статус „без IPI чрез 
родословие“.
Ушните марки се поръчват от службата за 

здравеопазване на животните. Следователно 
раждането на теле трябва да бъде отчетено 
в Sanitel: информационна система, разработена 
от FASFC (Федерална агенция за безопасност 
на хранителната верига) за идентификация и 
регистрация на добитъка. Ние регистрираме 
раждането на теле в нашата компютърна 
програма Ceres: трябва да бъдат въведени но-
мерът на ушната марка, датата на раждане, 
цветът, полът, породата, бащата и майката. 
Тогава тези данни се препращат на Sanitel в 
програмата Ceres.
Оригинална марка за уши
Ушната маркировка има различни записи и 

може би е интересно да се обясни как се раз-
чита написаното на нея:
• BE = кодът на държавата
• 6 = контролна цифра
• 1051 = първите две от тях показват про-

винцията, където животното е родено
• баркод
• 5000 = работният номер
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Марка за разпознаване
Когато животно загуби ушна марка, фермерът 

трябва да поръча нова и да я постави в рамки-
те на 7 дни след получаването є. Данните ще 
са същите както на предния номер, но сега в 
горната част ще има и идентификационен но-
мер. Това е римско число и показва колко пъти 
е заменен този ушен маркер. Между другото, 
не е възможно да поръчате две еднакви ушни 
марки едновременно.
Идентификационен документ
Документът за идентификация всъщност 

представлява личната карта на животното и 
той винаги трябва да присъства в компания-
та, в която се намира животното. Състои се 
от 3 големи части, върху които има различни 
записи:
• паспортът с прикачените файлове за раж-

дане, номера на ушната марка, датата на 
раждане, цвят, пол, порода и номер на май-
ката. В допълнение, от 1 януари 2015 г. се 
посочва и статутът на BVD.

• отрязък, който трябва да бъде попълнен 
когато животно напусне фермата и който 
ще остане във фермата.

• лентата със санитарната винетка или 
полупрозрачната самозалепяща се лента в 
горната лява част, която трябва да бъде 
залепена към паспорта, когато животното 
напусне фермата.

Когато животно напусне фермата, паспор-
тът и отрязъка трябва да бъдат попълнени. 
Санитарната винетка трябва да бъде прикре-
пена към паспорта и се дава на купувача на 
животното. Този санитарен документ се носи 
на ветеринарния лекар, който ще трябва да 
изследва животните, чрез вземане на кръв и 
да ги прегледа. След това ще бъде отпеча-
тан нов документ за идентификация – нова 
версия – с променени данни. Когато животно 
умре във фермата, паспортът и отрязъкът за 
заминаване също трябва да се попълнят и да 
се постави санитарната винетка.
Колан
Когато юницата се отели и трябва да влезе 

в доилната зала на нея се слага колан с номер. 
Всички крави в нашата ферма имат номер, в 
момента това е от 1 до 132. Това число, на 
колана, ние наричаме номер на кравата и тя го 
носи до края на живота си. С този номер на 
кравата тя е в нашите компютърни програми 
и по този начин си разпознаваме кравите.
Лента за крака
В допълнение към колана, кравата също носи 

каишка за крака: Rescounter II. Този колан има 
3 основни функции в нашата ферма: разпозна-
ване на кравата в карусела, разпознаване при 
хранилките за концентрати и измерване на 
активността – следователно това е брояч 

Ушен маркер. Маркирането на ухото трябва да се 
извърши до 7-дневна възраст.

Беки с ушни марки, колан на врата и каишка за крака

Оригинална марка за уши

Марка за разпознаване



12

44
 / 

20
20

ЖИ
ВОТ

НО
ВЪД

СТВ
О BG

на стъпките. Важно е на току-що отеленото 
животно да бъде поставен коланът на крака 
възможно най-бързо, защото това е единстве-
ният начин да бъде разпозната в карусела и 
данните за нея да влязат в компютъра.

Каишката за крака Rescounter II всъщност е 
„кутията“, която виси на каишката. Ние гово-
рим в цялост за колан за крака. Когато е по-
ставена каишката на крака, тя вече не може 
да бъде освободена. Каишката трябва да бъде 
срязана с чифт клещи и след това върху „таб-
лата” може да се прикрепи нова каишка.
Педометрите се използват главно във фирми, 

където се отглеждат по-голям брой крави. Те 
се предлагат във версии за шията и краката, 
но версията за шията не е толкова надеждна, 
колкото версията за крака, тъй като кравите 
движат шията повече и следователно дават 
повече фалшиви положителни доклади. Дей-
ностите на всяка крава се записват на 2 часа 
и се съхраняват в продължение на 10 дни. Ако 
има 2 последователни периода от 2 часа от-
клонение от същия период през предходните 
дни, това се счита за подозрително, казва се, 
че има аларма за активност. Ако обаче засяга 
3 последователни периода, човек говори ефек-
тивно за източник на стабилност.
Повишената активност е ясно видима и 

може да се определи началото на разгонване-
то. Обикновено кравата е по-активна от нор-
малното и от този момент, започнатата по-
вишена активност ще бъде много ясно видима 
на екрана на системата за управление. Това е 

Колан

Лента за крака
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голямо предимство, тъй като след това, на-
чалото на еструса може да бъде точно опре-
делено и по този начин кравата може да бъде 
осеменена в оптималния момент. Друго голямо 
предимство на крачкомерите е, че те винаги 
вършат работата си, дори през нощта, през 
почивните дни и през натоварените периоди. 
Педометрите откриват около 90% от разго-
нените крави, докато земеделските произво-
дители, които правят 20 минути наблюдения 
3 пъти на ден, достигат само 70%.
Работим с бик във фермата си, така че няма-

ме изкуствено осеменяване. Използваме крач-
комера, за да определим правилно кога живот-
ното е разгонено, кога животното отново е 
разгонено след покриване или ако не е разгоне-
но, значи е бременно. Така че е удобно, дори и 
с бик, да има педометри.

Раждане на теле
Днес направих снимки на раждането на те-

лето. Всъщност трябва да кажа, че никога не 
бях правила снимки на всеки момент от отел-
ването. Голяма част от нашите млечни крави 
се телят сами, най-вече през нощта, така че, 
ние рядко виждаме раждане. Участваме обаче 
при цезарово сечение, ако се налага.
През деня следим внимателно родилките – от 

време на време, за да видим дали всичко върви 
добре. Определено за юници, които раждат 
за първи път, понякога ставаме през нощта. 
Затова днес отделих време да направя снимки 
на отелване, които мога да ви покажа. Защото 
раждането на телето определено трябва да е 
в моя блог! Това е едно от най-съществените 
събития с кравата, защото без да се роди 
теле, кравата не дава мляко. Това е и събитие 
за фермата.
Раждането на теле е нещо почти ежедневно 

за нас: то е нещо нормално, защото се зани-
маваме с него седмично, понякога ежедневно. 
И все пак става нещо много специално: на 
бял свят идва нов живот. Дано разбира се, 
защото понякога телето умира по време на 
раждането.
Отелването всъщност може да бъде разде-

лено на две фази: наричам ги „подготвяне“ и 
„ефективно отелване“.
Подготовката включва първите контракции 

на матката, отваряне на шийката на мат-
ката и привеждане на телето в правилното 
положение. Човек може да наблюдава това 
външно, защото кравата започва да обикаля с 
опашката нагоре, тя рита напред-назад, ляга и 
отново се изправя… Тази фаза продължава ня-
колко часа като след 6-я се разбира дали всичко 
върви нормално.
Ефективното отелване започва с пукването 

на водния мехур. Понякога това отнема мал-
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ко повече време, но ако до два часа водният 
мехур не е преодолян, това означава, че нещо 
не е наред и ще трябва да се предприемат 
действия. Помощта във времето е необходи-
ма, за да оживее телето. Но през повечето 
време една крава се отелва сама, както днес. 
Също на този етап кравата все още ще ходи 
напред-назад, но и започва да ляга тук-там… 
Когато водният мехур се отвори, трябва да 

се видят крачетата на телето. Става въпрос 
за предните крака, те идват първи. След това 
за малко време идва и главата. Предните крака 
и главата се притискат бавно, защото трябва 
да се направи място. Натиснете още няколко 
пъти, и телето се ражда! Кравата обикнове-
но веднага скача при нормално отелване. Тя 
ще ближе телето, защото това е чист ин-
стинкт. Телето ще повдигне главата си бързо. 
Колко сладко! Едно теле може да се изправи в 
рамките на час!
Когато видим, че раждането е приключило, 

телето е облизано от майка си и вече ста-
ва, ние го вземаме от майката в рамките на 
половин–един час. Колкото по-дълго остават 
заедно, толкова повече се привързват един към 
друг. Когато се разделят в рамките на един 
час, те не изпитват никакъв стрес или скръб, 
защото кравата и телето влизат в ритъма 
си на живот веднага – кравата отива в об-
щия обор, за да бъде доена два пъти на ден, 
телето – в клетките за телета. Когато ос-
танат заедно, могат да се случат злополуки: 
кравата може (случайно) да легне върху теле-
то. Дори когато е привързана към телето си, 
крава може да излезе извън леглото си и да 
тръгне агресивно към фермера и жена му. Това 
са рискове, които трябва да се избягват.

• продължава в следващия брой
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Биволовъдството 
в България

Източник: Асоциация на българските биволовъди
Govedovad.com

История на биволовъдството
Отглеждането на биволи в България започва 

още през VII век, когато се създава Първото 
Българско Царство, но официално за тяхното 
съществуване се споменава в известния Сю-
лейманкьойски надпис, издълбан върху мраморна 
колона. В него се съдържа текст от сключения 
между Омуртаг и Византия през 814 г. мирен 
договор. В клаузите за размяна на пленници се 
съобщава, че Омуртаг е искал по два биво-
ла за връщането на някои от византийските 
пленници. Това показва, че още по онова време 

биволът е бил високо оценяван.
По-късно сведения за наличието на биволи в на-

шата страна се срещат във връзка с войните на 
латинците с българите при цар Калоян и Борил. 
Сведения за съществуването на биволи се сре-
щат и по време на татарските султани от 
рода на Кримските герои, които в края на VII 
век са се преселили в Югоизточна България.
За съществуването на биволи в българските 

земи, намиращи се под турско робство, се 
съобщава и от Марсили, който в проучването 
си за военното устройство на българските 

Още от миналото е прието 15 януари да бъде празникът на биволовъдите. Редица ритуали са 
изпълнявали хората в миналото, за да отдадат почит на животното, което съществува в бита 
на българина от дълбока древност. И днес биволовъдите отбелязват празника, но с малко по-свити 
сърца, защото проблемите са много. През изминалата година, въпреки многото проблеми, броят на 
майките и подрастващите е увеличен с повече от 1000 бр. 
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земи, през 1732 г. описва биволите като яки 
животни, които се движат бавно, но носят 
тежки товари. Той съобщава също така, че по 
това време биволите се срещат край Дунав-
ското крайбрежие, в цяла България, Тракия и 
Гърция. Биволите са били широко разпростра-
нени у нас през периода на турското робство, 
но няма официални данни за техния брой.
Особено силно развитие е имало биволовъд-

ството през ХVIII и ХIХ в., когато с бързи 
темпове е започнало развитието на занаят-
чийството и оживяването на търговията 
между Изтока и Запада. През този период би-
волите са били предпочитани пред воловете 
и широко използвани за превозване на различни 
товари и транспортиране с коли на търговска 
стока. Биволите са били отглеждани в голе-
мите градове, където камъни, тухли, дърва, 
каменни въглища и други товари са били пре-
карвани само с биволи.
Биволът е бил включен, като теглителна сила 

дори при изграждането на Димитровград, през 
периода на бригадирското движение. Българ-
ският средиземноморски бивол е бил използван 
в комбинирано направление – за транспорт и 
работа, за месо, а в последствие – и за мляко. 
С това си всестранно използване, в продъл-
жение на векове, той напълно е задоволявал 
потребностите на нашия народ.
Тъй като местният бивол е бил широко из-

