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Организация за развъждане 
на цигайски и местни породи овце 
в Република България

Ние работим с четири специфични породи: старопланински цигай, 
средностаропланинска овца, тетевенска овца и копривщенска овца.
Отворени сме и за други членове, включете се, за да си помагаме!

За контакти:

Троян 5600, ул. „Захари Стоянов” №7, ет. 4, стая 33    |    GSM: 0884 62 3080    |    e-mail: orcmpo_troyan@mapl.bg



кога: 11.06.2020 г.  
къде: Сливен ЕКСПО

ОБЩО СЪБРАНИЕ
на АИлФБ

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Прием на нови членове
2. Отчет за дейността и финанасов отчет на АИлФБ през 2019 г.
3. Селекционна дейност – изисквания; изпълнение; проверки от страна на ИАСРЖ като контролиращ 

орган;
4. Разни:
• Прилагане на Регламент (ЕС) 2016/1012 на ЕП и на Съвета от 8.06.2016 г.;
• Изпълнение на Селекционната програма за породата Ил дьо Франс;
• ЕРК (електронна родословна книга) и управление на базата данни;
• Схеми за подпомагане от ДФЗ дейността на членовете на АИлФБ; 
• „Вътрешен аукцион“ за разпределение между членовете на АИлФБ на 12 броя млади мъжки разплодника.

За допълнителна информация: д-р Евгения Ачкаканова, GSM: 0899 171603

Най-учтиво Ви каним да вземете участие!
ВАЖНО: Уважаеми колеги, моля в срок до 01.06.2020 г. писмено да ни потвърдите!
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Институтът по животновъдни науки (ИЖН) - Кос-
тинброд, водещо научно звено в ресорния сектор 
чрез системата на Селскостопанска академия (ССА), 
бе удостоен с Грамота в раздел „Животновъдство“ 
от Конкурса за иновации на Международната селско-
стопанска изложба АГРА 2020 . Наградата е признание 
за разработената в Института „Покривна кошерна 
табла с разширени технологични възможности”, като 
иновативен продукт в ресорния раздел на конкурса . 
Представлява конструкция с паралелепипеден обем, 
разделен на две части . В него се обособява място 
за хоризонтално разположена пчелна пита, от едната 
страна и на две комбинирани хранилки от другата – 
едната за основното семейство под таблата и вто-
ра – за нуклеусно микросемейство, заселено в самата 
покривна табла . 
С иновацията може да се осъществи реална и пре-

дизвикана самосмяна на пчелата-майка в кошера, като 
отпадат всички манипулации и дейности по тради-
ционното придаване .
ИЖН - Костинброд логично и заслужено бе единстве-

ният лауреат на награда в раздела „Животновъдство“ 
на Конкурса . Известна е ролята му на научно звено 
в структурата на ССА, което извършва научно-из-
следователска, приложна и консултантска дейност в 
областта на биологията и селекцията на българската 
медоносна пчела . В този контекст екипът му от уче-
ни разработва технологии за отглеждане на пчелни 
семейства в различни системи кошери, технологии за 
успешно зимуване на слаби пчелни семейства, анали-
тични методи за стандартизация и окачествяване 
на пчелни продукти и изследвания за подобряване на 
качествата на медоносната растителност . Инсти-
тутът произвежда и предлага и качествени плодни 
пчелни майки и пчелни роеве от местна (българска) 
порода пчели .
Доц . Иван Янчев, зам . директор на ИЖН - Костин-

брод поясни, че наградената иновация „Покривна ко-
шерна табла с разширени технологични възможности” 
определено ще намери приложение като полезен и кон-
вентируем продукт . По думите му, „това се случва 
не за първи път, когато се свързва с името на учения 
доц . д-р Пламен Христов от пчелина на ИЖН - Кос-
тинброд, разположен в регион Дебелец, област В . Тър-
ново . Наградите за иновативните разработки, всички 
с практическо приложение, са обективно и заслужено 
признание за работата му в Дебелец . Доц . Христов 
води и курсове по пчеларство в цяла България . Вече 
има четири получени патента за полезни модели и 
един за изобретение, като има подадени още два, в 
процес на обработка .
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Разговорът води Станислава Пекова

Организация за развъждане 
на цигайски и местни породи 
овце в Република България

оц . Иван Цочев Иванов е председател на 
ОРЦМПО в Троян от 2006 г ., а по-късно 
през 2018 г . е избран за съпредседател, 

заедно с Николай Кръстанов от Брезник, на 
Съюза на развъждащите местни породи овце и 
кози в Република България – сдружение
Представяйки себе си, специално за сп . „Жи-

вотновъдство BG”, разказва, че е роден през 
1940 г . в гр . Априлци . Професионалното му обу-
чение преминава през Ветиринарен техникум 
в гр . Ловеч, след което завършва Зоотехника 
през 1965 г . Като главен зоотехник постъпва 
на работа в стопанството в с . Врабе, кое-
то тогава е било на второ място в Ловешка 
област . Там е имало всички видове стопански 
животни – в чудесни кравеферма и овцефер-
ма  . . .само кози е нямало . „Където няма чове-
ци, – споделя доц . Цочев – няма и животни, 
работата не върви . Но тогава успехите бяха 
вдъхновяващи .“ През 1967 г . на 1-и април по-

стъпва на работа като н .с III ст . в Институ-
та по животновъдство в Троян след конкурс 
по овцевъдство . Започва да работи по аспи-
рантура за създаване на цигайска порода овце, 
като се ползва от вносни цигайски кочове с 
оглед създаването до 1989 г . на две планински 
родопски и старопланински породи цигай . Това 
се постига в колектив, като един от създа-
телите на старопланински цигай се чувства и 
доц . Цочев . Ръководители на проекта са проф . 
Ралчев и проф . Дончев . По времето на Желю 
Добрев – тогава министър на земеделското 
министерство, тези породи се признават, ли-
ценза получава ИАСРЖ . Интересното е това, 
че в Русия, от където са внесли бащините 
породи, те се отглеждат в степта, а у нас 
на Балкана издържат, добре се аклиматизират 
и превъзхождат местните ни породи по про-
дуктивност, месо и здравен статус, но не са 
млечни, вълната е била на високо качество, 

Доц. Иван Цочев Иванов: „Където няма човеци, няма и животни“

Д
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Горе: Средностаропланинска порода, стадо овце-майки от с . Кърнаре
Долу: Старопланински цигай от гр . Разлог
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жалко, че сега е на безценица . . . Истината е, 
че мериносовата вълна със супер качество от 
Австралия и Нова Зенландия се внася на много 
умерени цени и би конкурирала нашата вълна . 
Преди в Троян са изкупували вълна от цигайска 
порода, която е била най-модерна за времето 
си, и са се произвеждали качествени тъкани . 
През 2000 г . от ИАСРЖ поставят задача на 

животновъдния колектив – Асоциацията с 
председател доц . Георги Узунов, където Иван 
Цочев е развъдчик, да разработи развъдни про-
грами на всички местни породи овце . „Правих-
ме ги със 17 породи местни овце и нашата 
асоциация беше пионер . Още от 1972 г . земе-
делското министерство беше издало заповед, 
по препоръка на ЮНЕСКО, да се съхранява ге-
нофонд . И ние създадохме стадо каракачанска 
порода от животни в личния двор, нямаше ги 
в ТКЗС и в АПК, създадохме и стадо от сред-
ностаропланинска порода и тогава акад . Хин-
ковски ни включва в програмата за съхранение 
на генофонда” – разказа доц . Цочев . От 2006 г . 
се роят много асоциации, защото започва да 
се субсидира развъдната дейност, нещата се 
променят, отпада правилото за това, че пред-
седател на асоциация може да бъде само соб-

ственик на стадо . Асоциацията е оставена да 
работи само с 4 породи от 17, защото не са 
успели да си изпишат нещата поради недостиг 
на време и големия обем на документацията .
Четирите породи, с които се работи сега са: 
Старопланински цигай, Средностаропланинска 
овца, Тетевенска овца и Копривщенска овца . 
Предстои включването и на още една поро-
да – Романовска овца, която междувпрочем е 
била обект на изследване в докторската ди-
сертация на Иван Цочев . В момента 154 са 
бенефициентите, членуващи в Органицацията, 
с 24 100 глави животни . Но световната орга-
низация и нашите развъдчици от ИАСРЖ обя-
виха, че застрашените от изчезване местни 
породи се субсидират при достигане на не 
повече от 10 000 женски животни и 50 коча . 
Надвишат ли се тези параметри, отпадат 
всякакви субсидии за селекция .
Много проблеми са били преодолявани през 

годините . Защо е избрал точно местни пла-
нински породи овце, след като комерсиалните 
породи дават повече прираст и по-качестве-
но мляко, учудвам се аз . Доц . Цочев убедено 
обяснява качествата на местните породи, а 
именно „Не е наша приумица запазването на 

Стадо Средностаропланинска овца, от гр . Априлци
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изчезващите породи . Загубата на генетичен 
материал води до загуба в цялото животно-
въдно производство, ако щете – губи се и зе-
мята . По билото на Балкана над горския пояс 
е имало  милиони овце, говеда, коне . Сега няма 
животни, промени се екологичната структу-
ра и големите млечни породи, примерно чер-
ноглавата овца от селищата в предпланината 
не издържат на климата . Затова през лятото 
местните породи овце ги изкарват високо в 
планината . На Балкана овцете сами се подгот-
вят за случната кампания, защото се връщат 
в стопанствата в добро телесно състояние . 
Така се поддържа добра екосистема, там само 
се пасе, пие се вода и се диша чист въздух, 
освен разходите за овчар друго няма, от кое-
то се получава ниска себестойност и супер 
биопродукция . Ако няма планинско животновъд-
ство, обезлюдяват планинските села . Земята 
става само за овощарство и животновъдство 
и не е плодородна . Но се произвежда супер 
качествено сирене и плодове, което е поминъ-
кът на земеделските производители в плани-
ната . Макар че мандрите са малко – това е 
проблем, който ще се разрешава . Това е и една 
от целите на новосформираният Съюз на раз-

въдчиците в България, а именно асоциациите 
да се обединят и да решават по-лесно практи-
ческите си задачи – да могат да произвеждат 
лицензирана продукция и да могат заедно да 
я реализират на адекватни цени и проучени 
пазари . Мисли се как да се обединяват тери-
ториално по услуги асоциациите, да е възмож-
но една мандра да обслужва повече планински 
животновъди например . Друг въпрос, който 
вълнува колегите е реализирането на вълната . 
Така например проф . Славов ми се обади, с мол-
ба за подкрепа на асоциациите в усилието им 
да съхранят вълната, което струва немалко 
пари в конкретната ситуация с коронавируса . 
Разбира се, ние ще ги подкрепим .”
Така доц . Цочев неусетно премина на темата 

за необходимостта да бъде създаден Съюз на 
развъдчиците в Република България и продъл-
жава с обясненията си за целите, задачите, 
които да бъдат постигнати .
„С Николай Кръстанов от Брезник сме съпред-

седатели на Съюза . Общо членуват 9 асоциа-
ции и 11 души са в УС . За назрялата нужда от 
създаване на такъв съюз между асоциациите, 
развъждащи местни породи овце и кози . За 
първи път тази необходимост се разисква през 

Представители на Средностаропланинска овца, от с . Кърнаре
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2016 г . пак на заседание в ИАСРЖ на Съвет 
на генофонда . Предложения имаше от нас, от 
доц . Андрея Колев, от проф . Дойчо Димов и др ., 
което се прие доста добре от другите колеги . 
Обединяването ни е доброволно, всеки си има 
право да си управлява фермата и продукцията, 
но селекцията, ветеринарното обслужване е 
отговорност на Съюза, затова защото иначе 
пропада селекцията и продукцията . . . При всич-
ки случаи трябва да има екипи от селекционе-
ри . Всички ние от тези асоциации сме наясно, 
че комерсиалните породи дават продукцията, 
но местните породи спасяват и тях, и поми-
нъка на хората в планинските райони . . .
И така какви са основните цели на Съюза? В 

устава на сдружението те са систематизира-
ни точно и ясно, а именно:
• С оглед добрата селекция и репродукция на 

отделните видове и породи животни да се 
създават условия за ефективна работа в 
развъдните ферми .