ползван предимно за впрягане, за разораване на 
целини, за други селскостопански дейности и 
транспорт, в продължение на векове народът 
е извършвал подбора предимно по отношение 
на признаците, характеризиращи неговата ра-

ботна и теглителна сила. Селекцията за пови-
шаване на млечната му продуктивност е за-
почнала около 20–30 г. след турското робство. 
Тя е била провеждана от народа стихийно и 
то предимно в равнинните райони на страна-
та и край големите градове, където биволите 
са се отглеждали за задоволяване нуждите на 
градското население от прясно и кисело мляко 
и чисто масло. Липсвала е държавна и общест-
вена организация, която да насочва развъдната 
политика в областта на биволовъдството.
Първите стъпки в това отношение са били 

направени в Садовско земеделско училище, къ-
дето се заражда идеята и се поставя начало-
то на контрол на млечната продуктивност. 
Едва през 30-те години на ХХ век се появяват 
и първите наченки на обществени форми на 
развъдни организации, когато по примера на 
говедовъдните дружества започват да се из-
граждат и биволовъдни дружества. Едно от 
тях е създаденото през 1935–1936 г. биволо-
въдно дружество в с. Дерелии, сега с. Горна 
Росица, Габровска област, което има разрабо-
тен и съответен устав. С тези дружества се 
поставя и началото на бъдещата организирана 
работа при биволите.
Сведенията за млечността на местните би-

воли в миналото са твърде малко. Едни от 
първите данни след Освобождението сочат, 
че развъжданите в Садовското училище биво-
лици през 1891–1892 г. са давали средно 2–7 кг 
мляко на ден а в отделни случаи – и повече. 
Те са били доени по два пъти на ден заедно с 
малачетата, тъй като без тях те не са да-
вали да бъдат издоявани. Били са капризни жи-
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вотни, своенравни и в някои случаи злонравни, 
като допускали да бъдат издоявани само от 
човека, който ги е отглеждал. По-късно през 
1912 г., 5 от контролираните общо 9 биволи-
ци в земеделската опитна станция в Садово 
са достигнали средна млечност на I и II лакта-
ция от 1400 до 1700 кг с масленост 7,5–11,1%. 
Контролираните биволици в Земеделското 
училище на Балтов в Пловдив са имали средна 
млечност за лактация – 1500 кг.
Поради голямото търсене на пазара на би-

волско чисто масло, първоначално народната 
селекция била насочена за повишаване на мас-
леността на млякото. Стопаните са оставя-
ли за разплод предимно млади животни, чийто 
майки са имали по-гъсто мляко, от което се е 
приготвяло качествено масло. По-късно, тази 
народна селекция е била насочена към повиша-
ване на млечността на биволиците. За резул-
татите от тази селекция може да се съди от 
факта, че биволовъдната ферма в ДЗС „Каби-
юк”, създадена със закупени от личните стопа-
ни биволици, е имала през периода 1935–1938 г. 
средна лактационна продуктивност от 1686 
до 2361 кг млечност с 8,51–8,96% масленост. 
Изключително висока млечност е демонстри-
рала закупената през 1934 г. от с. Светлен, 
Поповска околия, биволица Ария. В условията 
на подобрено хранене през 1936 г. за 354-дне-
вен лактационен период е дала 4004,2 кг. мляко 
с 8,45% масленост.
Благодарение на повишената млечност, бро-

ят на отглежданите биволици започва посте-
пенно да се повишава за сметка на работни-
те биволи. Докато през 1905 г. използваните 
биволици за мляко са съставлявали 35,4% от 
общия брой на биволите в страната, а този 
на работните биволи – 29,5%, то пропорци-
ята на биволиците за мляко е била увеличена 
до 52,5%, а тези на работните биволи – до 
14%.
Статистическите данни сочат, че при пър-

вото преброяване на селскостопанските жи-
вотни през 1893 г. в България са били от-
глеждани 342 193 биволи, от които 119 970 
биволици. Най-голям е бил техният брой през 
1905 г. – 476 872 биволи, от които 168 904 
биволици. В следващите десетилетия броят 
на биволите (с малки изключения) постепенно 
намалява, като през 1939 г. той е бил 326 720 
глави. През годините на Втората Световна 
война броят на биволите в България намалява 
незначително (с около 10 хил.), след което той 
се увеличава отново и през 1950 г. достига до 
388 981 глави.
Рязко намаление на националната ни попула-

ция от биволи настъпва през следващия пери-
од, свързан с масовото коопериране в нашето 
селско стопанство. През 1955 г. този брой е 

намален до 259 947, през 1960 г. – до 173 737, 
през 1966 г. – до 126 595, а през 1971 г. той 
вече е рязко снижен до 74 293 биволи. Само 
за две десетилетия, през периода 1950–1971 г. 
броят на биволите у нас е намалял с 314 688 
глави.
По-голямата част от биволиците на ново-

създадените биволовъдни ферми бяха включени 
в системата за контрол на млечната продук-
тивност и при тях се поставя началото на 
организирана развъдна дейност.
С навлизане на механизацията в селското 

стопанство, постепенно отпадна необхо-
димостта от използването на бивола като 
работно животно. В резултат на това след 
1960 г. е преустановено отглеждането на ра-
ботни биволи. В новите обществени биволо-
въдни ферми, създадени по подобие на тези в 
говедовъдството, не бяха взети под внимание 
биологичните особености на местния бивол. 
Своеобразния нрав на местния бивол и по-сла-
бата му приспособимост към промишлените 
технологии на производство в този начален 
период, създадоха затруднения в организацията 
на труда в тези ферми. Някой от тогаваш-
ните ръководители, а дори и учени, прибърза-
но обявиха бивола за „примитивно” животно, 
което не се поддава на машинно доене като 
кравата, поради което не може да намери 
място в новите условия на отглеждане. След 
кратко съществуване много от тези ферми 
бяха ликвидирани. За това допринесоха и из-
куствено наложените ниски цени на биволско-
то мляко, които не само че не стимулираха, а 
правеха икономически неизгодно отглеждането 
на биволи.
В запазените биволовъдни ферми с успех про-

дължи отглеждането на биволите при новите 
промишлени условия на производство. Живо-
тът опроверга всички онези, които подцениха 
и прибързано обявиха бивола за „примитивно” 
животно. Оказа се, че биволите могат да се 
доят машинно и в тези големи ферми да се 
създаде организация на производство и вне-
дрят промишлени технологии, които са сход-
ни с тези в говедовъдството.
Проучванията на Полихронов (1956) показват, 

че отглежданите през периода 1951–1954 г. 
местни биволици са имали средна лактацион-
на млечност 1537 кг с 8% масленост. Същи-
ят автор установява, че отглежданите през 
1955–1965 г. биволици от ИЖ, Шумен, ДЗС 
„Врани кон” и още пет кооперативни фер-
ми на Габровски окръг, лактирали през периода 
1960–1965 г. са имали средна млечност 1020–
1298 кг за I-ва лактация, 1147–1484 кг за II-ра 
лактация и 1309–1690 кг на III-та и т.н. лакта-
ции. Средната масленост е варирала от 7,64% 
до 8,86%.
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Източник: „Овцевъд и козевъд”

Породата 
Мерино

Мерино е порода, която позволява на земедел-
ския производител да получи скъп пух и вълна. 
Какви са особеностите на породата, ще раз-
гледаме в следващия материал.

Характеристики на произхода
Всъщност мериносът е порода, която е 

отглеждана в Испания през Средновековие-
то, поради което има испанско име. Тако-
ва животно се счита за представител на 
фино руно, тъй като, като се имат пред-
вид характеристиките на вълната, може да 
се отбележи, че е с меко и тънко влакно. 
Ако сравним тези животни с други предста-
вители овце от местни породи, Мериното 
дават много вълна. Породата Мерино е създа-
дена за първи път в Испания през далечния XIII 
век. За да се получи добра порода, са кръсто-
сани овце от Северна Африка и Близкия Изток. 
До XVII век жителите на Испания се считат 
за истински монополисти в тази област, но 
още през XVIII век целият износ е забранен, а 
за извършване на подобни действия е наложено 
смъртно наказание.

Представителите на овцете Мерино са били 
използвани за разплод в чист вид или са били 
считани за животни, които могат да се кръс-
тосват с друг вид, за да се получи нов пред-
ставител на тази категория. Естествено, чрез 
кръстосване на подобни овце с други, беше 
възможно да се получат продуктивни животни. 
Днес представителите на породата са много 
често срещани: те могат да бъдат намерени 
на всички континенти на земното кълбо.

Качество на вълната 
Животно като Мерино е ценно сред другите 

представители на овцете поради уникалната 
вълна, която е висококачествен и деликатен 
продукт. Ако сравним човешката коса с косата 
на това животно, втората ще бъде няколко 
пъти по-тънка, но и няколко пъти по-здрава. 
Поради това породата принадлежи към фино 
руно.

Мериносова вълна
Подобна порода овце има най-тънката и цен-

на вълна на холката. Ако погледнем колко се 
оценяват такива суровини и кой има най-цен-
ната вълна, то австралийският и новозеланд-
ският меринос са в този списък. В този случай 
характеристиката на вълнената покривка на 
мериносовата овца ще бъде следната:
• можете да усетите специална топлина;
• мека и приятна при допир;
• отлични хигроскопични показатели.
Въпреки факта, че вълнената козина от Ме-

рино се цени за качество, не трябва да за-
бравяме, че от такова животно можете да 



19

44
 / 

20
20

ЖИ
ВОТ

НО
ВЪД

СТВ
О BG

получите 4–5 пъти повече завършена тъкан, 
отколкото от всяко животно, от която и да 
е друга местна порода. Освен това цялото 
облекло, направено от такива суровини, никога 
няма да мирише на човешка пот.

Отличителни черти
Характеристиките на породата Мерино 

включват:
• непретенциозност на Мерино при напуска-

не на стадото;
• доста лесна приспособимост към различни 

климатични условия и температурни усло-
вия;

• висока степен на плодовитост, което не 
може да се каже за други породи;

• отличен пренос на топлина между тялото 
и околната среда.

Мериносите са овце, които позволяват днес 
да се добие руно с добро качество с отлична 
хигроскопичност. В същото време овцете от 
Мерино имат толкова гъста и плътна покрив-
ка на руната, че е трудно да се види дори 
муцуната зад нея.

Най-често срещани видове
Има приличен брой разновидности на описана-

та порода. Разнообразието от представители 
на мериносовите породи всъщност е доста 
голямо, но сред тях могат да се разграничат 
само тези, които най-често се срещат и съ-
ответно се отглеждат у дома. Тези типове 
включват следното:
• Съветски мерино;
• Алтай;
• Jalgin Merino;
• Испански;
• Австралийски мерино.
И това не е целият списък.
Мериносът в съветски стил е бил отглеждан 

на територията на бившия СССР за придоби-
ване на вълна, а след това и месо. В наши дни 
човек може да срещне тези животни най-чес-
то в Сибир, Ставрополския край и Дагестан. 
Благодарение на детайлната и висококачестве-
на работа на животновъдите, които работи-
ха усилено, беше възможно да се получи доста 
подобрена порода с отлични показатели както 
на вълна, така и на месо. В същото време агне-
тата тежат около 50 кг, а възрастните овце 
Мерино – около 110 кг.

Съветски мерино
Въпреки факта, че мериносите се считат за 

фино руски животни, за една година от един 
коч могат да бъдат настригани около 15–20 кг 
вълна, а от овца – около 7–8 кг. В същото вре-
ме този вид се радва на особена стойност. Те 
са добри преди всичко, защото имат доста 

силна телесна конституция. Плодовитостта 
също е на високо ниво, тъй като сто възраст-
ни могат да родят 150–170 малки. Разглеждайки 
многобройните снимки на мериносите, можем 
уверено да кажем, че това е невероятно раз-
нообразие от агнета. Но всеки, който поне 
веднъж е държал в ръцете си мериносови въл-
нени предмети, може да каже с увереност, че 
са добри.

Австралийски мерино
От породата Австралийски мерино (Australian 

Merino) съшествуват главно три типа, които 
се различават генетично. Това са меринос с 
груба вълна, меринос със средно нежна вълна и 
меринос с нежна вълна.
Съвременните Австралийски мерино са срав-

нително едри животни, които имат голям ко-
жен запас не само на шията, но и на трупа. 
Вълната им е много гъста с добра нежност и 
изравненост, притежава отличен блясък и до-
бра дължина.
Масата на овцете е около 40–50 кг, а доби-

вът на вълна варира според типа. Дължината 
на вълната се движи между 8,7 и 11,7 см. Ов-
цете от породата Австралийски мерино при-
тежават гънки по тялото, като те са най-до-
бре изразени по шията. Вълната е много добре 
изравнена по дебелина и дължина. Къдриците 
са много правилни. Гъстотата на вълната е 
много голяма.
В наши дни австралийските мериносови овце 

притежават много голяма обрасналост и гъс-
тота на вълната, нямат гънки по тялото, а 
гънките на шията са намалени до минимум. 
Вълната е с много добра щапелна и топограф-
ска изравненост, с дължина 8–10 см, с много 
добре изразена полукръгла къдрица по целия ща-
пел и с достатъчно количество бял или свет-
ложълт серей и блясък. Средният добив на въл-
на е 5–5,5 кг, рандеманът е много висок заради 
целогодишното пасищно отглеждане – 60–65%, 
а чистото влакно е 3,0–3,5 кг.
Голямо значение за успешната племенна рабо-

та с тънкорунните овце имат изключително 
благоприятните природни условия в районите, 
в които те се отглеждат – зимата е мека, 
пасищата са обширни с добра растителност. 
Всичките тези условия позволяват овцете да 
се държат на пасищата през цялата година. 
Сега Австралия заема първо място в света по 
броя на овцете, които се отглеждат на кон-
тинента, а също така и за производството 
и износа на вълна. В Бъргария тези животни 
имат значение главно за удължаване на естест-
вената дължина на вълната, за белия цвят, за 
повишаване рандемана на вълната и количе-
ството на чистото влакно на тънкорунните 
овце.
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Източник: „Овцевъд и козевъд”

Агнилна кампания:
Няма сняг, но все пак е зима

В момента агнилната кампания стартира, но 
вече имаме и оагнени овце, които се доят. 
Други ще родят всеки момент. През зимата 
температурата пада и това обикновено има 
пряко въздействие върху млечната продуктив-
ност, която намалява до степен, пропорцио-
нална на спада на стайната температура. За 
да се намали сериозността на проблема, ние 
трябва да предприемем някои действия, най-
важното от което е да регулираме дажбата, 
давана през този период.
За да се разбере по-добре значението на със-

тава на дажбата и количеството храна, дава-
но по време на ниските температури, трябва 
да се вземе под внимание механизмът за регу-
лиране на температурата на животното.

Енергия = топлина
Основата на функцията на тялото е прие-

мането на енергия, която се дава на тялото 
под формата на растителни мазнини или мас-
ла и въглехидрати и в по-малка степен, под 
формата на протеини, чрез храната, която 

се осигурява ежедневно на животните. Всички 
тези хранителни вещества при преживните 
животни (овце, кози, говеда) се усвояват от 
микроорганизми, живеещи в храносмилателния 
тракт на животното и в по-голяма степен в 
търбуха. По време на храносмилането, микро-
организмите консумират част от енергията в 
храната, за да функционират. Когато фуражът 
се обработва от микроорганизмите, част от 
енергията се превръща в топлинна енергия, 
т.е. топлина, която се използва за „загряване” 
на тялото. Освен това, отбелязваме, че ко-
гато температурата в обора е изключително 
висока през летните месеци, животните спи-
рат да се хранят в опит да спрат по-ната-
тъшното производство на топлина в телата 
си.

Практически съвети за дажбите
Когато сме в периода на кърмене при зимни 

условия, най-добрия начин да се покрият до-
пълнителните топлинни загуби, дължащи се на 
студа, е да се увеличи дажбата със 100 грама 
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зърно и 150 г сено от люцерна (детелина) при 
млечните овце.
В същото време, трябва да следим нивото 

на консумация на слама и да гарантираме, че 
всяка вечер осигуряваме подходящото количе-
ство слама на нашите животни. Така че, на 
следващата сутрин, винаги да можем да наме-
рим останало малко количество слама. Живот-
ните, които са понижили температурата си, 
консумират допълнително слама през нощта, 
за загряване. Не е необходимо да се добавят 
растителни мазнини към дажбите, тъй като 
цената на смеските се увеличава значително, 
докато цената на млякото е неблагоприятна, 
освен ако температурите не са изключително 
ниски и горното количество да не може да 
покрие топлинната нужда.
Друг фактор за спада на млекопроизводство-

то по време на ниските температури е нама-
ляването на приема на вода от животните. 
Това се случва при изключително студено вре-
ме или при много високо ниво на влага когато 
животните не са жадни. За да решим този 
проблем, обикновено увеличаваме солта в сме-
ската до два пъти при много ниските тем-
ператури, така че да принудим животните 
да пият повече вода, като същевременно е 
осигурена по всяко време прясна вода. В още 
по-трудни условия можем да загряваме вода по 
всякакъв начин и да я разреждаме със студе-
на вода, за да осигурим вода на животните с 
температура около 15°С.

Хранене на агнета
Друга причина да има по-малко мляко, са аг-

нетата, които бозаят  от майките си.  Ко-
гато студът се покачва, количеството мляко, 
което избозават агнетата, също се увеличава, 
което създава впечатление, че нашите живот-
ни произвеждат по-малко мляко. В този слу-
чай бихме могли дори да използваме специални 
лампи,  за да съберем и затоплим агнетата. 
Точките, които трябва да се вземат предвид, 
при подпомагането на животните по време на 
периода на ниска температура, са следните:
• Строителни материали: Логично е да се 

мисли, че топлоизолираните помещения, 
осигуряват по-добра защита на животни-
те, срещу ниски зимни температури.

• Гъстота на животните. Трябва да се има 
предвид, че когато мястото на пребивава-
не в обора е твърде голямо за отглежда-
ните животни те не успяват да покрият 
топлинните загуби на помещението.

• Условия на живот. Най-големият проблем в 
помещенията е влагата, независимо дали е 
на пода или в атмосферата. Това се подо-
брява чрез правилната вентилация на поме-
щението и плътност на животните, коя-
то е подходяща да бъде на 1,5 квадратни 
метра на овца или коза. Знаем също така, 
че ниската температура, комбинирана с 
висока влажност в помещението, допълни-
телно увеличава неблагоприятните ефекти 
от студа.



22

44
 / 

20
20

ЖИ
ВОТ

НО
ВЪД

СТВ
О BG

козевъдство

Източник: „Овцевъд и козевъд”

Агнилна кампания започна.

Какво трябва да знаем за коластрата.

Коластрата е първото мляко, което овцете 
отделят след оагването си. Според Уикипедия, 
коластрата е жълтеникава гъста течност, 
която потича малко преди или непосредствено 
след раждането и предхожда потичането на 
кърмата. Коластрата съдържа високи нива на 
антитела и има много по-голямо съдържание на 
твърди вещества, отколкото пълноценното 
мляко. Това се дължи на по-високите нива на 
мазнини и протеини в коластрата в сравнение 
с млякото, което е от съществено значение 
за метаболитните процеси при новороденото.

Защо храненето на агнето с коластра е 
толкова важно?
Новороденото агне е податливо на инфек-

ции поради липсата на трансфер на имунитет 
през плацентата от майка му. Коластрата 
осигурява на новородените пасивен имунитет, 
докато то не развие свой собствен. Освен 
това тя е първият източник на хранителни 
вещества за агнетата и осигурява на новоро-
дените всички основни витамини и минерали.

Колко коластра трябва да получи агнето?
Препоръчваният обем на коластрата за хра-

нене на новородено агне е 50 г коластра на кг, 
четири пъти дневно. Антителата, съдържащи 
се в нея, лесно се абсорбират в кръвния поток. 
Смята се, че агнетата имат пасивен транс-
фер на имунитет, ако нивото на антитялото 
е под 15 мг/мл 24 часа след раждането. Важ-
но е да запомните, че не всички коластри са 
еднакви – качеството на коластрата е мно-
го променливо. Съществуват много фактори, 
допринасящи за качеството на коластрата, 
произвеждана от овцете.

Ако овцете не произвеждат достатъчно 
коластра
Тогава се търси алтернативен източник на 

коластра – или от друга овца, или в краен 
случай – от коза или крава. Добра е идеята 
да запазите замразеното количество коластра. 
Ако не успеете с това, трябва да използвате 
заместител на коластрата, каквито вече има 
на пазара.

Как да разберем дали е добро качество на 
коластрата
Коластрата може да бъде изключително про-

менлива при различните овце и стада. Ето 
защо се препоръчва да тествате коластрата, 
за да знаете какво храните. Рефрактометърът 
е полезен инструмент в земеделското стопан-
ство, който да се използва за точно определя-
не на качеството на коластрата. Той трябва 
да отчита повече от 22% от резултата на 
Брикс за добро качество.

Защо хигиената е толкова важна
По време на събирането на коластра е важно 

тя да не се замърсява с тор или други нехиги-
енични вещества. Независимо дали агнетата 
сучат или се хранят с коластра, е важно да 
се прилага точната хигиена. Ако цицките на 
овцата са мръсни – това е идеална възмож-
ност за агънцата да поглъщат бактерии. По 
същия начин, ако бутилката или стомашната 
сонда не са дезинфекцирани, увеличавате риска 
от бактериално замърсяване. Важно е болните 
агнета да не се хранят със същото оборудва-
не, с което храните здравите агнета. Това е 
състезание между бактериите и коластрата – 
това, което се случи, е победа за единия.

Как трябва да съхранявам коластра?
Бактериите се умножават бързо в съхраня-

ваната коластра, особено при топли условия 
(>4°C), а бактериалният растеж е най-бърз в 
първите 6 часа на съхранение. Поради това е 
важно коластрата да се постави в хладилника 
възможно най-бързо. Коластрата може да се 
съхранява във фризера до 1 година без влоша-
ване на качеството.
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Мащабно изследване 
на стадата с кози

Екатерина Арсенова

АРМПК ПРИТЕжАвА НАй-МОДЕРНАТА 
АПАРАТуРА ЗА ИЗСлЕДвАНЕ 
НА СОМАТИчНИ КлЕТКИ
Асоциацията за развъждане на млечни породи 

кози (АРМПК) и Тракийски университет, Ста-
ра Загора, още от 2017 г. имат споразумение 
за сътрудничество в областта на здравеопаз-
ването на животните. Създаден е специален 
екип от научни работници, които да работят 
по проблемите в козевъдството.
Членовете на АРМПК и обслужващите ги ве-

теринарни специалисти ще имат възможност 
да изпращат проби в акредитираната Универ-
ситетска лаборатория при съмнения за заболя-
ване при животните.
„Благодарение на проф. Иван Станков и проф. 