• Повишаване на генетичния потенциал на 
местните породи овце и кози в България 
при спазване на приетите развъдни програ-
ми на асоциациите, в които е предвидено 
провеждане на поддържаща развъдна дей-

ност в стадата селскостопански животни .
• Усъвършенстване на селекционните про-

грами чрез ползване на световния опит и 
знания на големи и известни научни работ-
ници .

• Създаване на единна информационна систе-
ма .

За изпълнение на поставените цели, Съюзът 
трябва да решава следните задачи:
• Разработва и прилага национални програми 

с цел повишаване на генетичния потенциал 
на местните породи овце и кози в Бълга-
рия .

•  Подпомага производството, вноса и изно-
са на висококачествен генетичен материал 
(сперма, ембриоми, разплодни животни) .

• Разработва национални, регионални и инди-
видуални инвестиционни проекти .

• Представлява членовете си и защитава ин-
тересите им пред всички органи и инсти-
туции в страната и чужбина .

• Организира обучение за повишаване на ква-
лификацията на своите членове .

• Организира национални и регионални излож-
би, научни сесии, симпозиуми и други меро-
приятия . Организира и осъществява и дру-

Копривщенска овца, стадо от гр . Копривщица
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ги дейности, произтичащи от настоящия 
Устав .

Прогнозите за развитието на Съюза са таки-
ва като за всяка асоциация: Съюзът е отворен 
за включване и на други асоциации, за да ги 
обедини, да подпомага при разработките на 
единни развъдни програми, да се спазват кано-
нитена селекцията, да обединява усилията на 
фермерите, да осигури нормална реализация на 
продукцията, да се подпомага с обучение на 
кадрите, вкл . и за обработка на документи . 
В България работната квалифицирана ръка из-
чезва . Не може да се работи с животни, без 
да се познават потребностите на всеки вид 
животно . Затова доц . Цочев особено много 
държи кадрите да се обучават и никога не от-
казва съвети, когато и да го търсят . „Първо 
обслужвай човека” – споделя едно важно свое 

правило Иван Цочев . На въпроса какви са взаи-
моотношенията на асоциациите с държавните 
органи и дали очакват подобряване, пример-
но с ИАСРЖ и ДФЗ, доц . Цочев отговаря, че 
по принцип добре работи с тях, много добри 
спомени има с проф . Васил Николов, който на-
времето е помогнал, спасил е Организацията 
за развъждане на цигайски и местни породи 
овце . . . Но има проблем, не само доц . Цочев, 
но и други колеги смятат, че тези държавни 
служби остават без кадри в централите и по 
места и работата върви трудно . „Много чес-
то, идват на проверка и . . . питат ни нас как 
трябва да се постъпи . Затова трябва да има 
обучение особено за селекционери” – с усмивка 
приключва доц . Иван Цочев . 

• продължава в следващия брой

Стадо Тетевенска овца от с . Гложене
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акад. Цено Хинковски

Настоящо състояние 
на овцевъдството

Намаляването на броя на овцете през по-
следните две десетилетия засегна в различна 
степен отделните направления . Коренно беше 
изменена популационната структура в овце-
въдството .
Излизането на България от „затворения из-

точен пазар” направи произвежданата в стра-
ната мериносова и кросбредна вълна неконку-
рентна спрямо вносните . Рязкото намаление 
на изкупната цена на този тип вълна, както и 
относително ниската млечност на овцете от 
този тип са причина за намаляване на относи-
телния им дял .
За две десетилетия мериносовите овце на-

маляха от 1 541 000 през 1989 г . до 30 580 

през 2005 г . Съвсем ясно е, че при този брой 
на овцете трудно ще се продължи самостоя-
телното съществуване на повечето от тези 
породи . В този смисъл решението на Асоциаци-
ята за мериносови овце да извърши тяхното 
обединяване в една порода с обособена вътре-
породна структура е правилно . Предвижда се 
в различните стада на нуклеуса на тази попула-
ция да се интродуцира свежа наследственост 
от финалните породи, взели участие в създа-
ване на нашите мериносови породи – Асканий-
ска, Кавказка и Ставрополска . Ще се запазят и 
структурите, създадени с участие на Австра-
лийски меринос .
Съществува възможност да се увеличи величи-
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ната на признаците млечност и плодовитост 
при тази популация . Адитивно детерминирана-
та част от общата изменчивост е значителна 
по величина и позволява бързо повишаване на 
тези признаци . Известно е, че чрез интро-
дукция на гена F беше създадена вътрестадна 
структура за висока плодовитост в мериносо-
вото стадо в станцията в Търговище . Това ще 
позволи да се повиши икономическата изгода 
от отглеждането на такива животни . Необ-
ходимо е да се подчертае, че в последните го-
дини се повишава интересът на индустрията 
към вълната от тези породи .
Вече има сигнали, все още плахи, за увелича-

ване на обема на мериносовото овцевъдство . 
Подобно намаление на овцете има и при кро-
сбредното направление . За 20 години общият 
брой е намалял от 714 000 на 5 117 овце-майки . 
Това е обем, застрашаващ съществуването на 
тези две породи . И при това направление е 
правилно решението за обединяване на двете 
породи . В същото време неговият обем може 
да бъде увеличен при повишаване на плодови-
тостта на овцете .
Високата енергия на растеж на агнетата в 

млада възраст е качество, което позволява 
да се получат така наречените „коледни” и 
„великденски” агнета, имащи висока цена на 
европейския пазар . Рязкото намаление на мери-
носовото и кросбредното овцевъдство беше 
причинено от обстоятелството, че тези ста-
да се отглеждаха в крупни държавни и коопера-
тивни ферми, които бяха разформировани . И 
сега останалите стада от тези две направле-
ния се намират основно в държавни и инсти-
тутски ферми .
Малко по-различна беше съдбата на цигайско-

то овцевъдство . Този тип овце освен в коопе-
ративните ферми беше относително широко 
разпространен в личните ферми в планинските 
райони на страната . Това е основната причина 
обемът на цигайските овце да бъде запазен в 
относително добър размер, макар че намале-
нието е от 1 100 000 на 187 500 .
Независимо че общото намаление на броя на 

овцете засегна и породите от млечно направ-
ление, то обемът на тези породи засега е зна-
чителен и при това непрекъснато нарастващ . 
Значителна част от животните от разформи-
раните кооперативни ферми за млечни овце 
преминаха в частните ферми на бившите ко-
оператори .
Независимо от големия брой породи от млеч-

ното направление, някои от тях имат малък 
обем – включително са застрашени от изчез-
ване . Това се отнася за двете Маришки породи 
– ваклата и бялата . Това е причината те да 
бъдат включени в системата за съхранение .
Двете основни млечни породи – Синтетична-

та популация и Плевенската черноглава, имат 
относително голям обем . В последните години 
от овцете от тези породи отново се фор-
мират крупни частни и кооперативни стада . 
Величината на признаците млечност и плодо-
витост прави отглеждането на овцете от 
тези породи икономически изгодно . При всички 
високомлечни породи е изградена добре обо-
снована вътрепородна генетнична структура .
Това позволява да се провежда високоефек-

тивна селекция без да се повишава значително 
генетичното родство вътре в породите . Зна-
чителен е обемът на овцете от Синтетич-
ната и Плевенската черноглава порода, вклю-
чени в системата на селекцията – съответно 
231 916 при Синтетичната и 35 118 при Чер-
ноглавата .

В страната съществуват чистопородни ста-
да от високомлечни чуждестранни породи – 
Източнофризийска, Аваси, Хиос .
През последните години в страната се дис-

кутира и създаването на специализирано ме-
содайно овцевъдство . Този процес вече получи 
своето развитие, но за съжаление има промен-
лив успех . В началото на 70-те години в Бълга-
рия беше разработена ефективна система за 



10

45
 / 

20
20

ЖИ
ВОТ

НО
ВЪД

СТВ
О BG

прекъсната хибридизация, позволила рязко да се 
повиши енергията на растеж и качествените 
параметри на агнетата за месо .
За целта се използваше Романовската порода 

за създаване на F1 кръстоски, имащи висока 
плодовитост (160–190%) и след това порода-
та Ил дьо Франс с оглед повишаване на енер-
гията на растеж на получените кръстоски . За 
нуждите на тази широко прилагана през 70-
те и 80-те години система в страната бяха 
внесени чистопородни стада от Романовска-
та порода и Ил дьо Франс . Тази система, сега 
вече отново прилагана в определени планински 
райони, трябва да се сравни по икономическа 
ефективност със създаваното специализирано 
месодайно овцевъдство .
В последните години в България се създадо-

ха чистопородни стада от породата Мутон 
Шароле и Хиос . Загубени бяха обаче, овцете 
от породите Меринофлайш, Коридел, Линколн 
и Ромнимарш . Предполага се, че техният брой 
ще се увеличи . Разформироването на крупните 
ферми беше причина да се намали броят на 
почти всички местни породи овце . Повечето 
от тях бяха застрашени от изчезване . На-
личните сега данни показват, че има породи, 
застрашени от изчезване . Техният брой е под 
минималния обем, необходим за да се провежда 
селекция за тяхното съхранение без рязко да се 
увеличи при тях генерационният коефициент 
на инбридинг и съответно загубата на гене-
тична изменчивост от високата величина на 
генетичния дрейф .
При по-голямата част от местните породи 

са разработени развъдни програми със схеми 
за поддържаща селекция . По същество тези 
схеми съответстват на споменатата систе-
ма в първата част и предложена през 1982 г . 
на конгреса по генетика в Москва . Става въ-
прос за схеми, базирани на динамичния латин-
ски квадрат . За прилагането є е необходимо 
да има вътрепородна структура от стада и 
обособени в стадата групи . Даже при запаз-
ване на техния сегашен обем или разширение, 
извършено на негова основа, е невъзможно да 
се избегне загубата на генетична изменчивост 
и съответно загубата на тяхната действи-
телна идентичност .
При тези породи е необходимо разширяване 

на техния обем чрез системата на реставра-
ция, т .е . система на поглъщателно кръстосва-
не върху близка по тип основа . Тази система 
беше приложена за възстановяване на две по-
роди крави във Франция . За някои от местни-
те породи овце разширяването на обема може 
да се извърши и чрез включване в системата 
на селекция на стада и животни, невключени 
досега в тази система .
Съвсем ясно е, че трудно ще бъдат съхранени 

породи като Свищовската с обем 60 майки и 
4 разплодника, местната Карнобатска с 240 
овце и 10 разплодника и Тетевенската с 35 
овце в системата за селекция и общ брой 800 
животни . Необходимо е да се подчертае, че 
съхранението на местните породи овце е из-
ключително важна задача, тегнеща на плещите 
на сегашната генерация учени и специалисти .