Михни Люцканов, както и останалите членове 
на екипа от учени ще имаме възможност да 
помогнем на фермерите за своевременно ре-
шаване на възникнали проблеми. Нещо повече 

– при невъзможност за изследване на специфич-
ни болести, пробите ще бъдат изпращани във 
водещи европейски лаборатории“, обясняват 
от асоциацията.
Отделно АРМПК е закупила най-модерната 

апаратура за изследване на соматични клетки. 
Асоциацията ще прави изследване на всички 
стада с кози. Към момента в световен мащаб 
няма разработени единни стандарти относно 
броя на соматичните клетки в козето мляко, 
за това с научна цел започваме изследвания-
та. Това каза Деан Тодоров, председател на 
асоциацията, по време на отчетно-изборното 
събрание. 
„Точността на апаратурата е 4 пъти по-го-

ляма от тази в стандартните лаборатории. 
Асоциацията ще започне поетапно изследване 
на стадата в България, като разходите ще 
бъдат за наша сметка. На всички животни 
ще се извършват и индивидуални изследвания 
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на качествените показатели на млякото“, ко-
ментира председателят на асоциацията Деан 
Тодоров.
Асоциацията за развъждане на млечни породи 

кози (АРМПК) осъзнава колко е важно наука-
та да бъде съчетана с практика. За целта на 
отчетно-изборното общо събрание е създаден 
експертно-научен съвет към АРМПК със със-
тав:
• доц. Пенко Зунев – ИПЖЗ, Троян (специа-

лист козевъдство)
• гл.ас. д-р Светла Стойчева – ИПЖЗ, Троян 

(специалист козевъдство)
• проф. д-р Васил Николов – Аграрен Универ-

ситет, Пловдив (специалист по развъждане, 
биология и биотехника на размножаването)

• проф. дсн Иван Станков – Тракийски Уни-
верситет, Стара Загора (специалист овце-
въдство и козевъдство)

• проф. двмн Михни Люцканов – Тракийски 
Университет, Стара Загора (специалист по 
здравеопазване на животните)

• доц. д-р Станимир Йотов – Тракийски Уни-
верситет, Стара Загора (специалист по 
акушерство и гинекология, изкуствено осе-
меняване)

• доц. Христо Събков – Институт по мели-
орации и механизация, София (специалист 
по механизация на процесите в козевъд-
ството)

• проф. д-р Борис Борисов – Русенски Универ-
ситет (специалист по механизация в жи-
вотновъдството)

• инж. зооинж. Деан Тодоров – АРМПК;
• зооинж. Радослав Бориславов – АРМПК.
Съветът се занимава основно с усъвършенст-

ване на породите, както и провеждане на обу-
чителни и информационни семинари по актуал-
ни за козевъдството теми.
„Нашето желание бе в съвета да включим до-

казани и уважавани специалисти с практика в 
съответната област. Благодарим на всички, че 
откликнаха на поканата и прегърнаха идеята 
ни за участие в съвета, както и за това, че 
със знанията и опита си ще работят за едно 
по-добро млечно козевъдство“, казват още от 
АРМПК.
Замисълът е да се издаде книга в помощ на 

козевъдите – както на тези, които тепърва 
влизат в сектора, така и на тези, които вече 
са утвърдени.
В нея ще бъдат представени различните по-

роди, технологии на отглеждане, развъждане, 
осигуряване на фуражи, болести при козите, за 
да бъдат поне на пръв поглед идентифицирани 
от фермерите. От асоциацията предвиждат 
и приложна част като календар за мероприяти-
ята във фермата, хранене на козите и кате-
гориите животни с примерни дажби и други. 

2019 в КОЗЕвъДСТвОТО
Секторът залагаше все повече на селекцията, 

но продължиха проблемите с ниските изкупни 
цени на млякото и живите ярета.
Деан Тодоров е председател на Асоциация за 

развъждане на млечните породи кози, в която 
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се включват 373 козевъди от цялата страна. 
Нейният най-голям пробив тази година е зам-
разяване на семенна течност от мъжки раз-
плодни животни, а догодина предстои създа-
ването на Център за добив и съхранение на 
семенна течност близо до град Русе. 
Каква е равносметката на козевъдите за 

2019 г.?
„Изминаващата година беше донякъде трудна, 

донякъде добра, от гледна точка на трудно-
стите с реализацията на количествата мляко. 
За козевъдството много сериозно варираха из-
купните цени в различните райони. Най-добра 
цена имаше в Централна Южна България, като 
там достигна 75–80 ст./л. Докато има райони, 
като Северозападна България, където изкупни-
те цени бяха в пъти по-ниски – до 25 ст./л.“, 
сподели Деан Тодоров.
По думите му средната изкупна цена е около 

60 ст. за целия период в страната. 
„Проблемът беше, че към средата на годи-

ната, през месеците юли и август, изкупните 
цени паднаха както на козето, така и на ов-
чето мляко, което доведе до сериозни иконо-
мически последствия за фермерите“, припомни 
той. 
Деан Тодоров определи новите инвестицион-

ни мерки, насочени специално към животновъ-
дите, като изключително полезни.
„Тези държавни помощи бяха разработени от 

Министерството на земеделието благодаре-
ние на наши предложения и по наша инициати-
ва. Интересът е огромен както по схемата за 
държавна помощ за закупуване на доилни съоръ-
жения, така и по схемата за държавна помощ 
за млекопреработвателните предприятия“, ко-
ментира той. 
Последно ще бъде въведена мярка 5.1 за ин-

вестиции за повишаване на биосигурността в 
животновъдните стопанства. 
„Това е нова мярка, която е прецедент за на-

шата страна. От една страна, имаме въвеж-
дане на нормативен акт, какъвто е промяната 
на Наредба 44, а в същото време имаме от-
варяне на прием по мярка 5.1, която осигурява 
финансирането за осигуряването на изисквани-
ята на този нормативен акт“, каза Тодоров. 
Какви проблеми срещат козевъдите, когато 

кандидатстват за обвързана подкрепа?
„При нас проблемът не са тези 70 л мляко, 

защото козите дават много повече мляко за 
една лактация. Проблемът е чисто админи-
стративен, че няма млекопреработвателни 
предприятия, с които да се сключат договори. 
Съответно няма как да се сключи договор за 
изкупуване на козе мляко, затова голяма част 
от млякото се изкупува незаконно като краве“, 
обясни младият мъж.
Впоследствие, този проблем рефлектира вър-

ху доказването на продукцията. 
„Когато нямаш договор с млекопреработва-

телно предприятие или първи прекупвач, няма 
как да издадеш фактура на този първи прекуп-
вач, защото ти нямаш нормативно право да 
го направиш. Имахме около 50 случая в Асоци-
ацията на фермери, които бяха засегнати от 
този проблем, който е чисто администрати-
вен“, сподели Деан Тодоров.
Съвместно със зооинженер Светослава Боева 

от ИАСРЖ Асоциацията прави пробив в репро-
дукцията, като успяват да замразят семенна 
течност от мъжки разплодни животни. 
„Това се направи за първи път в България – да 

произведем от наши животни сперма в Бълга-
рия и да заплодим наши животни. До момента 
това е правено единствено експериментално 
в 1–2 института у нас, но никога не е използ-
вано в практиката. В страни като Франция, 
Холандия, Америка, които въвеждат тези тех-
нологии и ги използват от десетилетия, зап-
лодяемостта на животните след размразяване 
на семенна течност е до 55%. Тук постиг-
нахме 73%, което е повече от окуражаващ 
резултат, при положение че го правим за първи 
път“, радва се младият мъж.
В началото на следващата година Асоциация-

та ще отвори Център за добив и съхранение 
на семенна течност, ембриология и ембрио-
трансфер. 
„Той ще бъде първият в страната. По-любо-

питно е, че е първият в света. Има такива 
центрове в сферата на говедовъдството, сви-
невъдството, овцевъдството, но специализи-
ран за кози няма нито един“, обяснява Тодоров.
По негови наблюдения, през годините все по-

вече животновъди осъзнават смисъла от се-
лекцията. 
„Масово се изчистват стадата, увеличават 

се чистопородните животни, което неизмен-
но води до увеличаване на продуктивността. 
Идеята на селекцията е не само да вземаме 
едни субсидии под формата на селекционен 
контрол за овце и за кози, а да увеличим млеч-
ната продуктивност“, убеден е той.
Какво да донесе новата 2020 г. на животно-

въдите?
„Пожелавам на всички колеги най-вече да са 

живи и здрави. Да продължават да работят с 
ентусиазъм. Времената не са много леки, има 
много проблеми в сектора. Ние се стараем да 
решим колкото се може повече от тях. Рабо-
та ще има и за нас, и след нас. Проблемите 
със сигурност няма да свършат. Така че мога 
само да им пожелая да са здрави, да рабо-
тят неуморно и каквито проблеми имат, да 
ги споделят с нас, за да може да ги отнасяме 
компетентно за решение“, каза за финал Деан 
Тодоров.
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инж. Таня Димитрова, зооинж. Михаил Михайлов

Какъв фураж да изберем – 
гранулиран или негранулиран?

Отговорът на този въпрос изглежда лесен, но 
всъщност не е така. Има много различни мне-
ния и аргументи за избора на най-подходящата 
форма на фуражите при различните видове жи-
вотни. Някои консултанти препоръчват грану-
лирана или гранулатна форма, други – смлени 
или брашнести фуражи. Днес ще ви запознаем 
с фактите, доказани чрез практиката и прове-
дените опити в тази насока.
Преди да преминем към препоръките за хра-

нене, нека си отговорим на няколко въпроса:

Какви са най-разпространените форми на 
фураж?
Цели или натрошени зърна
Често на пазара се срещат цели или смлени 

зърна, предлагани като готов фураж за изхран-
ване. Някои от най-разпространените зърна, 
използвани за хранене на животните, са: пше-
ница, царевица, ечемик, сорго и ръж. Но в тези 
смеси липсват други важни компоненти. Зър-
ната сами по себе си не са пълноценна хра-
на, защото не осигуряват всички необходими 
протеини, мазнини, витамини и минерали, от 
които се нуждаят животните.
Брашнест комбиниран фураж
Негранулиран (брашнест) смлян комбиниран 

фураж (разг. ярма или млево) се прави от на-
трошени зърна, към които са добавени проте-
инови източници, витамини, минерали и други 
добавки, необходими за пълноценно изхранване 
на животните или допълване на тяхната даж-
ба. Едрината на негранулирания фураж може да 
варира в зависимост от типа обработка на 
суровините.
Гранулиран фураж
Гранулирането е процес, при който фуражите 

се подлагат на комплексно въздействие, което 
се изразява в смесване, смилане, навлажнява-
не, загряване, повишено налягане. В резултат 
на това настъпват благоприятни изменения в 
състава и структурата на фуражите, което 
ги прави много по-лесно усвоими, а загубите 
от разпрашаване – почти нулеви.
Гранулат
Най-общо гранулатът представлява натро-

шени гранули, т.е. фуражът първо е преминал 
гранулация, след което е бил натрошен на по-
малки частици.

Какви са предимствата на гранулирания 
фураж?
• Подобряват се физичните качества на фу-

ража – постига се по-висока относителна 
плътност, т.е. в единица обем се концен-
трират повече хранителни вещества. Това 
води до намаляване на времето и изразход-
ваната енергия от животните при изхран-
ване.

• Намаляват се загубите от разпиляване при 
манипулирането с комбинираните фуражи 
(товарене, транспортиране, разтоварване, 
изхранване).

• Предотвратява се разслояването на компо-
нентите, тъй като в състава на комбини-
рания фураж има различни по размер и те-
гло частици (по-едри, по-ситни, по-тежки, 
по-леки и т.н.). Вследствие на физичните 
закони, частиците с по-високо относител-
но тегло започват да се „отсяват”. При 
негранулирания фураж има опасност след 
съхранение и транспортиране, той да се 
разслои и вашите животни да не получават 
балансирано хранене.

• Подобрява се усвояемостта на фуража. 
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При гранулирането, комбинираният фураж 
се обработва с пара, вследствие на което 
се получава желатинизацията на скорбяла-
та, което води до повишаване на смилае-
мостта и от животните.

• Подобрява се хигиенния статус на фура-
жите. Обработката с пара води до почти 
изцяло унищожаване на патогенните микро-
организми, което подобрява микробиологич-
ните качества на гранулираните комбини-
рани фуражи. Това води до намаляване на 
храносмилателните разстройства, особено 
при младите животни и удължава срока на 
съхранение.

• Подобряват се микроклиматът и здравни-
ят статус на животните. При изхранва-
не с гранулирани комбинирани фуражи зна-
чително се намалява запрашаемостта във 
фермите, а оттам и респираторните про-
блеми при животните.

• Подобряват се вкусовите качества на ком-
бинираните фуражи.

Фактите
Свине
Опитите показват подобрена конверсия на 

фураж, когато свинете се хранят с гранули-
ран фураж спрямо смлян такъв. При използ-
ването им прирастът се увеличава с 8–10%, 
а разходът на фураж намалява с 6–8%. Изсле-
дователите подчертават, че тези резултати 
се постигат само с хранене с качествен гра-
нулиран фураж. Ако съдържанието на фуража 
не отговаря на нуждите на животните, няма 
да има никаква полза от гранулирането. Също 
така гранулираните смески се транспортират 
и съхраняват по-лесно, приемат се с по-голям 
апетит, по-малки са загубите от разпрашва-
не и разпиляване. Диаметърът на гранулите за 
прасета с живо тегло до 10 кг трябва да бъде 
2,5–3 мм, до 20 кг – 3–4 мм и до 35 кг – 4–6 мм.
Овце и агнета
Дажбите на овцете често е необходимо да 

бъдат допълвани с концентрати, за да се оси-
гурят хранителните вещества, които живот-
ните не могат да си набавят по време на 
паша или от грубите фуражи. А когато го-
ворим за високопродуктивни животни, за по-
стигане на оптимални резултати, храненето 
с концентрирани фуражи е задължително. Едно 
от предимствата на храненето с гранулирани 
фуражи при овцете е, че по този начин не 
могат да сортират хранителните съставки в 
дажбата. Сортирането може да бъде сериозен 
проблем, когато животните са на свободно 
хранене.
Агнетата също имат избирателна способ-

ност и сами си регулират консумацията и нуж-
дите от протеин и енергия. Доказано е явно 

предпочитание към хранене с гранулирани в 
сравнение с негранулираните фуражи. Това от 
своя страна увеличава приема на фураж и води 
до по-бързо увеличение на теглото им и излиза 
икономически по-изгодно. Гранулираните фура-
жи, за разлика от смлените, не се разслояват 
и разпрашават, което води до по-малко загуби 
на фураж. Заедно с това стартерните грану-
лирани фуражи или концентрати ще спомогнат 
за приучването на агнетата към консумация на 
твърда храна.
Крави/телета
За млекодайните крави може да се спори дали 

концентратите, с които се хранят, трябва 
да са в гранулирана форма или не, тъй като 
по-голямата част от тяхната храна се със-
тои от груби фуражи. Предпочитаният начин 
на хранене е чрез целодажбена смеска (TMR), 
която се състои от различни по големина и 
консистенция суровини. Въпреки това, при из-
следванията са направени оценки, сравнявайки 
гранулите, грубия микс, гранулатната форма и 
млевата. Опитите показват, че кравите кон-
сумират гранулираната храна по-бързо от дру-
гите форми. Това е много важно, когато вре-
мето за хранене е ограничено, например при 
хранене в доилното помещение. Тук нормата 
на хранене може да бъде с ограничаващо въз-
действие върху производството на мляко.
До навършване на 6 месеца телето преживя-

ва най-важния период от развитието си – при-
викване от млечно хранене към хранене с рас-
тителни фуражи. Неговата храносмилателна 
система претърпява сериозни промени. В това 
време то става преживно животно. Сложният 
стомах, съставен от търбух, мрежа и книжка, 
започва да се развива едва след раждането, 
под влияние на приеманите фуражи. Зърнени-
те фуражи развиват неговите власинки/въси, 
а грубите фуражи развиват мускулатурата му. 
Преди да привикнат към хранене с целодаж-
бена смеска, телетата „изучават“ фуражите, 
докато си играят и обират по-едрите части-
ци от поднесената им дажба. Тук идва пре-
димството на гранулирания фураж, който е 
по-привлекателен за тях.
Бройлери
Бройлерите, както всички птици, са способни 

да подбират предпочитаните от тях едри фу-
ражни частици още от първия ден. Формата 
и структурата на клюна определят размера и 
вида на храната, която трябва да се приеме 
и следователно гранулометрията на фуражи-
те е от голямо значение за регулирането на 
консумацията. Известно е, че гранулирането 
повишава приема на фураж, дневния прираст и 
конверсията при бройлерите. Тези подобрения 
се дължат, наред с другото, на по-високата 
плътност, подобрената смилаемост на скорбя-
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лата в резултат на физико-химичните промени 
по време на гранулирането, повишения прием 
на хранителни вещества, намалената загуба на 
фураж и намалената енергия, изразходвана за 
хранене и храносмилане. С цел постигане по-
добра конверсия на фуража (по-ниски разходи 
за изхранване на бройлерите до достигане на 
желаните кланични показатели) в първите фази 
се препоръчва използване на гранулат за изхран-
ване, а при гроуера и финишера – гранулиран 
фураж.
Патици
Препоръчва се комбинираните фуражи при 

тези животни да са под формата на гранула. 
Така се избягват предпочитанията на птиците 
към отделни компоненти и се предотвратява 
разпиляването на фураж поради устройството 
на човките им. Освен това храненето с пълно-
ценни гранулирани фуражи при патиците води 
до подобряване степента на конверсия и лип-
сата на проблеми, причинени от слепването 
на ситни фракции фураж в областта на горни-
те отдели на храносмилателния тракт. Пати-
ците могат да бъдат много чувствителни към 
наличието на паспал във фуража – дотолкова, 
че биха отказали изцяло да се хранят.
Кокошки
Някои производители на яйца предпочитат 

гранулирани фуражи (гранули или гранулат), до-
като други не желаят да хранят с друго ос-
вен смлени фуражи. Консумацията на фураж до 
голяма степен се определя от неговата фи-
зическа структура и степен на развитие на 
храносмилателния тракт. Птиците приемат 
и поглъщат по-трудно дребните частици, по-
ради това са склонни да подбират по-едрите 
частици във фуража, игнорирайки по-дребни-
те. Препоръчва се в стартерния период да се 
използва гранулат, който стимулира растежа 
на пилетата. След това се преминава към фу-
раж в мляно състояние. Ако фуражите съдър-
жат ситни и едри частици и очевидно това 
води до проблем с приема от носачките, тога-
ва е неизбежно преминаването към гранулиран 
фураж. Или фуражът се смила до среден една-
къв размер, а кредата и солта се дават извън 
часовете за хранене. Гранулираните фуражи са 
по-подходящият избор, когато е необходимо 
птиците да бъдат хранени с фуражи с високо 
съдържание на фибри, за да се осигури по-голям 
прием на храна, особено в горещите месеци.
Зайци
Зайците проявяват предпочитание към грану-

лираните фуражи, спрямо брашнестите таки-
ва. Освен това наличието на ситни частици 
във фуража може да им причини здравословни 
проблеми. Зайците са предразположени към бо-
лести на дихателната система и при хране-
нето с негранулиран фураж дребните части-

ци (прахът) се вдишват лесно, което може 
да причини проблеми с белите дробове. При 
гранулираните фуражи се наблюдава по-добра 
усвояемост на хранителните съставки пора-
ди по-добрата хомогенност и смилаемост на 
съставните суровини. Оптималният диаметър 
на гранулите е от 3 до 5 мм. При гранули 
с по-голям от 5 мм диаметър има опасност 
от разпиляване на фуража и образуване на по-
голямо количество ситни фракции, които ще 
навредят на животните.
Аквакултури
В аквакултурата, качеството на гранулите е 

от първостепенно значение, тъй като всички 
ситни фракции ще бъдат загубени, когато фу-
ражът бъде хвърлен във водата. Освен това, 
давайки ситен фураж се замърсява и водата, 
което оказва неблагоприятно въздействие 
върху снабдяването с кислород и филтърния 
капацитет на рибите. Пъстървата и сьомга-
та например се хранят много бързо, докато за 
шараните е нужно повече време. Поради тази 
причина, освен че фуражът трябва да е грану-
лиран, е нужна добра плътност и здравина на 
гранулата, за да не се разтвори докато стигне 
до дъното на водния басейн.
В заключение можем да кажем, че храненето с 

гранулиран или негранулиран фураж трябва да е 
съобразено с нуждите на животните през раз-
личните фази на растеж и условията на изхран-
ване. В полза на гранулираните фуражи и кон-
центрати можем да кажем, че те позволяват 
на животните да ядат повече и да получат 
повече. Гранулите подобряват превръщането 
на фуражите в месо, намаляват разходите и 
гарантират, че предвидените хранителни ве-
щества се консумират с всяка захапка.
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Седем разпространени мита
за храненето на конете

Карен Бригс, horsechannel.com
Превод: Елица Инджова

Изненадващо голям брой стопани у нас са 
заблудени по отношение основните принципи 
на храненето при конете.

Въпреки умението на много хора, които от-
глеждат коне, да забелязват от 30 крачки по-
дозрителни разтежения, да „хващат” грешна 
смяна само с едно намигване или да предусе-
щат признаци за неподчинение на коня преди 
да тръгне, изненадващо голям брой от нас тъ-
нат в заблуждение по отношение на основни-
те принципи на храненето на конете. Създа-
дени сме да вярваме на митове и погрешни 
схващания, които съществуват от край време 
и които продължават да се поддържат, не-
зависимо от това с какво хранят другите... 
Резултатът е, че много коне се хранят според 
традицията, а не според научните факти. И 
общото им здравословно състояние страда от 
това.
Храненето на конете, не е наука за космоса. 

Ако човек опита, е доста лесно за разбиране. 
Дошло е време за развенчаване на някои от 
най-разпространените митове за храненето 
на конете, както и да бъдат заменени със 
солидни факти, на които да базирате програ-
мата си за хранене.

Мит №1: Конете се нуждаят от зърно в 
диетата си. 
ФАКТИ: Конете са тревопасни и фуражни 

животни (паша и/или сено) и това все още е 
в основата на хранителните им нужди. Хра-
носмилателната им система е предназначена 
да се преборва с дългостеблени растения и да 
извлича от тях в процеса на хранене всички 
необходими хранителни и енергийни вещества. 
Много коне се чувстват отлично само на фу-
ражна диета. Ако конят е завършил растежа 
си и е подложен на леки натоварвания, е много 
лесно за коневъда, особено ако има щастието 
да живее близо до картофени пасища, защото 
няма нужда от зърно.
И така, какво е предимството на зърното? 

То набавя концентрирана енергия, под формата 
на въглехидрати, от която някои коне се нуж-
даят, ако са подложени на повече натоварване, 
отколкото обикновено им се случва в дивата 
природа. Изложбени коне, състезателни коне и 
кърмещи кобили, всички те могат да консуми-
рат зърно, като допълнителна хранителна до-
бавка, за подпомагане с гориво, предназначено 
за по-големия им разход от енергия. Но тъй 
като храносмилателната система на конете 
е слаба и е предназначена за смилане на голе-
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ми количества въглехидрати, има ограничение 
в това колко зърно могат да поемат, без да се 
създава риск от опасни състояния като колики 
и ламинит. Като първо правило, не забравяй-
те, дневната дажба на всеки кон трябва да 
бъде между 1,5 и 3 процента от телесното му 
тегло и най-малко половината от тази дажба 
трябва да бъде под формата на фураж.
 

Мит # 2: Кон, подложен на усилено 
натоварване се нуждае от повече протеин 
в диетата си. 
ФАКТИ: В краен случай протеинът може да 

се използва от тялото на коня, като източник 
на енергия, но това не е много ефективен на-
чин за извличане на гориво, защото молекулата 
на протеина не произвежда толкова енергия 
и тялото на коня прилага голямо усилие (гово-
рейки чисто химически), за да го извлече. Въгле-
хидратите и мазнините определено са много 
по-добри източници на енергия, носят много 
повече енергия от протеина и много по-лесно 
се усвояват и абсорбират.

Протеинът играе роля в храненето, обаче: 
Той предоставя аминокиселини, „градивни еле-
менти” за изграждане и възстановяване на мус-
кулите, костите, сухожилията и всички други 
структури на тялото. Млади, подрастващи 
коне и тези, които се използват за разплод, 

имат по-високи нужди от протеин, защото 
те изграждат нови тъкани. Зрелите коне, кои-
то не се използват за разплод се нуждаят от 
около 8 до 11% суров протеин в цялостната 
си диета, за да се осигурят достатъчно ами-
нокиселини за регенериране от време на време 
на тъкан. Нуждата от протеин не нараства 
заедно с енергийните нужди на коня, така че 
не е необходимо да преминавате към фураж с 
по-висока енергийност.
 