ОБОБЩЕНИЕ 
Броят на овцете и тяхната породност в Бъл-

гария са се изменяли в съответствие с нужди-
те на изменящата се икономиката . Съществу-
ват достатъчно доказателства, че във всички 
периоди от историята на държавата нуждите 
на икономиката от продукти от овце са оце-
нявани вярно и в съответствие с тези нужди 
се е насочвала селекцията за тяхното породно 
направление . Какви са проблемите при този 
вид животни при сегашната бързоизменяща се 
икономика на страната и нейното участие в 
безмитния Европейски пазар: 
• Безусловно съхранение на наличния генофонд 

в обем, позволяващ при нужда той да бъде 
използван за увеличаване на определено на-
правление . Това се отнася за породите от 
мериносовото, кросбредното и цигайското 
направление . 

• Усъвършенстване на системата за съхране-
ние на наличните в страната аборигенни 
породи овце с оглед запазването на налич-
ната генетична плазма, създадена през веко-
вете от миналите генерации . 

• Разширяване на обема на млечното овце-
въдство и оптимизиране на вътрепопула-
ционната структура в това напавление . В 
тази връзка – максимализиране на генетич-
ния прогрес при признаците „Млечност” и 
„Плодовитост” . 

• Изясняване на нуждата от разширяване на 
обема на специализираното месодайно ов-
цевъдство и оценка на ефективността на 
отделните породи, използвани за неговото 
създаване . 

• Оценка на ефективността на разработе-
ната схема за хибридизация с използване на 
специализирани високоплодовити породи, 
като междинна форма и специализирани ме-
содайни финални породи . 

• Разширяване на дейността и финансово ук-
репване на създадените асоциации за от-
делните породи овце с оглед увеличаване 
обема на активната развъдна структура на 
всяка порода . 

• ДНК-анализ за характеризиране на генома на 
съхраняваните местни породи овце . Това се 
налага особено за отродията, при които 
се провежда реставрация чрез система на 
поглъщателно кръстосване .
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Чуждестранни 
специализирани породи овце, 

отглеждани в България
Вандейска овца

За тази порода овце у нас чухме преди някол-
ко години, когато ентусиасти от Смолянско 
внесоха един коч от Вандейската порода . От-
глеждаха го на 1200 м надморска височина и 
получиха добри приплоди и сякаш приказката 
свършва до тук .
Преди няколко месеца г-н Здравко Иванов от 

„Си Ар Ай България“ съдейства за вноса на над 
100 броя чистопородни овце от тази порода 
в Ямболско . По време на XV Национално изло-
жение в Сливен, за първи път трима предста-
вители от мъжкото поколение от породата, 
бяха показани на обществото . Големите, хва-
щащи окото животни, направиха голямо впе-
чатление на присъстващите .

Всъщност коя е Вандейската овца?
Вандейските овце започват своето същест-

вуване във Франция за добив на месо и вълна . 
Породата е местна от Ванде (Vendѓe), Южна 
Франция . В началото на XX век специалистите 
решават да я усъвършенстват, кръстосвайкия 
с друга – Саутдаун . Днес само във Франция се 
отглеждат около 250 хиляди овце .
Характерезира се с малка глава, неголеми 

крайници, дълга опашка . Овчата вълна е здрава, 
буйна, със средна дължина (7 см) и финост (35 
микрона) . До 5 кг немита вълна могат да се 
получат от възрастен овен или от овца венде . 
Козината е лека с червеникавокафяв оттенък . 
Породата овце от Ванде е месодайна, така че 
мускулната система е много добре развита, но 
като цяло те изглеждат малки .
Овните растат до 75 см в холката и тежат 

около 130 кг, а овцете – 70 см и 100 кг тегло . 
Малките агнета имат средно 5 кг тегло и вече 
до 4-месечна възраст лесно могат да достиг-
нат 60 кг .
С майчиното мляко агнето може да наддава 

до 0,5 кг на ден . Породата се характеризира с 
доста висока плодовитост – до 200% . Месо-
то е нежно, диетично, мраморно . Оценява се 
при използването и продажбата .
Представителите на двата пола са обикно-

вено безрогови, но понякога се срещат овни с 
малки рогчета на главата . 

Стандарт – разпознава се най-вече по мишия 
цвят на главата и краката и бялата вълна без 
петна по тялото . .
При раждането агнетата имат тънък слой 

вълна – много важно условие през зимата . 
Имат тих и спокоен темперамент . Въобще – 
порода мечта!

Хронология на породата Вандеен: 
• 1967 г . – създаване на Асоциацията на жи-

вотновъдите на вендените;
• одобрение на породата от Министерство-

то на земеделието .
• 1970 г . – компютъризация на родословния 

регистър .
• 1973 г . – създаване на търговската организа-

ция GPMV (Vendeen Sheeps Producers ‘Group), 
отговаряща за популяризирането на проду-
ктите .

• 1977 г . – създаване на SCI (Индивидуална 
контролна станция) .

• 1993 г . – GPMV става CAMV (Земеделски ко-
оператив на овце Венден) .

• 2008 г . – сливане на UPRA-CAMV, за да даде 
на OES Vendѓen Sheep .

подготви Тоня Мишева
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Мутон Шароле

Породата Мутон Шароле е създадена през XVIII 
век между Шаролските долини и равнините на 
Брес за получаване на евтино месо, предназна-
чено основно за големите консумативни цен-
трове – Париж, Лион, Марсилия . Породата е 
популярна със своята скорозрялост и е тясно 
специализирана за производство на месо . През 
последните 50 години под влияние на тенден-
циите за производство на по-тежки масивни 
животни, даващи нетлъсти меса, тази порода 
получава предимство и бързо разпространение .
Качествата на месодайната порода овце Му-

тон Шароле, са оценени много бързо в чужби-
на, като започва да се отглежда в повече от 
20 страни по света . Последните 3 години про-
дажбите за износ на фермерите от Шароле-
то, съставляват 50% от френския национален 
експорт от всички овчи породи .
В световен мащаб страните, отглеждащи 

традиционно Мутон Шароле, се разделят на 
4 групи:
1 . Страни от Европейския съюз – Франция, Ан-

глия, Ирландия, Белгия, Холандия, Германия, 
Люксембург, Италия, Испания, Португалия, 
Гърция, Швейцария, Полша, Чехия, Словакия, 
Унгария, Хърватия, Словения и България . От 
източноевропейските страни Унгария първа 
извършва внос, който по-късно разширява . 
По-късно, през 1985–89 година Чехия внася 
първите големи партиди животни, от тази 
порода .

2 . Страни от Азия – Китай, Инданезия, Тур-
ция, Израел, Япония .

3 . Америка – Канада, САЩ, Венецуела .
4 . Африка .

Породата Мутон Шароле представлява един 
цял комплекс от високи качества на скелета и 
трупа, типа и екстериора, съчетано с мускул-
тура, много висока скорозрялост, разтеж и раз-
витие . Възрастните овце-майки достигат до 
80–110 кг, а мъжките екземпляри – 120–150 кг .
Най-характерното в екстериора на овце-

те от тази порода е дългото тяло, което 
се придържа от добре замускулен гръб, ши-
роки и дълбоки гърди, здрави и ниски крака . 
Вълната е фина и къса, с качество 56–60 . 
Според климатичните райони и надморската 
височина, породата се отглежда в по-ниските 
и топли райони с по-ранен растеж на трева-
та, целогодишно на открито .
Животните влизат в обори от 15 дни до  

един месец (в периода на раждането), като 
през този период, при хубаво време, излизат 
на двора или пасището . Това е единственият 
период когато майките и агнетата се от-
глеждат в закрити помещения . В следващия 
период овцете-майки и агнетата излизат на 
паша свободно, като агнетата се изхран-
ват от млякото на майките и от пашата . 
В по-студените райони, където тревата из-
раства по-късно, ражданията също се извърш-
ват по-късно . Агнетата се отбиват в края 
на юни–юли и ако няма достатъчно паша, се 
подхранват със зелена трева или сено .
Нормално случната компания се провежда в 

края на септември до началото на октомври, 
така че агненето да се проведе в края на зи-
мата и да привърши в края на март .
Мутон Шароле има ясно изразено скорозря-

ло развитие . Овцете са готови за разплод на 
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7-месечна възраст и оагването протича в рам-
ките на едногодишна възраст . 
Овцете Мутон Шароле притежават добра 

заплодяемост . При изкуствено и естествено 
покриване тя надминава 95% . Плодовитостта 
на шарлонската овца е много показателна и 
спокойно достига 190–200% .
Резултатите от елитните ферми надмина-

ват спокойно 200%, като се има предвид, че 
тези резултати са получени без хормонални 
стимуланти при естествени условия . Сти-
мулиране на еструса с вагинални тампони се 
използва в някои райони, за да се получи по-
голяма плътност в периода на оагванията и 
се задоволи съответния пазар в сравнително 
кратки срокове .
При овцете Мутон Шароле оагването про-

тича много леко . Агнетата имат много бърз 
старт на растеж, благодарение на големия 
млечен потенциал на майките (над 200 л мляко 
за лактация) . Това се демонстрира с факта, че 
прирастът на агнетата даже и при овцете, 
родили по три агнета е над 250 г през първите 
30 дни, а единаците достигат среднодневен 
прираст над 300 грама .
Агнетата, отгледани на паша, с умерени до-

бавки от концентриран фураж, на 70-дневна 
възраст достигат 29–30 кг . Този бърз растеж 
позволява, както в чисто състояние – племен-
ни ферми, така и при промишлени кръстосва-
ния – стокови ферми, да се получават тежки, 
но нетлъсти агнета . Трупчетата тежат от 
18–20 кг на закланите агнета в зависимост от 
това, дали са от ранните оагвания или от по-
късните .
Необходимо е да отбележим качествата на те-

лосложението на трупчетата и в т .ч . на месо-
то . Характеристиката на агнетата е следната: 
тънки кости, широки гърди и гръбни части, до-
бре оформени с месо задни и прави бутчета, 
даващи котлети с отлична мекота, сочност и 
кулинарен вкус, което дава основание на екс-
пертите да ги отнесат към първокласните 
овчи меса и забележителен рандеман до 55% . 
Клането на агнетата се извършва обикновено 
след 100–110 дни от раждането, при което 
достигат живо тегло 36–40 кг .
В Европейската класификация тяхното труп-

но месо е в клас U3, което осигурява максимал-
но висока цена на продукцията . Следователно 
овцата Мутон Шароле се представя като едно 
прекрасно животно за отглеждане от живот-
новъдите, като използват породата в чисто 
състояние или чрез кръстосване с други породи 
с цел подобряване на месодайните качества . 
През последните 10–12 години тази порода е 
една от най-използваните, както във Франция, 
така и извън нея, като етикет за качество и 
гаранция на висококачествено овче месо .