Мит # 3: Царевица/овес/ечемик/сладките 
фуражи ще направят коня ми „горещ”, или 
лесно възбудим.
ФАКТИ: Подобно на захарта, която е набе-

дена, че причинява хиперактивност при деца-
та. Различни храни са придобили репутацията 
на въздействащи върху темперамента на коня, 
като в един миг могат да го накарат да из-
лети. За да сме точни, вярно е, че конете 
естествено искат да изразходват излишната 
си енергия, така че ако диетата доставя по-
вече от необходимата енергия спрямо нивото 
им на натовареност, те ще бъдат по-буйни. 
Също е вярно, че кон в добра физическа форма 
се чувства наистина добре, така че нивото 
му на жизнерадост естествено е по-голямо. 
Но, не определен вид храна е вероятно да бъде 
отговорна за това, а по-скоро количеството 
на фуража носи вина.
Някои зърнени храни са си спечелили репу-

тацията на „горещи” храни, защото са били 
употребявани безразборно в същия обем като 
по-нискоенергийни фуражи. Царевицата и ече-
микът, които нямат влакнеста обвивка, са по-
концентрирани източници на енергия в срав-
нение с овеса, които има обвивка. Така че, ако 
използваме за мярка празна кутия от кафе, на-



31

44
 / 

20
20

ЖИ
ВОТ

НО
ВЪД

СТВ
О BG

пълним я с с царевица и я заменим с кутия пъл-
на с овес, тогава ще имаме проблем. Ето защо 
е толкова важно да се хранят конете според 
теглото, а не според обема. Ако искате да на-
правите замяна на фуражи, претеглете кутия 
от кафе пълна с овес и след това измерете 
същото тегло царевица, ечемик или друг сладък 
фураж. Има опасност, кутията ви от кафе да 
не бъде съвсем пълна. Но вие ще предостави-
те на коня си подобно количество енергия, 
така че накрая няма да се окажете пред кон, 
който си мисли, че е Летящият Холандец.
Меласата, между другото, си е спечелила 

лоша слава. Количеството на меласа в сред-
носладките фуражи е едва около 1 до 2% от 
общото съдържание, едва ли е достатъчно, за 
да повлиае на коня и да го направи „да подивее 
от захар.” Ако конят става буен когато бъде 
хранен със сладки фуражи, това вероятно е 
защото не е свикнал с увеличеното количество 
на концентрирани въглехидрати.

Мит # 4: Когато конете се хранят с 
пълноценен фураж, не трябва да се хранят 
със сено. 
ФАКТИ: Е, понякога. Определението „комби-

нирани фуражи” варира от производител до 
производител. Понякога терминът се използва, 
за да покаже че зърнената дажба е обогате-
на с витамини и минерали, за да я направи 
„пълноценна“, но въпреки това се предвижда 
и хранене с фураж (сено или паша). Понякога 
се използва за указване на концентрираните 
хранителни добавки, като съдържание на кон-
центрати (зърно) и фураж (нарязано или грану-
лирано сено или друг източник, като например 
цвеклови влакна) и е предназначена да осигури 
100% от хранителната диета на коня. Като 
цяло, това е най-доброто, ако конят яде дъл-
гостеблени фуражи (сено или паша) заедно със 
зърнената си дажба, по две причини: Първо, 
това ще помогне за доброто функциониране 
на храносмилателната система на коня и вто-
ро, ще задоволи естественото му желание да 

пасе. Но ако конят страда от тежки алергии 
и не е в състояние да яде сено, търсим „кон-
центрирана пълноценна храна” с високо съдър-
жание на цвекло. Трябва да знаете обаче, че 
ако сеното не представлява основна част от 
хранителната диета на коня, той може да 
запълни времето си като започне да дъвче по-
върхностите в бокса си, гредите на оградата 
и всичко, което се намира в обсега му.

Мит # 5: Цвекловата каша е с високо 
съдържание на захар. И ако не е 
предварително напоена с вода, ще набъбне 
в червата на коня и ще предизвика ужасно 
стомашно разкъсване. 
ФАКТИ: Нека се взривят митовете, вместо 

коня. Цвекловата каша е влакнесто вещество, 
което остава, след като захарта е била извле-
чена от захарното цвекло. Почти не съдържа 
захар (освен ако производителят не е добавил 
малко суха меласа за подобряване на вкуса). 
Цвеклото е с доста високо съдържание на вла-
га и по тази причина лесно мухлясва, така че 
се дехидратира в пелети или се накълцва, пре-
ди да се опакова.
Цвекловата каша е отличен източник на лес-

но смилаеми фибри. С относително ниско съ-
държание на протеини (около 8%) и високо 
съдържание на калций, което я прави подхо-
дяща храна за почти всички възрастни коне. 
Ако давате хранителни добавки, добавяте към 
храната царевично олио или давате на коня 
лекарства, цвекловата каша е отличен начин 
за скриване на неприятните на вкус съставки. 
Това е чудесно допълнение към хранителната 
диета, ако сеното е с лошо качество или ако 
коня има проблеми със зъбите и не може да 
дъвче дълго фураж или за коне, възстановяващи 
се от травма или заболяване. Освен това, е 
доста евтина.
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Най-добрият начин да храните с цвеклова 
каша е да я накиснете във вода няколко часа 
преди хранене; дозирането е 2:1 – два пъти 
повече вода от цвекло, оставяте добре да 
абсорбира водата и да набъбне. (Понеже лес-
но ферментира, в топло време, приготвяйте 
дневната дажба на момента). Получените ка-
фяви, набъбнали парченца могат да се смесят 
със зърното на коня или да се дават отделно. 
Но не се притеснявайте, ако сте добавили 
твърде много, или твърде малко вода. Не мо-
жете да взривите кон с ненакиснато цвекло. 
В едно проучване, посочено в „Хранене и гри-
жи на коня, 2-ро изд.” от Лон Люис, понита 
са хранени с дехидратирано цвекло, до 45% 
от общата им диета, с нелоши резултати 
от всякакъв вид. Не само, че не се взривяват, 
но също така не са показали никакви признаци 
на колики, нито съдържанието на вода в из-
пражненията им се е променило. Въпреки това, 
повечето хора предпочитат да накисват цвек-
лото, като смятат, че е по-вкусно и по-малко 
вероятно да предизвика задавяне.
 

Мит № 6: веднъж седмично даването на 
дажба от каша от трици е полезна за 
здравето на храносмилателната система 
на коня ми. 
ФАКТИ: Пшеничните трици всъщност са не-

здравословна храна за конете. Да, те обичат 
вкуса, но това не е най-доброто за тях. Пър-
во, като източник на фибри, те не са толкова 
лесно смилаеми и второ, триците съдържат 
около 13 пъти повече фосфор отколкото кал-
ций – един дисбаланс, който може в крайна 
сметка да увреди костната система на коня. 
Трето, в действителност не съществува ни-
какъв слабителен ефект. Конете са доста 
чувствителни към резки промени в начина им 
на хранене, така че когато се хранят с каша 
от трици, вместо с обичайната им храна, 
това причинява леко разстройство на храно-
смилателната система и в резултат на след-
ващия ден торта им е в по-рядко състояние. 
От време на време, каша от трици в студена 
зимна нощ няма да навреди, но храносмилател-
ната система на коня би предпочела цвеклова 
каша (накисната в топла вода, има подобен 

ефект). Ако храните с трици като основна 
дневна дажба, опитайте се да не надвишава-
те повече от 10% от общата дневна диета. 
Избягвайте триците, ако храните млад кон 
– калций–фосфор дисбалансът може да повлияе 
на растежа му. Като цяло, има по-добри храни 
от триците.
 

Мит 7: люцерновото сено е най-
висококачественият избор за моя кон. 
ФАКТИ: Въпреки че конете определено из-

глежда предпочитат вкуса на люцерната пред 
другото сено, в отделен тест с различно по 
вид сено, люцерната се оказва с твърде висо-
ко съдържание на протеин за повечето зрели 
коне. В зависимост от това къде е събрана, 
протеинът в люцерната може да варира до 
около 24%, твърде много за всеки кон, освен 
ако не отглеждате подрастващи, млади или 
кърмещи кобили за разплод. Въпреки, че излиш-
ният протеин не може да причини голяма вре-
да, кара бъбреците да работят извънредно, за 
да изхвърлят неусвоения остатък. Резултатът 
е излишък на урина със силна миризма на амо-
няк, което означава повече чистене.

Сеното е по-добър избор за зрели коне. Въпре-
ки че не е с чак толкова високо съдържание на 
витамини и не е чак толкова сладко и вкусно, 
има по-подходящо ниво на протеин от люцер-
ната и често е по-малко прашно. Смесеното 
сено, което съдържа бобови култури (люцерна 
и/или детелина, ливадна тимотейка) и треви, 
може да бъде добър компромис.
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Ветеринарният лекар
– няма как да минем без него

инж. Таня Димитрова 
зооинж. Михаил Михайлов

Едно съвременно животновъдство не може без 
добри ветеринарни специалисти. Причините 
за това са няколко. Правим вече тридесет 
години реформа в животновъдството, но все 
още много въпроси не са решени.
Една държавна структура, което е нормал-

но, бавнодействаща, искаща да бъде велика, 
браншови съюзи – също няколко, кой с кой, не 
се знае, все още непълна нормативна база, не-
навсякъде действащи коректни ветеринарни 
специалисти на терена. Всичко това, подпла-
тено с местоположението на страната, на 
кръстопът за потоците от животни, а веро-
ятно и недостатъчния контрол. Независимо, 
че имаме два ветеринарни факултета, почти е 
невъзможно да се намерят млади специалисти 
да работят по фермите. Въпреки тези кри-
тики и обрисуваната облачна картина има и 
хубави неща – не хубави, а много хубави неща 
при нашите ветеринари.
В лечебницата в гр. Казанлък работят д-р 

Трайчо Алчев и д-р Стоимен Шиков. И двама-
та са на терена, обслужват десетки ферми, 
имат уважението на фермерите, за тях няма 
събота, няма неделя, няма Великден или Коледа. 
Съвместната им работа започва през 2011 г. и 
оттогава са заедно. Няма кавги, няма разпра-
вии. Когато единият е зает, другият поема 
фермите му. Фермерите ги уважават и тър-
сят, в това се убедихме на една от срещи-
те, организирани в лечебницата. Във фермите, 
които обслужват, се отглеждат крави, овце, 
кози, свине и всички хвъркати. Клиентите са 
ЗП, Кооперации, личен двор и др. Работи се 
при сключен годишен договор за обслужване, 
като някои от дребните операции, като мар-
киране, вкарване на данните в системата и 
други, обикновено са бонуси за фермерите.
И двамата доктори активно участват в жи-

вота на Българския ветеринарен съюз – пър-
вият е член на УС, д-р Шиков е „шеф” на 
Старозагорската организация. Нормално е да 
са винаги на „барикадите”, когато трябва да 
защитават интересите на организацията. Как-
то вече казахме, къщичката на ветеринарите 

още се строи и те споделиха кои „тухли” още 
ги няма или ако ги има, трябва да се намест-
ват.
„Епизоотичната обстановка в България е мно-

го динамична, но бързата и добра информация 
е останала в миналото, споделя д-р Алчев. – 
Обикновено информацията и Заповедите се 
свеждат до Областните дирекции на БАБХ и 
трудно стигат до нас. По този въпрос тряб-
ва да се работи. Може ли неинформиран чо-
век да свърши работа или да предотврати 
избухването на заболяване, за което се знае, 
че вече го има на терена. Ние искаме по вре-
ме на съветите в БАБХ, когато се обсъждат 
неадминистративни въпроси за агенцията, да 
участваме пряко с наши представители. Все 
пак ние сме във фермите, първи ние срещаме 
заболяването и съответно първи почваме да 
лекуваме. Ако питате мен, на тези съвети и 
фермерите трябва да имат представители. 
Тогава при вземане на решенията няма да се 
налага днес да се вземе едно решение и да се 

инж. Таня Димитрова, зооинж. Михаил Михайлов, 
Govedovad.com
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пусне заповед, а утре да се отмени. Бума-
щината е също огромна, май писането стана 
повече от престоя във фермите.
Прекратиха изготвянето на тримесечните 

отчети. Дали са ги чели нагоре не зная, но ние 
поне си анализирахме нещата в района. То и 
сега го знаем, но с тези отчети помагахме и 
на държавните лекари да знаят какво се случва 
по места.
От известно време има заповед пътните 

листи да се издават от държавните лека-
ри. В събота и неделя е доста трудно, да не 
казвам невъзможно, да се извади пътен лист. 
Ако имаше този доклад, колегата щеше да се 
ориентира в обстановката в района. Сега те 
нямат информация какво се случва в нашия 
район, кои болести съществуват. Дори и да 
дойде да прегледа животното, като не се знае 
обстановката в момента и колегата може да 
не вземе вярното решение. Губенето на време 
за изваждане на пътния лист е за сметка на 
фермера, то си е негов проблем, някой път 
се губят за това и по два-три дни, защото 
понякога дори трябва да се вземе разрешение 
от централата, сякаш на 300 км от нас, знаят 

какво се случва по фермите.
Да не говорим пък колко време е необходимо 

да се загроби крава. Няколко преписки до раз-
лични институции. Хората по-бързо се погреб-
ват от животните.
Другият голям въпрос това е ДПП. Винаги 

през глава през последните години. Тази година 
мина под голямо напрежение за ветеринарите, 
чумата по ДПЖ и свинете постави на изпита-
ние ветеринарната гилдия. Като успех, можем 
да отбележим, че не позволихме болестите да 
излязат от първичното огнище.
Връщам се пак на бумащината. Всичко се съ-

бира в папки, сигурно в лечебницата са над 50 
и то от онези големите с твърдите корици. 
За 7 години купихме скоро четвърти принтер. 
Всичкото това го има също и в компютрите. 
Отидоха ни горите за ветеринарията. Напри-
мер, за да се вземат и изпратят 30 кръвни 
проби, ще са необходими минимум 5 листа. 
Ами ако във фермата има 500 животни! Всички 
забележки, които имаме към фермерите, ние 
им ги казваме смело в очите и искаме нередно-
стите да се изпълняват.
Мераклии са нашите животновъди, но пове-

чето са от средна ръка и започнаха да се за-
душават, все повече се оплакват от многото 
изисквания и проверки и най-вече от голямото 
хилендарско писане. Ние с колегата обичаме 
нашата специалност, мъчим се да стоим до-
стойно на терена, фермерите ни уважават, 
ама напоследък взе да ни става много. Изжи-
вяваме и техните проблеми в работата им. 
Няма как, ще сме плътно до тях и ще се мъ-
чим заедно да оцелеем”.
Д-р Шинов бе напълно солидарен с изказване-

то на колегата си.

д-р Трайчо Алчев д-р Стоимен Шиков
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Промените в ЗВМД са одобрени 
от Комисията по земеделие

зооинж. Михаил Mихайлов

На 21.01.2020 г. на редовно свое Заседание КЗ 
при Народното събрание, прие с 9 гласа „за, 0 
гласа „против” и 4 „въздържали се“ Проекта за 
промени в ЗВМД и съответно даде „коридор” 
към първо гласуване в залата на Народното 
събрание.
Дали всичко, което е променено в този закон 

ще работи, ще разберем след като започне 
прилагането му. Всъщност нещо трябваше да 
се случи в нашата ветеринария. Промяната 
на ръководството е може би най-лесното от 
цялата работа.
Тук въпросът е как тази мега държавна 

структура, от която зависи както живот-
новъдството, така и преработката и накрая 
търговията и обслужването, ще заработи на 
пълни обороти. Ако в промените не е напра-
вено това, просто след шест месеца ще ги 
разглеждаме отново.
Нещата са много сериозни, понеже през по-

следните години доказваме, че сме лесно уязви-
ми по отношение на заразните болести, труд-
но ги ликвидираме и търпим много загуби. Ако 
някой си мисли, че по отношение на епизоо-

тичната обстановка ще решим проблема, мно-
го се лъже. Борбата с болестите ще продъл-
жава и ако едно време са правели стени, за да 
се предпазят от нашественици и поробители, 
сега ще правим стени, за да се предпазваме 
от заразните заболявания. Имаме вече доста 
стени и ще продължим да строим.
Законопроектът и мотивите към него бяха 

представени от зам.-министър Янко Иванов. 
Със законопроекта се предлагат няколко основ-
ни групи промени.
Прецизират се текстовете, свързани с офи-

циалния контрол, в случаите, когато не са при-
ложени ветеринарномедицински мерки по про-
филактика, мерки за ликвидиране на възникнали 
болести и при проследяване на нерегистрирани 
животновъдни обекти или неидентифицирани 
животни.
Създава се възможност за възлагане на изпъл-

нението на мерките за ограничаване и ликви-
диране на болести на изпълнител, различен от 
служителите на БАБХ.
Регламентират се допълнителни задължения 

за собствениците и ползвателите на живот-
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новъдни обекти, свързани със спазване на из-
искванията за идентификация на животните 
и опазване на здравословното им състояние; 
спазване на изискванията за хуманно отноше-
ние към тях; документиране на движението 
от и към животновъдните обекти; създава-
не и изпълнение на програми за самоконтрол 
на болести; спазване на определени изисквания 
при населване на животновъдните обекти и 
прилагане на спешни мерки при констатиране 
на заразна болест в обектите.
Регламентират се допълнителни задължения и 

за кметовете и кметските наместници, кои-
то ще следва да предприемат мерки за нама-
ляване на риска от възникване и разпростра-
нение на заразни болести по животните, а в 
случаи на възникване на такива, да оказват 
съдействие при прилагането на мерки за тях-
ното ограничаване и ликвидиране.
Създава се облекчен, безплатен режим за ре-

гистрация на личните стопанства.
Прецизират се текстовете, свързани с ор-

ганизацията на ветеринарномедицинското об-
служване на животните, осъществявано от 
регистрираните ветеринарни лекари. Въвежда 
се териториален принцип при сключване на 
договорите за изпълнение на мерките по про-
грамата за профилактика, надзор, контрол и 
ликвидиране на болести по животните и зоо-
нози, с регистрирани ветеринарни лекари.
На регистрирани ветеринарни лекари, склю-

чили договори за профилактика, лечение и ди-
агностика на болестите по животните и за 
изпълнение на мерките по програмата за про-
филактика, надзор, контрол и ликвидиране на 
болести по животните и зоонози със собстве-
ници или ползватели на ферми, не се позволява 
да сключват такива договори със собственици 
или ползватели на лични стопанства. Предвиж-
да се честотата на посещенията в обектите 
да бъде определена в специална процедура.
Изчерпателно са разписани хипотезите за за-

личаване на регистрация и за обезсилване на 
издадено удостоверение на транспортните 
средства за превозване на суровини и храни 
от животински произход, странични животин-
ски продукти и продукти, получени от тях.
Прецизират се процедурите и документаци-

ята, свързани с лицензиране на употребата, 
производството, търговията на едро и дреб-
но с ветеринарномедицинските продукти.
В последвалата дискусия, от парламентарната 

група на БСП за България отбелязаха, че пред-
видените изисквания за регистрация на лични-
те стопанства са твърде високи и ще бъдат 
трудно изпълними. В заключение заявиха, че ще 
се въздържат да подкрепят законопроекта.
Законопроектът мина на първо четене в пле-

нарна зала.

Защо е важен пчеларският сектор?
Основната роля на пчелите в природата 

не е медопроизводството, а опрашването. 
Над 100 важни за хората растения се оп-
рашват от пчелите. Те включват не само 
голяма част от плодовете и зеленчуците, 
ядките (бадемите например зависят напъл-
но от пчелите), билките и подправките, 
които консумираме, но също и фуража, с 
който храним селскостопанските животни. 
За да има селскостопанска реколта, са 

нужни пчели, които да опрашат посевите 
по време на техния цъфтеж. Една един-
ствена пчелна колония е способна да оп-
раши овощна градина, голяма 4 декара. До 
голяма степен бъдещето на хранителния 
сектор зависи от бъдещето на пчелите. 
Без пчели, диетата ни ще се ограничи до 
ориз, пшеница, ечемик, царевица и други 
зърнени култури, опрашвани чрез вятъра. 
Затова е важно пчеларският сектор да се 
развива с темповете на селскостопанския 
и да го прави по устойчив начин.

Пчеларите в България са в беда
Да си пчелар в България е трудно. Произ-

водството на мед зависи от много външни 
фактори – климатичните условия, наличие-
то на разнообразна паша за пчелите,  бли-
зостта до обработваеми площи и тяхно-
то пръскане с пестициди, които могат да 
навредят на малките опрашителки, са само 
няколко от тях. Като добавим и ниската 
изкупна цена на меда (около 3 лв/кг за ре-
колта 2019 г.), е практически икономически 
неизгодно да си пчелар в България.
Често пчеларите работят на загуба и не 

могат да се издържат само от пчеларство. 
А за да си добър пчелар, трябва да отде-
ляш достатъчно време на пчелите си, осо-
бено през активния сезон – пролет/лято. 
Сами виждате как се образува порочният 

Една от мисиите на „Истински мед“ е 
изграждането на устойчив пчеларски 
сектор в България, защото само 

по този начин можем да гарантираме 
биоразнообразието на природата около нас.
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Стефани Димитрова, 
www.istinskimed.bg

Иновации: Мед в подкрепа 
на българското пчеларство

ПчЕлАРСТВО

кръг... Нещо повече – през последните години 
наблюдаваме една тъжна за нас тенденция.

Мед в подкрепа на българското пчеларство 
Все повече пчелари се принуждават да прода-
дат кошерите си и да спрат да отглеждат 
пчели, понеже не успяват да се справят с фи-
нансовата тежест, която понасят. Изследване 
на Европейската комисия предвижда до 2022 г. 
пчеларите в България да намалеят с 31%.

Нашата цел
С Истински мед искаме да мотивираме пче-

ларите в България да продължават да отглеж-
дат пчели, като им осигурим на пчеларите 
заплащането, което техният труд заслужава. 
Ако погледнете големите хранителни вериги, 
надали ще намерите буркан мед под 12 лв. При 
изкупна цена от 3–3,50 лв. за килограм излиза, 
че пчеларите печелят най-малко от продаж-
бата на буркан мед на крайния потребител. 
Нашата цел е да въведем fair trade-практи-
ки в сектора, като премахнем от веригата 
прекупвачите, преработчиците, търговците и 
всички звена, които надуват крайната цена на 
продукта без да добавят нищо към него.
Помагаме на пчеларите да реализират продук-

цията си лесно и онлайн. Без целодневно сто-

ене по базари и сергии, без продажби на черно 
и без маркетингови усилия от тяхна страна 
– за да могат да се съсредоточат върху това, 
което могат най-добре – да гледат пчели. За-
щото само когато един пчелар започне да пе-
чели от труда си, той може да се развива и 
да расте. А повече кошери означават не само 
повече и по-качествен мед, но и повече оп-
рашени цветове, по-голямо биоразнообразие и 
по-голяма сигурност за хранителния и селско-
стопанския сектор.