Ил Дьо Франс  

Повишеното търсене на месо от дребни 
преживни животни в световен мащаб пре-
дизвика процес на намаляване на овцете от 
специализираните породи за вълна и увелича-
ване на тези от месо-вълнодайните и тяс-
но специализираните в месодайно направление . 
Една от специализираните месодайни породи, 
намерила широко разпространение по света 
като най-добре съчетаваща биологическите 
си качества с икономическата ефективност, е 
френската порода Ил дьо Франс .
Процесът на създаването на породата започ-

ва от 1832 г . чрез кръстосването на овце-май-
ки от породата Френско рамбуйе (Rambouiet) 
с импортирани от Англия кочове Дишлей-
Лейстър (Dichley-Leisster) . Използването на ко-
чове-кръстоски, съчетаващи качества от две-
те породи, датира от 1840 г . 35 години след 
началото на този процес, свързан с вътреш-
но развъждане и селекция, животните от но-
вия тип се представят под наименованието 
„Dichley-Merinos“ на главната конкурсна изложба 
в Париж . През 1920 г . новата порода получава 
името Ил дьо Франс (Ill de France), когато се 
издава и първата племенна книга .
През последните години поголовието на по-

родата варира в границите от 270 хил . до 
320 хил . броя, като в чисто състояние тя се 
развъжда в 39 департамента и 16 региона, ос-
новно в централна и Североизточна Франция .
Развъдният център на породата се намира 

в станцията Вердии, на 100 км от Париж, 
където е организирано ежегодно изпитване на 
кочове по потомство . Тук се намира и генна-
та банка (хранилището за замразена семенна 
течност) . Ежегодно се контролират 27–30 хил . 
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животни, което съставлява 9–10% от общия 
обем на породата .
Породната характеристика на Ил дьо Франс 

се изразява със следните особености:
• живо тегло – кочове – 120–140 кг, овце-май-

ки – 75–90 кг;
• средно-дневен прираст – до 30 дни – 250–

300 г, до 70 дни – 330–360 г;
• скорозрялост – висок интензитет на рас-

теж в ранна възраст и ранно полово съз-
ряване;

• изразена месодайност – характерен тип, 
форми, висок кланичен рандеман, отлично 
качество на месото и трупа;

• висока степен на оползотворяване на фура-
жа (нисък разход на фураж за 1 кг прираст 
до стандартно тегло от 35–40 кг);

• двусезонна висока заплодяемост с висока 
плодовитост – 150–200%;

• вълна – бяла, еднородна, полутънка, основно 
от 56–58 качество, вълнодобив 4,5–7 кг и 
2,3–2,5 кг чисто влакно;

• висока жизненост и устойчивост на забо-
лявания, с много добри адаптационни спо-
собности .

Тези качества на породата я правят пред-
почитана в много страни от всички конти-
ненти . Използва се за производство на месо с 
високо качество . Развъжда се както в чисто 
състояние, така и за промишлено кръстосване 
за получаване на агнета предимно от тежък 
тип – 35–40 кг .
Първият внос в България е реализиран през 

1968 г . – 94 овце и 21 коча, настанени в НИИ-
ГО, гр . Стара Загора и ДЗС, гр .Разлог .
Целта е установяване на аклиматизационни-

те и продуктивните особености на породата 
и проучване на възможностите за кръстосва-
нето є с други развъждани у нас породи . На ба-
зата на получените положителни резултати за 
50-годишен период са извършвани многократни 
вносове на чистопородни животни от Фран-
ция, като са създадени и немалък брой дъщерни 
стада . Проведени са задълбочени изследвания, 
свързани с месодайността, плодовитостта, 
качеството на месото, както и ефекта от 
кръстосването с породи, развъждани у нас .
През 2005 г . е създадена „Асоциация за развъж-

дане на породата Ил дьо Франс в България“, 
притежаваща утвърдени от МЗХГ Селекционна 
програма и лиценз за извършване на селекционна 
дейност с породата Ил дьо Франс на терито-
рията на Р . България . Към настоящия момент 
в нея членуват 45 фермери със 7 500 овце . Под 
селекционен контрол са 5 000 животни .
Икономическата изгода от отглеждането на 

овце от породата Ил дьо Франс е свързана 
преди всичко с нейния интензивен растеж в 
млада възраст, високата степен на оползотво-
ряване на фуража, високото качеството на 
трупа и отличните вкусови качества на месо-
то, както и много добрата плодовитост .
Ефектът от отглеждането на породата Ил 

дьо франс е свързан и с осигуряването на дос-
татъчен брой кочове, които да се използват в 
стоковите стада за промишлено кръстосване, 
като чрез постигането на хетерозис да се по-
лучават по-голям брой и качествени стокови 
агнета .

подготви проф. дсн Радослав Славов, 
Аграрен факултет при Тракийски университет, 

гр.Стара Загора
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КОЗЕВЪДСТВО

Специализирани
породи кози

Англо-нубийска коза

Порода кози с направление за мляко и месо, 
която е създадена в Англия през 1870 г . от 
кръстосването на стари английски породи с кози 
от Африка и Индия . Имат две отличаващи ги 
от останалите породи черти – дълги увиснали 
уши и орловият нос, който е подчертано 
изпъкнал „римски” .
Козите имат дълго дълбоко тяло и изправена 

„горда” позиция на тялото . Животните са 
с добри телесни форми и със здрава костна 
система, с къса, гладка като коприна козина . 
Елегантна глава с плоски ноздри . Широк, добре 
оформен и развит гръден кош . Крака – силни 
и прави . 
Цветът на козината варира като преобладават 

черни, жълтокафяви, шарени и др . Средната 
височина за пръчовете е 91 см, а за козите – 
81 . Вимето е добре развито .
Англо-нубийските кози са едни от най-едрите . 

Средната маса на майките е 65–80 кг (до 110), на 
пръчовете – 90–110кг (до 140) . Плодовитостта 
е много добра, козите раждат по 2–3, а при 

добро хранене и гледане – и по 4 козлета . 
Млечността им не е като при швейцарските, 
но млякото им е с по-висока масленост (4%) 
и по-високо съдържание (3,51%) на протеини . 
Контролирани стада дават добиви от 1100–
1200 и повече килограма мляко . Най-високият 
официално постигнат годишен добив е 2 531 кг, 
а за 24-часов надой това възлиза на 8,25 кг 
мляко .
Кръстоските притежават голям капацитет 

за адаптиране при по-горещ климат, както и 
увеличаване на добивите им от месо и мляко, 
което е повишило интереса към породата в 
цял свят .
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Бяла Банатска коза

Така както ние си имаме нашата Българска Бяла 
млечна коза, така и румънците са си направили 
тяхна млечна порода, наречена Бяла Банатска 
коза .
Това е една от най-популярните млечни поро-

ди кози в Румъния . Обикновено една възрастна 
Банатска коза произвежда голямо количество 
мляко и е лесна за отглеждане . Другата важна 
черта в характеристиката на тази порода е 
много високата плодовитост – 180–200%, но 
не е рядкост да се раждат и по три, четири 
ярета .

Как изглежда коза от Бял Банат?
Както подсказва и самото име – Алба (бял) Ба-

нат е порода коза за  мляко, създадена в района 
на Банат, чрез кръстосване на местни кози с 
няколко породи, включително Саанска, Румънска 
Карпатска порода и Немска благородна коза . 
Предполагаме, че вече Ви е станало ясно, че е 
приложено сложно възпроизводително кръстос-
ване с участието на тези породи по програма 
за създаване на нова порода .
Козите от тази порода, са специализирани в 

производството на мляко . Отличават се  със 
своята бяла космена покривка, която покрива 
цялото им тяло . Белите банатски екземпляри 
имат малка глава . Рогата на тези кози са сред-
ни, а тялото е удължено, със силни крака и до-
бре развити кости . Живото тегло на козите е 
с големи вариации – от 40 до 70 килограма . Те 
имат тяло с добре развита, крушообразна или 
кълбовидна форма . Трябва да се отбележи, че 
цицките на тези кози са достатъчно големи, 
за да позволят механично доене .

Колко мляко произвежда една коза от 
породата Бяла Банатска?
Производството на мляко е високо . Продължи-

телността на лактацията е 7–8 месеца, през 
които козата може да даде между 280 и 500 
литра мляко, което може да бъде и надскоче-
но, (при добро хранене), достигайки до 800–900 
литра . При тези кози, голямото количество 
мляко се получава през май  и юни . Млякото е 
със съдържание на мазнини от 2,6 до 4,8%, но  
през септември, достига 4,6–6,7% . От добре 
гледаните кози може да се получават дневно 
по 4–5 литра мляко, докато по-слабите екзем-
пляри дават 1–2 литра мляко .
Рентабилността на Бялата Банатска порода 

се осигурява от броя на яретата, които може 
да роди и отгледа козата . Плодовитостта на 
породата е както казахме 180–200% .
Тази порода кози – Банатска, може да се из-

ползва както за мляко, така и за месо . Тези, 
които имат голямо стадо, могат да използ-
ват вълната им и за производството на пух . 
Дебелината на влакната може да бъде 20–170 
микрона . Дължината на влакното е 6–9 см .

Саанска коза (Saanen)

Саанската коза е създадена преди два века при 
благоприятните почвени, климатични, фуражни 
и икономически условия на Швейцария . Саан-
ската коза (Saanen) е продукт и на продължи-
телната и целенасочена селекционна работа .
Животните от тази порода кози са едри, 

имат здрава и добре развита костна система . 
Тялото е дълго, достатъчно дълбоко и с добре 
развита предна част . Шията е дълга, плоска, 
разширяваща се към гърдите . По строеж при-
лича на шията на коня . Гърдите са широки, 
с дълги и закръглени ребра и дълбоко спуснат 
гръден кош . Коремът е обемист, бъчвообразен, 
но не е увиснал . Холката е висока, гръбната ли-
ния е права, неувиснала . Поясницата е здрава, 



17

45
 / 

20
20

ЖИ
ВОТ

НО
ВЪД

СТВ
О BG

достатъчно широка, но малко суха . Кръстецът 
на повечето саански кози има значителни де-
фекти – обикновено е сбит, тесен и шилооб-
разен . Крайниците са здрави, добре развити, 
правилно поставени . Копитата са добре оф-
ормени, светложълти . Срещат се животни с 
меки бабки, саблевидни, мечи или хиксовидно 
поставени задни крака .
Вимето е добре развито, издадено повече 

напред, добре свързано с корема, симетрично 
разделено на две половини с добър преден и 
заден запас . Покрито е с гъсти меки косми, 
добре прилегнали към кожата, което позволява 
лесно да се почиства . Цицките са добре раз-
вити и конусообразни .
Саанските кози са чисто бели (без оттенъ-

ци) . По устата, ушите и вимето понякога се 
срещат неголеми черни петна . Козината на по-
голямата част от тялото е къса, без пух и се 
състои от тънки осилести влакна . Саанските 
кози са безроги, много рядко се срещат рогати 
пръчове .

Козите-майки се отличават с висока плодо-
витост и скорозрелост . В Швейцария от 100 
майки се получават 160–170 ярета, често 200–
250, а дори и повече . Животните завършват 
напълно растежа си до 3-годишна, но при до-
бро хранене и развитие могат да се заплождат 
още на 12-месечна възраст .
Средната млечност на саанската коза в 

Швейцария, Германия и др . е 600–800 л, а мас-
леността – 3,4–3,8% . Отделни животни при 
добро хранене и отглеждане достигат годиш-
на млечност 1000–1200 л, а в началото на лак-
тацията имат 7–10 л дневна млечност .
Саанската коза е световно известна . Млеч-

ността, плодовитостта, скорозрелостта и 
племенната стойност са високи, поради кое-
то е подобрителка на козите с направление за 
мляко в света .
Много кози от саанска порода са внесени как-

то в Африка, така и в Азия и Северна и Южна 
Америка, където се използват като основни 
подобрителки на козите от млечния тип .
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КОЗЕВЪДСТВО

„Овцевъд и козевъд“

Болести и лечение 
при козите

Въпреки че не са претенциозни животни и се 
отглеждат леко, козите, както всяко живо съ-
щество, имат заболявания, които се проявя-
ват често, но при добро гледане и вземане на 
бързи и адекватни мерки – не се получават 
нежелани ефекти .

Кръв в млякото: причини и лечение
Заболяванията на селскостопанските живот-

ни не са рядкост в частните стопанства и те 
се появяват дори в онези стопанства, където 
собствениците спазват нормите и правилата 
за отглеждане на домашни любимци . Болести-
те имат различен произход, но симптомите 
им често съвпадат .
За какво заболяване свидетелства кръвта в 

козето мляко?
Има много причини за появата на кървави 

примеси в млечните продукти, но масти-
тът при козите е най-честата причина . За 
да потвърдите предположенията, струва си 
да обърнете внимание на признаците на това 
заболяване .

Съпътстващи симптоми на мастит
Маститът е често срещана патология на ви-

мето, която се характеризира с наличието на 
възпалителен процес в млечната жлеза .
Има четири форми на неговото проявление, 

въз основа на които можем да говорим за оче-
видните симптоми на заболяването:
1 . Серозният мастит се характеризира с пре-

комерно течно мляко, намаляване на обема 
на добива на мляко, летаргия, апатия и ви-
сока температура на животното . Вимето 
нараства в размер, често става алено и 
горещо на пипане, надспиналният лимфен 
възел се увеличава по размер .

2 . Катарален мастит (характерен за първите 
дни след раждането): в кърмата присъст-
ват малки съсиреци, палпацията на зърната 
ясно се палпира, а самото виме става по-
дуто, горещо и болезнено, както е показано 
от поведението на животното по време 
на преглед . Козата отказва храна и не се 
движи много, въпреки че температурата е 
леко повишена .

3 . Хеморагичен мастит . Характеризира се с 
остра форма на развитие, при която се на-
рушава кръвоснабдяването на вимето и се 
отбелязват множество, но не тежки кръ-
воизливи . Обезмасленото мляко има черве-
никав оттенък и съсиреци под формата на 
люспи . Козелът не се движи много, по-често 
лежи с наведена глава и напълно или частич-
но отказва храна . На вимето ясно се виж-
дат признаци на възпаление: той е подут, 
болезнен и горещ (с течение на времето 
променя цвета си от яркочервен до бордо) .

4 . Гнойни мастити . В млякото се откриват 
натрупвания на гнойни маси, а самата коза 
страда от болезнени усещания, които я ка-
рат постоянно да отвежда един от кра-
ката си отстрани, като по този начин тя 
намалява контакта с вимето . Животното 
е потиснато и възпалението заема голяма 
част от млечните жлези, което ги прави 
червени, горещи и много твърди . Телесната 
температура е повишена .

Ако в първите случаи все още можете да се 
справите със съвети и народни средства за 
отстраняване на проблема, тогава хеморагич-
ният и гноен мастит няма да даде време на 
собственика за бездействие: колкото по-бързо 
покажете козата на ветеринарния лекар, тол-
кова по-голям е шансът за нейното спасение .
Разбира се, по-добре е да не се пие мляко с 

кръвни примеси и особено да не се дава на 
деца, защото патогени биха могли да влязат 
в него от възпалено виме . Възможно ли е да 
се пие такъв продукт на домашни любимци? 
Всеки собственик решава сам, тъй като няма 
категоричен отговор .

Причини за заболяването
Появата на мастит при козите често е след-

ствие от няколко фактора наведнъж:
1 . Биологичен . Патогенните микроби, които 

влизат в тялото заедно с кръвния поток, 
се пренасят по цялото тяло и навлизат 
в млечната жлеза, където започват да се 
размножават . Животните с намален иму-
нитет и патологии на половите органи са 
беззащитни дори срещу малък брой бакте-
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рии, така че, за да избегнат проблем, е 
необходимо да създадат почти стерилни 
условия за живот или да увеличат естест-
вените защитни сили на организма .

2 . Механична . Те се обясняват с различни нара-
нявания на зърната и вимето: драскотини, 
пукнатини и ожулвания, които се появяват 
поради неправилно доене, нарушаване на са-
нитарно-хигиенните стандарти за държане 
или паша в обрасла зона .

3 . Температура . Те включват хипотермия на 
животното в резултат на продължително 
излагане на места със силно течение, лежа-
щи върху влажна постеля или бетонен под .

За ефективно лечение всяка от посочените 
причини за мастит трябва да бъде открита 
и елиминирана навреме, в противен случай чо-
век не може да бъде сигурен, че с течение на 
времето козата няма да се разболее отново .

Лечение
В началните етапи от развитието на мас-

тит и в хода му в лека форма понякога е въз-
можно да се направи без използването на мощ-
ни лекарства, но при най-малкото влошаване 
на състоянието на животното, ще трябва да 
прибягвате до тях . Помислете за популярните 
средства, използвани за борба с описаното за-
боляване при козите .
Лекарствената схема за лечение на мастит 

включва използването на аналгетични, проти-
вовъзпалителни и антимикробни лекарства, 
представени под формата на мехлеми, инжек-
ции, перорални форми или антисептични аеро-
золи .
Използването на продължителни широкоспек-

търни антибиотици се препоръчва, ако:
• изисква оптимална концентрация на актив-

ното вещество в организма и дългосрочно-
то му задържане на високо ниво;

• необходимо е да се гарантира спокойстви-
ето на животното и минималното му на-
раняване;

• Искам да избегна страничните ефекти от 
употребата на лекарства, които могат да 
унищожат чревната микрофлора и допълни-
телно да развият дисбиоза;

• необходимо е да се осигури бързото от-
страняване на антибиотичните остатъци 
от тялото на животното .

Лекарството Nitox отговаря на всички тези 
изисквания . При леки форми на мастит той 
се инжектира в тялото на козата веднъж (ин-
трамускулно), със скорост 1 мл от състава 
на 10 кг живо тегло . В тежки или напреднали 
случаи инжекцията може да се повтори, но не 
по-рано от ден и половина .
След въвеждането на лекарството млякото 

от болна коза е неподходящо за консумация в 

продължение на седмица, а месото ще трябва 
да се изостави за три седмици .
Важно! На едно място в тялото на живот-

ното не се инжектира повече от 5 мл от 
лекарството .
Ако няма време за изчакване и е необходим 

положителен резултат от лечението възможно 
най-бързо, тогава вместо Нитокс можете да 
използвате други лекарствени форми, които 
включват:
• „Дорийн” . Подобно на предишното лекар-

ство, той се въвежда в тялото на коза 
чрез интрамускулно инжектиране, в размер 
на 1 мг на 1 кг живо тегло . Курсът на лече-
ние е 3–7 дни, 1 път на ден .

• „Ceftriaxone” . Нормалната доза за коза ще 
бъде не повече от 30–40 мг от лекарство-
то на 1 кг живо тегло на ден (една бутил-
ка) . Съставът се разрежда предварително 
със смес от „Лидокаин” и физиологичен раз-
твор (2 мл всеки), след което се инжекти-
ра в тялото на животното чрез инжекция . 
Курсът на лечение е 5 дни . Опасността от 
употребата на този агент е развитието 
на дисбиоза, поради което се препоръчва 
на козата да се дават агенти, които по-
тискат активността на вредните гъбични 
организми .

• „Нистатин” е ефективно противогъбично 
средство, което ще помогне да се избегне 
тяхното развитие поради употребата на 
горните лекарства . Ако закупеното лекар-
ство има формата на таблетки, тогава 
трябва да се въведе в маточната кухина 
на козата, 1 таблетка два пъти подред, с 
интервал от два дни . Прахът се разрежда 
във вода и се споява на болен индивид със 
скорост 10 000 единици/кг тегло .

Ако лечението с инжекции не доведе до оч-
аквания резултат, можете да използвате въ-
веждането на лекарства интрацистернално, 
например с помощта на „Mastisan” . Преди да 
използвате лекарството, съдържанието на 
флакона трябва да се загрее до 36–39°C и като 
се разклаща, докато се появи хомогенна суспен-
зия, наберете в спринцовка .
След като лекарството е вътре, иглата 

трябва да се извади и пластмасовият нос на 
инструмента да се постави в отвора на до-
илния канал, за да се освободят 5–10 мл от 
лекарството в него . В края на процедурата 
направете лек масаж на зърното от засегната-

Знаете ли, че...
За разлика от други животни, зениците на очите на 
козата не са вертикални, а хоризонтални и приличат на 
процепи. Тази функция е важна за животните, тъй като 
им позволява да разширят хоризонтите си с 340°, 
като предварително фиксират възможна опасност.
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та част на вимето .
В тежки случаи ще се наложи допълнително 

приложение на лекарството в същото коли-
чество, но отново животното може да се 
лекува по този начин не по-рано от един ден .
Чуждестранното лекарство Tetra-Delta, дос-

тавяно под формата на суспензия, се характе-
ризира със сходни свойства и начин на употре-
ба . Както в първия случай, преди да използвате 
съдържанието на спринцовката, козата трябва 
да бъде доена и почистена повърхността на 
зърното, след което можете леко да поста-
вите върха на спринцовката в зърното и да 
освободите съдържанието му вътре .
В допълнение към антимикробното действие, 

лекарството има и малък анестетичен ефект .
Докато се провежда лечението, на животно-

то се предоставя пълна почивка и временно не 
се извежда на пасище, като в същото време 
се предотвратява всеки друг контакт със сел-
скостопански животни . Млечните продукти се 
отстраняват от диетата на заразените кози, 
като на животното се дава само сено от бил-
ки или зърнени култури .
Редовното доене на коза също ще бъде полез-

но, което ще помогне да се освободи вимето 
от патологични секрети . Като допълнителни 
методи за борба с мастит се използват иму-
ностимулиращи и хомеопатични лекарства, но 
винаги след консултация с ветеринарен лекар .