Как можете да подкрепите българските 
пчелари?
Купувайки си мед от нашия онлайн магазин, 

директно финансирате неговия производител 
и му помагате да продължава да се грижи по 
устойчив начин за своите пчели. Получавате 
истински български мед, преминал през няколко 
лабораторни теста и с качество, гарантирано 
и от нашата сензорна технология – Beebot. 
Открийте своя предпочитан вкус и неговия 
производител и получете бурканчето си мед с 
нулеви въглеродни емисии и в Zero Waste опа-
ковка.
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ЗАЕДНО С китАй

Източник: Xinhua

Новият закон дава зъби 
на чуждестранните инвеститори 
при „ухапване“ от китайския пазар

Законът за чуждестранните 
инвестиции влезе в сила в 
Китай, за да защити по-до-
бре интересите на чуждес-
транните инвеститори в 
страната, като им предос-
тави по-широк достъп до па-
зарите на държавни поръчки 
чрез лоялна конкуренция.
В свят, изпълнен с несигур-

ност, чуждестранните фир-
ми в Китай очакват нещо 
сигурно за 2020 г. и сред това 
– по-законосъобразна бизнес 
среда.
Като цялостен и основен 

набор от правни стандарти за чуждестранни 
инвестиционни дейности, законът за чуждес-
транните инвестиции, приет от върховния 
законодателен орган на страната в началото 
на 2019 г., влезе в сила на 1 януари 2020 г. за 
по-добра защита на интересите на чуждес-
транните инвеститори.
С унифицирани разпоредби за навлизането, 

насърчаването, защитата и управлението на 
чуждестранните инвестиции, това е нов и ос-
новен закон в тази област, който ще се спра-
ви с проблемите на чуждестранните фирми и 
ще засили тяхното „усещане за печалба“, заяви 
Зонг Чанцин, ръководител на Външния отдел за 
инвестиционна администрация на Министер-
ството на търговията.

уСТОйчИвО И лЕСНО
Преди това чуждестранните инвестиции в 

Китай се регулираха главно от три отделни 
закона за съвместните дружества от китай-
ско-чуждестранни акции, изцяло чуждестранни 
предприятия и съвместни предприятия с ки-
тайско-чуждестранни договори. 
„Съгласно новия закон за чуждестранните ин-

вестиции има по-малко „регулации“ и „ограниче-
ния“, каза Вей Цзянго, зам.-председател на Ки-
тайския център за международни икономически 
обмени. „Законът може да се сведе до две 
думи:„улеснение“ и „лекота“.

Със закона предприятията, използващи чуж-
дестранни инвестиции, ще получат достъп 
до пазарите на държавни поръчки чрез лоялна 
конкуренция. Законът също така забранява из-
ползването на административно лицензиране и 
санкции, за да принуди чуждестранните инвес-
титори и фирми да прехвърлят технологии.
Чуждестранните компании имат право на 

равно участие като техните инвеститори 
в страната във формулирането и преразглеж-
дането на националните, индустриалните и 
местните стандарти в съответствие със за-
кона. Те могат да отправят препоръки, свър-
зани със стандартите и да предприемат дей-
ности като определяне на стандарти.
Вей каза, че чуждестранните инвеститори 

могат да бъдат сигурни в най-строгото прила-
гане на закона от местните власти и съгласу-
ваността на политическата позиция на Китай, 
тъй като висшето ръководство на страната 
изрази ангажимент за отваряне на вратите 
по-широко.
Китай също така представи подходящ ре-

гламент с подробни мерки за подпомагане на 
прилагането на закона за чуждестранните ин-
вестиции. В същото време местните власти, 
като центровете за чуждестранни инвести-
ции Гуандун и Шанхай, проучват подкрепящи 
закони и разпоредби.
Тъй като законът за чуждестранните инвес-
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ЗАЕДНО С китАй

Дзя Мин и неговата 
кравеферма в Юннан

Източник: Xinhua

тиции е в сила, Китай може 
да забележи нарастващ при-
ток на чуждестранни инвес-
тиции в проекти с различни 
размери през 2020 г., изчисли 
Вей.
Новият закон се привет-

ства като стимул за дове-
рието на чуждестранните 
фирми в разширяването на 
инвестициите в най-голяма-
та развиваща се икономика 
в света.
Законът предлага на 

Qualcomm по-предсказуема 
перспектива и по-солидна 
основа за индустриално съ-
трудничество в Китай, зая-
ви Джао Бин, старши вице-
президент на американската 
технологична фирма.
Qualcomm очаква засилено 

междуотраслово сътрудни-
чество и партньорство в 
Китай, тъй като приложе-
нията на 5G се разширяват 
извън сектора на смартфони-
те и ще продължат да уско-
ряват развитието на 5G и 
AI-екосистемите чрез риско-
ви инвестиции в обещаващи 
стартъпи в Китай, според 
Франк Менг, председател на 
Qualcomm Китай.
Верн-Юен Тан, президент и 

изпълнителен директор на 
Walmart China заяви, че Китай 
има много „интересен” пазар 
на дребно, където потреби-
телите са готови да опитат 
ново пазаруване и дигитален 
опит. „Китай предлага добри 
възможности за обучение на 
играчите на пазара.”
Гигантът за търговия на 

дребно планира да разшири 
инвестициите в логистика, 
да отвори нови магазини и 
депа и да модернизира съ-
ществуващите магазини в 
Китай, за да предоставя не-
прекъснато на потребители-
те диференцирани продукти 
и да създава „онлайн–сливане–
офлайн“ преживяване в съот-
ветствие с развиващите се 
предпочитания на китайски-
те купувачи.

Дзя Мин е собственик на ферма в Дали, провинция Юннан, Ки-
тай. Въпреки че е родом от провинция Дзянсу, когато говори 
за град Дали, той го прави като за роден край.
„30-годишните хора в градовете са заети с пестене на пари, 

купуване на апартаменти и коли. Аз обаче се установих в Дали, 
обработвам земя, построих къща, отглеждам крави и продавам 
продукцията си на пазара”, казва той. „За 11 години съм създал 
една малка утопия, превърнах мечтата си в реалност. Колкото 
повече градове посещавам, толкова повече се привързвам към 
Дали.”
В големите градове хората живеят прилично, но в гр. Дали 

всеки човек може да преобърне живота си: учени се превръщат 
във фермери, програмисти в дърводелци, уличните певци вече 
не са скитащи.
Преди повече от десет години, когато за пореден път на-

рамва раница и се отправя на пътешествие, той осъзнава, че 
може би постоянното скитане не е най-добрата идея.
Може би стимулиран от думите на майка си, която изпра-

щайки го казва, че освен поезия и широкия път, той няма нищо, 
Дзя Мин в крайна сметка решава да се захване за работа. Той 
открива хотел в южната част на града.
През 2007 г. село Шуанлан до гр. Дали не е посещавано от 

много туристи и половината от местните жители не гово-
рят дори книжовен китайски, а на диалект. По това време, 
почти всяко домакинство в селото живеело в каменни къщи, 
отглеждало крави, а единствената обработваема земя за ориз 
не била разработена.
Лятото на същата година Дзя Мин решил да построи къща.
„Всеки ден обикалях с велосипеда обработваемата земя, зави-

ваща около реката, поздравявах жителите от малцинството 
Бай и избирах и събирах материали за къщата покрай езерото 
Ърхай. Когато водното равнище на езерото заливаше пътища-
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та на селото, селяните ми помагаха да транс-
портирам дървените материали и цимента с 
лодка. Малко по малко построих мечтаната 
къща.”
Дори самият Дзя Мин остава изненадан от 

постижението си. Със спечелените пари от хо-
тела Хайди, открива още няколко, за радост на 
селяните.
Селяните в Шуанлан са дружелюбни и прия-

телски настроени. От откриването на хотела 
„Хайдишънхуо”, те се превръщат в екскурзоводи 
доброволно. Те казват, че тихото рибарско село 
дълго време не е било толкова оживено.
Един ден, говорейки с майка си по телефона, 

Дзя кани родителите си да се преместят в 
Дали, където да се грижи за тях.
„Майка ми разбира се беше радостна от ус-

пеха ми и личната ми промяна, но не искаше 
да напусне родния си край град Янджоу. Тя не 
искаше да изостави отглеждането на зеленчуци 
там.”
Поради тази причина, Дзя решава, че и в Дали 

могат да започнат да обработват земя и от-
глеждат продукция. Така се появява екологична-
та ферма „Чаймидуо”.
Родителите и съпругата му се преместват 

впоследствие при него. Днес цялото семейство 
се занимава със земеделие, понякога реколтата 
е дори в излишък. Какво правят с излишните 
зеленчуци – ами организират базар. Този базар 
обаче е необикновен – французи, американци, 
аржентинци, бразилци, големи и малки гости, 
постепенно го превръщат в място за карнавал. 
Различни занаятчии, като майстори на сребър-
ни изделия, дърводелци, художници и писатели 
също посещават базара.
Дзя Мин не очаква, че в Дали ще срещне тол-

кова интересни хора. Не след дълго той от-
крива ресторанта „Суейтиен”, който е първи-
ят ресторант на открито в града. Крем супа 
от ароматни гъби, телешки стек с розмарин, 
салата от пресни зеленчуци, различни испански 
тапас и други вкусни ястия са само част от 
менюто на ресторанта.
Вторият му ресторант Суейшан е съсед на 

Суейтиен. Той е построен от камъни и дърво. 
Представлява двуетажна сграда, в средата с 
двор, в който има нар и стълби до платформа 
с изглед към езерото.

Фермата
Фермата на Дзя Мин се казва „Чаймидуо”, кое-

то на китайски буквално означава „повече дърва 
за огрев и повече ориз”. Това е източникът на 
живот. Фермата е създадена като експеримент 
преди три години и по думите на Дзя, първо-
начално от лични съображения, т.е. да осигури 
екологични храни за семейството си. В нача-
лото са отглеждали зеленчуци и зърнени храни 

според сезона, без да използват пестициди и 
торове. Обработвайки земята по природосъо-
бразен начин, тя им дава богата реколта. Дзя 
Мин отглежда крави, кокошки и развъжда риби. 
Цялото място постепенно се превръща във 
ферма, която съществува заедно с околните 
влажни зони.
В началото на пролетта, полето се раззеленя-

ва и ухае на свежест. В едно хълмче, издигащо 
се над водата живеят над десет заека. Дзя 
Мин обясни: „Неотдавна купих три заека и ги 
пуснах там. Не очаквах, че ще се размножат 
толкова бързо.” Неговите деца му ходят заедно 
с него да наглеждат зайците на хълмчето. Той с 
гордост казва, че те могат да разпознават над 
20 различни растения и се радват на тукашния 
живот.
Освен прехраната, фермата Чаймидуо се пре-

връща и в място, тясно свързвано с природата, 
където семейството на Дзя Мин е намерило 
чисто забавление и магическо усещане в еже-
дневието. Дзя Мин каза, че с начинанието си е 
открил начин да вземе участие в изграждането 
на общността в Дали. Сега, освен да осигурява 
на семейството прехрана, фермата има важна 
обществена роля.
Ресторантът Чаймидуо от една страна пре-

доставя на местните жители вкусни ястия под 
формата „от фермата до трапезата”. В сама-
та ферма, Дзя Мин организира веднъж месечно 
базар, в който се включват фермери, занаят-
чии, има музикално шоу, тематични партита и 
пр. Също така има дни на отворените врати, 
в които посетители могат свободно да се раз-
хождат и разглеждат фермата.
Всички негови проекти са тясно свързани със 

земята, природата, интересната история и 
жителите на Дали. Повечето ястия в ресто-
ранта Чаймидуо се приготвят от продукти, 
произведени във фермата, някои са от съседни-
те ферми. Така например тяхната „Фермерска 
салата”, включва свежа маруля, цвекло, яйца соб-
ствено производство, артишок от фермата 
„Миду Сунгъл”, студено-пушен бекон от амери-
канеца Марк и пр.
Базарът Чаймидуо се е превърнал в духовно 

преживяване. Говори се, че на последния базар са 
се събрали повече от две хиляди души, сред кои-
то освен нови емигранти, все повече участват 
и местни жители. Мястото се е превърнало в 
канал за сближаване на различните общества.
Всъщност Дзя Мин има няколко роли. Той е 

основател на първия първокласен хотел Хайди-
шънхуо, настоящ мениджър на известния в Сан-
шан хотел. От Хайдишънхуо, до хотел Гаоди, 
до сградите Шуандзъ, Хайдзяо, дори и до фер-
мата Чаймидуо, Дзя Мин напълно се е потопил 
в живота на Дали и може би е пуснал завинаги 
корени тук.
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