Народни средства
Някои собственици предпочитат да използ-

ват само народни средства за борба с мастит 
при селскостопански животни .
Основното предимство на всички домашни 

мехлеми, отвари и инфузии е тяхната естест-
веност, поради която месо и мляко от болни 
индивиди могат да се консумират за по-кратък 
период от време след лечението .
Няколко добре известни рецепти за такива 

формулировки:
• Мехлем от невен и живовляк . И двете  рас-

тения се разбиват с помощта на блендер 
или кафемелачка, след това сокът се изцеж-
да от получената каша и се смесва с вазе-
лин . Веднага след като мехлемът се влива, в 
продължение на няколко часа той вече може 
да смазва засегнатите области на вимето 
на животното 2–3 пъти на ден .

• Мехлем с лайка и невен . Отвара от рас-
тенията се смесва с малко количество 
свинска мазнина и след щателно смесване 
настоявайте в хладилника за 2–4 дни . Гото-
вият продукт се използва по същия начин 
като предишната версия .

• Копър бульон . 20 супени лъжици копър семе-
на се развъждат в 50 литра гореща вода 
и след три часа инфузия запояват коза по 

половин кофа на ден . Такъв инструмент е 
подходящ за ежедневна употреба в про-
дължение на седмица, но само в началните 
етапи от развитието на проблема .

• Настойка от Ерва ланата (Aerva lanata) или 
Полпала и листа от боровинки . Изсушени-
те и натрошени суровини се смесват в 
равни пропорции, след което 3 с .л . супени 
лъжици от тази смес залейте с 1 литър 
вода и настоявайте на тъмно място за 
един ден . Животното може да се храни с 
2 чаши инфузия два пъти на ден . На след-
ващия ден ще трябва да подготвите нова 
порция, тъй като средният курс на лечение 
е 1 седмица .

Важно! Много земеделски производители смя-
тат копърния бульон за много нежелателно ле-
чение на мастит, тъй като освен положител-
ните му свойства, той има и един съществен 
минус – прекомерното отпускане на стомаха, 
което често причинява тежка диария .
В допълнение към посочените лечения можете 

да използвате затоплящи компреси или да уви-
ете вимето на козата с топъл шал от вълна .

Допълнителни причини
Маститът наистина е често срещана причи-

на за примеси в кръвта в млякото, но далеч не 
е единственият . Ето защо, преди да решите 
какво да правите с това заболяване, си струва 
да изключите други фактори, които доприна-
сят за появата на проблема .

Застой
Този проблем е по-характерен за козите, кои-

то се издояват от неопитни доячи, като все-
ки път оставят малко количество мляко във 
вимето .
С течение на времето застоялите процеси 

стават причина за мастит и за да се пре-
дотврати това, е необходимо да се спазват 
правилата за доене, както и да се изключат 
грешките при подготовката на диетата и в 
организацията на условията за хуманно отно-
шение към животните .
В допълнение, застоялите процеси могат да 

се обяснят с натрупването на междуклетъч-
на течност, което е характерно и за козите, 
отглеждани в нарушение на санитарните нор-
ми . И в двата случая можете да опитате да 
разрешите проблема, като редовно масажира-
те вимето и елиминирате неблагоприятните 
фактори на околната среда .

Помещенията за козите
Мръсно и твърде влажно помещение за кози-

те няма да се отрази добре на нито една от 
тях . Струва си да се обърне внимание на нали-
чието на постеля на пода, особено ако подът 
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е бетон . Продължителното лежане на такава 
повърхност води до хипотермия и появата на 
подуване на вимето .
Поради това млякото започва да застоява и 

притискайки паренхима, го наранява . Ако пато-
генната микрофлора се присъедини към увреж-
дането, тогава кръвта ще се появи от „раз-
топените” стени на капилярите, оцветявайки 
млякото в розово .

Неправилно доене
Липсата на опит в доячката и липсата на 

основни хигиенни навици често водят до по-
явата на пукнатини и ожулвания по зърната . 
Чрез тях патогенната микрофлора навлиза във 
вимето, причинявайки първо оток на вимето, 
а след това и развитие на мастит .
В местата на силно възпаление се увреждат 

капилярите, откъдето се появява кръв . Освен 
това, няколко капки кръв могат да попаднат в 
кофата с мляко веднага след нараняване .

Грешна диета
Правилното храносмилане на козата е ключът 

към нейното благополучие, така че собствени-
кът трябва да предприеме отговорен подход 
към избора на продукти за диетата на живот-
ното .
Прекомерната консумация на зеленчуци или 

недостатъчно изсушени билки нарушава хра-
носмилателната система, а антиоксидантите, 
които се секретират чрез бързо размножаване 
на микробите вътре, дразнят тъканите на ви-
мето с течение на времето .
Сеното от детелина е източник на антикоа-

гуланти, действието на което увеличава нара-
няването на капилярите и провокира тяхното 
напукване и по-нататъшно оцветяване на мля-
кото в розово .
При силна суша не си струва да карате ко-

зите на изгоряло пасище,   защото ако намерят 
зеленина, тогава най-вероятно те ще са само 
устойчиви на засушаване отровни растения .
Употребата на храна, предварително ин-

фектирана с патогенни гъби във влажни складо-
ви помещения, което е резултат от неправил-
но съхранение, също води до подобни нежелани 
последици .

Наранявания
Всяка абразия, драскотина, инжектиране или 

натъртване може да доведе до възпалителен 
процес вътре във вимето, което от своя 

страна провокира мастит . Коза може да се 
нарани на пасище, в тесен и неудобен хамбар 
или просто да се заплете във веригата, към 
която е вързана .
Чрез отворени повърхности на рани (драско-

тини и ожулвания) вредните бактерии често 
навлизат в млечните жлези .
Важно! Преди пашата на козите внимателно 

проучете избраната територия: желателно е 
върху нея да няма остри камъни или предмети, 
шипки или други бодливи растения .

Превантивни мерки
Възможно е да се предотврати образуването 

на кръвни примеси в млякото, като се спазват 
следните превантивни мерки:
• постелката в плевнята трябва да се смени 

веднага щом стане мокра или силно замър-
сена;

• температурата в помещението не трябва 
да пада под 6°C, така че в особено сурови 
зими ще трябва да използвате отоплител-
ни устройства;

• вентилационната система трябва да осигу-
рява достатъчно подаване на чист въздух, 
но изключва появата на най-малките черно-
ви (по-добре е помещението да се прове-
трява при отсъствие на животни);

• при доене не забравяйте напълно да експре-
сирате цялото мляко, предотвратявайки 
неговия застой в млечните жлези;

• не пренебрегвайте хигиенните изисквания 
за процеса на доене: преди да декантира-
те, трябва да измиете зърната с топла 
вода, след което да ги избършете на сухо 
с чиста кърпа (само без силно втриване на 
кожата);

• след доенето е полезно вимето да се тре-
тира с вазелин, така че кожата върху него 
да не изсъхне и да не се напука;

• козата трябва да бъде пусната не по-късно 
от два месеца преди появата на децата .

Отделно, трябва да се отбележи необходи-
мостта от пълноценна и балансирана диета 
на животните, но това е превенция не само 
за мастит или други проблеми с вимето на 
козата, но и ключът към цялостното є благо-
състояние .
Кръвта в млякото не винаги показва наличие-

то на сериозни проблеми със здравето на жи-
вотното в определен момент, но е вероятно 
в близко бъдеще ситуацията да се промени 
към по-лошо .
Дори да знаете как да лекувате мастит или 

бързо да премахнете последствията от нара-
няванията, по-добре е да не привеждате въ-
проса, за да използвате тези знания, което ще 
помогне за спазването на превантивните пре-
поръки и редовното инспектиране на козата .

Знаете ли, че...
В стресови ситуации крайниците на козите се 
схващат. Някои смятат, че в същото време губят 
съзнание, но в действителност проблемът се крие 
само във временната парализа на краката.
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Интервюто взе София Белчева

Уникалните български породи 
животни

България е уникална и със своите специфич-
ни, единствени, неповторими, с една дума – 
автохтонни породи животни . Можеш да си 
собственик на такива животни, да развиваш 
успешен бизнес и да опазваш националната ни 
идентичност по отношение на селскостопан-
ските животни . Общата селскостопанска по-
литика на Европейския съюз ще те подпомогне .

Българското родопско говедо 
– уникална наша порода
Няма други породи в България като българско-

то родопско говедо с толкова ниско живо те-
гло и с толкова висока масленост и млечност . 
Тази порода в България няма аналог в сравнение 
с останалите – 3 500 кг мляко, с 4,5% средна 
масленост, към 350 кг живо тегло на стан-
дартно мляко . Това каза Жана Гаджева, която е 
председател на УС на Асоциацията за Българско 
родопско говедо и джерсей .

Г-жо Гаджева, моля представете ни дейност-
та на Асоциацията за Българско родопско го-
ведо и джерсей!
Тук на територията на Смолян  е създадена 

нашата асоциация . Тук е създадена и породата, 
обект на нашата асоциация . На Рожен пред-
ставяме прекрасните животни от фермата 
на Георги Аврамов от Чепеларе .
Асоциацията на Българското родопско говедо 

е създадена през 2000 г . Започването на дей-
ността на асоциацията бе трудно и бавно . 
Доста хора не виждаха смисъл от това да има 
такава асоциация . Най-тревожното беше и 
продължава да бъде това, че породата е с мно-
го малко животни под селекционен контрол . 
До 2013 г . ние контролирахме около 1000 жи-
вотни . За щастие, след много борба, породата 
беше призната за застрашена от изчезване . Тя 
беше включена по мярка „Агроекология”, като 
фермите, които работят в селекция, се суб-
сидират по тази мярка – застрашени от из-
чезване породи .

Разкажете ни повече за самата порода!
Породата е създадена в Смолян, от смолянски 

зооинженери, специалисти и учени, на основа-
та на родопско късорого говедо . Започнато е с 
различни други породи да се осеменява, за да се 
подобри . Стигна се до извод, че най-подходяща 
порода за подобряване е джерсей . Животни-
те от българско родопско говедо от 50-те 
години на миналия век са кръстосвани с джер-
сей . Джерсейската кръв в породата е около 
75–82% . Животните приличат на джерсей, но 
са запазили приспособимостта, издръжливост-
та и жизнеността на родопското късорого го-
ведо . Взели са продуктивността на джерсей .

И двете породи са млечни, нали така? 
Породата джерсей е млечна порода и българ-

ското родопско говедо си е комерсиална млеч-
на порода . Тя съчетава качествата на двете 
породи – родопско късорого – издръжливост, 
усвояване на пасища, използване на трудни па-
сища – и в същото време, на джерсейската 
порода .

Кои са основните цели на Асоциацията по 
отношение на подобряване на породата?
След като породата беше включена в агро-

екологичните мерки, след като фермите за-
почнаха да се подпомагат и фермерите да 
получават субсидии, за около 2 години броят 
на контролираните животни се удвои . През 
тази година беше въведена и мярката за крави 
под селекционен контрол . Това още повече ще 
подобри условията за отглеждане на порода-
та . Субсидията вече е добра и като изклю-
чим ниските изкупни цени на млякото, нещата 
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потръгнаха в нашата порода . По отношение 
на продуктивните качества на породата мога 
да ви кажа, че средната млечност при едно 
относително добро хранене е около 3 500 кг 
мляко, с около 5% мастни вещества, с висок 
процент белтък .
Основната селекционна цел при породата е 

да се подобри съотношението белтък–мазни-
ни, без да се намалява маслеността на мля-
кото . Задачата е много трудна, бавно ще се 
случи . Тези два признака са консервативни и не 
могат да се влияят много, но ние сме длъжни 
да работим в тази посока . Това би подобрило 
технологичните качества на млякото с това .

Какво е характерно за породата по отноше-
ни на млечност и масленост?
Има още върху какво да се работи . При по-

родата се срещат различни цветове и много 
хора бъркат това, че ако животното не е 
определено този сърнешки цвят, то това не 
е българско родопско говедо . При тези живот-
ни най-характерно е, че са брахицерен тип 
животни . Черепът им е много по-различен от 
всички останали породи в България, които се 
срещат .
Ние си харесваме породата, за нас тя е най-

хубава . Породата с най-висока относителност 
на млечност, стандартно мляко на 100 кг жива 
маса е именно Българското родопско говедо . 
Няма други породи в България с толкова ниско 
живо тегло и с толкова висока масленост и 
млечност . Тази порода в България няма аналог 
в сравнение с останалите – 3 500 кг мляко, с 
4,5% средна масленост .

Как се реализира мляко с такива показатели?

В Родопите има много мандри и много пре-
работвателни предприятия . Трудности в от-
ношението с пазарите изпитват и млекоп-
реработвателите и млекопроизводителите, 
защото цените на млякото паднаха . Тук има 
ферми, които си държат цените . Произвеж-
дат качествено мляко и тъй като определени 
мандри държат на това, те получават някаква 
по-сносна цена .
В момента компенсираме в доста голяма сте-

пен със субсидия, защото получаваме субсидия 
и по Агроекология и по Крави под селекционен 
контрол . Има немалък брой животни от поро-
дата, които не могат да бъдат включени под 
селекционен контрол, защото става дума за 
по-малко животни в частни дворове, а не във 
ферми и те не отговарят на изискванията за 
субсидии . В тези случаи, според мен е възмож-
но едно прекрасно съчетание на селски тури-
зъм с дребно говедовъдство . Това е перфектна 
комбинация .

Колко животни от породата се отглеждат 
в България?
В България породно преброяване не е правено 

от 20 години . Броят на животните, които 
Асоциацията контролира, в момента е около 
2 000 . Това е приблизителен брой, защото след 
въвеждане на мярката за крави под селекцио-
нен контрол, изключително много се увеличи 
броят на фермерите, които желаят да ра-
ботят с Асоциацията . Ние включваме всички 
фермери, които имат животни, отговарящи 
на породата и които имат по-голям брой жи-
вотни . Процесът на записване на животни не 
е приключил, но в момента под селекционен 
контрол има около 2 000 животни .
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Тоня Мишева

Кафявата порода
на кръстопът?

У нас Кафявата порода също изживява криза . 
Вероятно са останали 3–4 000 бр . крави под 
селекционен контрол и още толкова кръстос-
ки . Имаме асоциация за развъждане на Кафява-
та порода, но няма никаква информация от 
нея . Вероятно папките с докладите са в ИА-
СРЖ на сигурно място .
Икономиката на сектор „Мляко” е безмилост-

на и по-нископродуктивните породи уверено 
се насочват към историята . Това не са празни 
приказки, те се потвърждават от ситуацията 
с Кафявото говедо в Европа .

Накъде отива породата Кафяво говедо? 
През последните години тя е на кръстопът.

През последните десет години породата в 
Германия, Австрия и Швейцария е загубила бли-
зо 60 000 крави . Това е повече от общия брой 
крави от тази порода в Австрия . В момента 
има около 334 000 кафяви швейцарски крави, 
които са все още под контрола на производ-
ството на мляко в трите страни . Това съот-
ветства на намалението от 15% . За разлика 
от кафявите, породите Симентал и Холщайн 
разширят популациите си . Подобна е и тен-
денцията в цифрите за осеменяване: с малко 

под 109 000 първи осеменявания, приключват 
годината двата баварски центъра за осеме-
няване, което е с 35% по-малко осеменявания 
отпреди десет години .
В Германия и Австрия много голяма част от 

кафявите швейцарски крави сега се заплождат 
с месодайни бикове . Миналата година процен-
тът е около 20% . Също така, агресията на 
симентала струва 5% . Основната причина за 
това вероятно е по-ниската добавена стой-
ност от продажбата на кафяво теле, откол-
кото при телето симентал . Цените на чис-
токръвните Кафяви  телета, за последно бяха 
2,65 €/kг и това е половината, което се да-
ваше за симентала 5,70 €/kг . Дори кръстоски-
те със симентал са получили по 5 €/kг нето . 
Телетата от кафяви говеда не се търсят в 
сравнение със симентала, въпреки еднаквата 
рентабилност при угояването на телетата .
В Швейцария ситуацията е различна: Тук ка-

фявият швейцарец все още може да има свои-
те предимства на порода с двойна употреба . 
Поради затворения пазар на месо, кафявите 
швейцарски крави постигат огромни цени за 
клане до 3000 франка . От прочетеното е ясно, 
че наистина Кафявата порода е на кръстопът . 
Какво ще стане, ще се разбере скоро, защото 
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се обединиха . В резултат на това, контроли-
раните животни от една организация са ня-
колко стотин хиляди, което означава по-бързи 
и по-точни резултати . Вероятно и ние няма 
да направим изключение от тенденциите в Ев-
ропа и при нас кафявите крави ще намаляват . 
Ами то 6000 бр . не е нищо! Това обаче не 
означава, че подценяваме породата . Все още 
си спомняме за кафявите стада в Ямболска 
област . Само там се контролираха над 10 000 
бр . крави . Всяка година в СИО влизаха за бици 
над десет бичета . След казаното горе, може 
да се каже, че и у нас кафявата е на кръсто-
път . Когато цифрите говорят, всички остана-
ли мълчат .
В Европа, най-вече в Германия, Австрия и 

Швейцария (асоциациите им са обединени) Ка-
фявата порода показа отлични резултати през  
2018 г . По данни на Съюза на Кафявата порода 
– AHG, публикувани преди няколко дни, е видно, 
че има доста стада, които са дали средна мле-
чност над 11 000 кг .
Какво казват от AHG – „Говедата са наша-

та страст . Вече над 120 години сме една от 
най-старите развъдни организации в Германия . 
Този опит и компетентност се допълват: с 
нашите иновативни програми за развъждане 
ви гарантираме успех! Ние развъждаме немския 
кафяв добитък, който първоначално е бил раз-
положен в алпийския регион и се разпростра-
нява от там по цял свят . Вековната селекция 
в суровата среда за размножаване, както и 
високите изисквания за млечните продукти, са 
дали основните характеристики на Braunvieh, 
които са запазени и до днес и се обработват 
чрез съвременни методи на размножаване .

Ето някои от първенците за Кафявата порода на AHG

кг мляко % м .в % протеин

Стефан Ахбергер 11 361 4 .63 3,91

Майкъл Фрейдлинг 11 492 4 .66 3 .74

Стефан Байнгер 11 780 4,23 3 .86

Георг Шутц 11 138 4,38 3 .86

Франц Шмид 10 998 4 .76 3 .57

Продуктивността на кафявите крави контролирани 
през 2018 г е:

държава мляко
мазнина, 

%
протеин, 

%

мазнини 
+ 

протеин, 
кг

Австрия 7 484 4,13 3,50 571

Франция 7 420 4,20 3,62 567

Германия 7 826 4,22 3,62 613

Италия 7 425 4,05 3,59 567

Словения 7 134 4,18 3,47 546

Швейцария 7 366 4,03 3,42 549

секторът се развива ежечасно и светофарите 
на кръстовището се сменят бързо . 
Дотук в статията за съжаление на всички 

фенове на породите от кафявата гама се каз-
ва, че има намаление и то немалко, както на 
кравите, така и на продажбите на семена 
течност в Германия, Австрия и Швейцария .
Почитателите на кафявата порода реагираха 

мигновено и ни сигнализираха, че породата съ-
ществува . Пръв ни се обади професор Живко 
Кръстанов от НИГО, Стара Загора . И съвсем 
правилно . Той е израснал с тази порода . Негови-
те учители г-н Съркмаджиев и Кръстанов бяха 
едни от най-добрите специалисти в страна-
та за тази порода . Стадото в Института 
беше водещо, стотиците научни работи и 
изследвания за породата са направени именно в 
този Институт . Освен това проф . Кръстанов 
е един от авторите на развъдните програми 
на БКГ (Българско кафяво говедо) и тази на КП 
(Кафявата порода) .
Но все пак трябва да се съобразяваме и с 

цифрите . У нас, двете „кафяви“ асоциации кон-
тролират не повече от 6–7000 бр . крави . Ос-
вен това българското кафяво говедо вече е 
зачислено към изчезващите породи . Колко жи-
вотни от тези породи има, които не са под 
контрол, едва ли някой знае .
За средната им продуктивност не знаем 

нищо, защото няма публикувани резултати . 
Отчети има, но те са в ИАСРЖ и ДФЗ, за 
да ги четат техните служители . Развъдните 
програми вероятно са много добри, въпросът е 
ще могат ли да се реализират, като се работи 
с такъв малък брой животни . През последните 
години многото германски говедовъдни съюзи 
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Цезарово сечение
Две бременни крави ритаха напред-назад вче-
ра следобед и често повдигаха опашките . Така 
разбрахме, че се готвят да раждат . Първото 
теле се роди около 19 ч . Другата крава, Луси, 
в 21:00 ч още не беше родила . Баща ми мно-
го добре знае, че започне ли кравата да има 
симптоми за раждане и това не се случи в 
следващите шест часа, значи нещо с телето 
не е наред . Той се опита да постави телето 
на място, но не се получи . Ветеринарният се 
озова веднага и потвърди нашите предположе-
ния за нужда от цезарово сечение . 
Цезарово сечение при породата Белгийско си-

ньо  се извършва стандартно, тъй като те-
летата са твърде големи (двойно-мускулесто 
рамо) и не проникват през тесния родилен 
канал . При млечните говеда, от Холщайн-фри-
зийската порода, цезаровото сечение е изклю-
чителна рядкост, тъй като обикновено те 
раждат без проблеми сами . Следим отблизо 
юниците, които трябва да се отелят за първи 
път . Ние им помагаме, когато е необходимо .
Но вчера вечерта, след много години, ни се 

случи трудно раждане . Докторът извърши це-
заровото сечение отлично и  телето се роди 
живо и здраво . То беше мъжко – голямо, краси-
во теленце . Време му е било да излезе навън, 
защото вече беше стояло много време в ут-
робата на майка си . Това се разбра по жълто-
кафявия му цвят .
Като начало кравата е хубаво измита и об-

ръсната с бръснач на мястото, където ще се 
извърши цезаровото сечение: всеки път от ля-
вата страна . Самият ветеринарен лекар, меж-

Джули Ван Бовен
Източник: govedovad.com

Приключенията
на едно селско момиче

Непрекъснато говорим за фермерите в напред-
налите в говедовъдството страни. Ами фермери 
като нашите. Ето защо, чрез разказите на мла-
дата 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.

• продължава от миналия брой

ду другото, си изми добре ръцете, преди да ги 
дезинфекцира . Хирургическият инструментари-
ум и материали също са  стерилни . Кравата 
се анестезира локално, не напълно, защото це-
заровото сечение се извършва при изправена 
крава, тъй като така е по-добре и по-лесно .
Когато операционната зона е добре измита 

и дезинфекцирана с йодна тинктура, ветери-
нарният лекар може да започне да реже . Със 
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телето е в ръцете му, вече може да видите 
усмихнати лица . 
Телето се оставя настрана и се проверява, а 

то реагира веднага . Пъпът му е дезинфекциран 
с йодна тинктура . Докато ветеринарят беше 
зает с родилката, това хубаво момче беше 
отведено в своя самостоятелен кът в стаята 
за телета . Там то получи коластра, първата 
важна стъпка при отглеждането на  телета .
Зашиването  започва от матката, с разтво-

рим хирургически конец . След матката следват 
перитонеумът, мускулите и кожата . Всичко 
беше хубаво прикрепено и бяха въведени необ-
ходими антибиотици, например в коремната 
кухина . Дезинфектант се нанася накрая върху 
шева . Кравата изглежда добре . И телето, и 
кравата са спасени!

Отглеждане на телето
Сега са празници . Обикновено, увлечени по-

край клането на прасето (тази година го про-
пускаме) подаръците, виното и ракията (наши-
те трябва да са най-добрите), сякаш правим 
някои пропуски . От опит знаете, че най-не-
предвидените ситуации във фермата са по 
време на празниците .
„Отглеждането на телета е много важна за-

дача, която включва много повече ангажимен-
ти, отколкото хората мислят . Важна е не 
само правилната дажба, но и точността на 
храненето . Освен това, хигиената и „жилищно-
то настаняване” не трябва да се подценяват . 
Следователно, това е много трудна задача, 
поради комбинацията от всички фактори . В 
нашата ферма мама се грижи за отглеждането 
на телета, но от време на време є помагам .
Когато се роди теле, най-добре е да се пре-

местите в бокса за телета възможно най-бър-
зо . Имаме различни причини . Обикновено ос-
тавяме майката да ближе телето, което те 
естествено правят . Колкото по-дълго оста-
ват заедно, толкова повече злополуки могат 
да се случат .
Обикновено преместваме телето в иглуто в 

рамките на час .
Те отиват в чиста и защитена единична 

клетка . Чисто, защото клетката е била по-
чистена по-рано, има прясна слама и следо-
вателно е без шанс да зарази новороденото . 
Колибката е затворена и няма допир с другите 
телета (въпреки, че те естествено се виж-
дат помежду си) освен това, няма течение 
или вятър . Когато времето е студено, над 
телето се окачват затопляща лампа . Веднага 
след преместването, пъпната връв на телето 
се дезинфекцира с йодна тинктура .
След това телето трябва да получи колас-

тра – мляко от майката, възможно най-ско-
ро (първото майчино мляко след отелване), за 

скалпел първо се прорязва кожата и мускулите, 
а след това и перитонеума . Тогава се появява 
матката с телето . Ветеринарният лекар го 
оглежда добре и обръща матката с него, за да 
види как най-добре да бъде направен разрезът . 
Той трябва да внимава да не докосне телето 
при рязането със скалпела . След като матката 
бъде внимателно срязана, плацентата и крака-
та на малкото бързо излизат . Тук можете ясно 
да видите, че телето вече има  жълто-кафяв 
цвят . Крайно време да го извадите! Към крака-
та е прикрепена верига и така някой издърпва 
краката, докато ветеринарният лекар държи 
телето и го вземе от майката . След като 
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предпочитане 2 литра в рамките на час . Това 
между другото е друга причина, поради която 
телето трябва да се вземе от майката по-
скоро . Ако то стои при майката,  не може да 
пие достатъчно бързо (отнема се един час, за 
да се изправи теле) и често коластрата не е 
достатъчно по отношение на количеството . 
Храненето с коластра се извършва с бутилка . 
Ако телето все още няма смукателен рефлекс, 
коластрата се влива със сонда . След 8 часа се 
дават още 2 литра и още 8 часа по-късно от-
ново 2 литра .
Има и друг метод, който се използва все по-

вече и повече, също и от нас: дайте 4 литра 
коластра в рамките на час след раждането, 
така че първо оставете телето да пие кол-
кото иска (то може да изпие 4 литра) . Ако 
не иска само, му помагате . Около 12 часа по-
късно от още 2 литра . По-специално телето 
трябва да е получило около 6 литра коластра 
в рамките на 24 часа, въпреки че това зависи 
и от качеството на коластрата . Коластрата 
е много важна за телето, тъй като осигурява 
антитела, които новороденото няма .
На втория ден телето получава втората ко-

ластра, това е коластрата от второто до-
ене . Отново три пъти на ден, всеки път от 
1,5 до 2 литра . Или 2,5 до 3 литра два пъти 
на ден . Най-доброто нещо е да не стоите в 
клетката на телето, за да не вкарате инфек-
ции или да не ги пренесете на друго теле (не 
стойте на оборския тор) .
От третия ден телетата получават кофа с 

биберон, от която да пият . Сега им се дава 
изкуствено мляко или мляко на прах: три пъти 
на ден 1,5 до 2 литра . Или 2,5 до 3 литра два 
пъти на ден . Млякото на прах има голямото 
предимство, че е оптимално съставено: отго-
варя на нуждите на телето . Съдържанието на 
мазнини и протеини е постоянно, минералите 
и витамините са добавени в правилната сте-
пен и антителата все още са в него . Прахо-
вото мляко също може лесно да се дава при 
правилната температура от 38 до 40°C (т .е . 
около телесната температура) . За получаване 
на един литър мляко на прах са необходими 
от 850 до 875 мл вода със 150 до 125 грама 
мляко на прах . През зимата концентрацията 
на мляко на прах е доста по-висока или се дава 
повече мляко .
Ако в телето се появят признаци на диария, 

трябва незабавно да се предприемат дейст-
вия . 2 мл Emdofluxin се инжектира в мускулату-
рата на шията (мускули във врата), продукт 
срещу всякакви възпаления, болка и треска . 
Хранене с вода с електролити трябва да се 
прилага вместо изкуствено мляко . Следва връ-
щане обратно на изкуствено мляко, но про-
дължавайте да редувате с електролити, ако 
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има диария . Има различни електролитни смеси, 
които могат да се използват, в нашата ком-
пания използваме Diakur Plus и Effydral . Когато 
телето се оправи, праховото мляко започва да 
се дава отново .
След седмица, телетата започват да се хра-

нят с концентрати . Получават най-вкусните 
храни за малки телета (мюсли) . В началото 
приемът е много нисък, тъй като те се учат 
да ядат това . Това важи за женските телета . 
Мъжките не получават нищо такова, защото 
напускат компанията след 2 седмици .
След 3 седмици женските телета (мъжките 

са продадени вече) се преместват в групова 
къщичка от 2 до 5 телета (имаме 5 такива – 3 
за по три телета и две за по пет) . В тях има 
достатъчно място за разтъпкване . Преди да 
влязат телетата в тях, те са добре почисте-
ни и дезинфикцирани .
Важно е със сигурност да изчакате, докато 

навършат 3 седмици, тъй като младите теле-
та са много податливи на инфекции и при гру-
пово настаняване, налягането на инфекцията 

се повишава значително . В тези групови поме-
щения те получават мляко в групова кофичка с 
биберон . Тук количеството мляко се увеличава: 
3 до 2,5 литра три пъти на ден или 3 до 3,5 
литра два пъти на ден . Те пият от 6 до 7,5 
литра мляко за деня . Освен това, те вече 
могат да пият и вода, което със сигурност е 
необходимо, тъй като сега те получават сено, 
освен телешки мюсли .
Когато вече мъжките телета са напуснали 

фермата и женските са преместени, тяхната 
индивидуална кофа за биберон и кофата за от-
падъци трябва да бъдат почистени . При ко-
фите за биберон трябва да се вземе предвид 
фактът, че биберонът трябва да се почиства 
отвътре и отвън или да се смени, ако е по-
вреден . След това поставяме бибероните във 
фризера, за да убием всички бактерии срещу 
следващата употреба .
Единичните иглута първо трябва да бъдат 

почистени: оборският тор се отстранява с 
лопата и поставя в кофата на товарача . Мама 
и аз винаги почистваме заедно, защото има 
доста работа .
Иглуто и земята се почистват добре, с по-

мощта на препарат за почистване с високо 
налягане . След петнадесет минути накисване, 
почистването с високо налягане ще продължи 
по-малко време и по-добре . Всичко трябва да 
се напръска добре, така че да не остане нищо 
от мръсотията . Веднага след това всичко се 
напръсква с дезинфектант, който е ефективен 
срещу бактерии, вируси, гъбички и спори .
След като всичко изсъхне, се нанася пяна, коя-

то специално дезинфекцира срещу криптоспо-
ридиоза и кокцидиоза (инфекциозни заболявания 
с диария в резултат на това, причинени от 
паразити) . Сега единичните къщички могат да 
изсъхнат и да бъдат отново в употреба след 
няколко дни .
От 6-седмична възраст започваме да намаля-

ваме млякото: телетата вече не получават 
мляко следобед . Седмица по-късно те вече не 
получават мляко и сутрин, а другата седмица 
вече не получават мляко вечер: на практика 
те вече са отбити . След няколко седмици без 
мляко се преместват в друго помещение .

Обезроговяване на телета
На всяко теле рогата му започват да растат 

през  първите седмици от живота . С времето 
и растежа на телето, рогата му също стават 
все по-големи и по-големи . Въпреки това, тъй 
като те са опасни за животните от група-
та, а понякога и за самите стопани, се налага 
тяхното отстраняване . Затова се говори за 
обезроговяване, но това всъщност е грешно, 
защото всъщност рогата още  не се виждат . 
Наистина правилно е да се  говори за премах-
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ване на точката на растеж при рогата . 
Обезроговяването трябва да се извърши чрез 

изгаряне на точката на израстване на рогата 
– медицинското име на процеса е  термична 
каутеризация – под пълна и/или локална упойка . 
Законът за хуманно отношение към животни-
те забранява „намеси върху гръбначни живот-
ни, водещи до отстраняване или увреждане на 
чувствителни части на тялото“, но има ня-
кои изключения . Това се отнася, наред с други 
неща, за „специфични интервенции за по-лесно 
и/или по-безопасно включване на животното 
при неговото управление“ и премахването на 
точката на растеж на рогата или дехорнинг 
(отстраняване на рогата) е едно от тях . Из-
рично е посочено, че това трябва да се прави 
под упойка . Обезроговяването  е разрешено 
само чрез термична каутеризация и то до дву-
месечна възраст . Пастата за обезроговяване е 
забранена .
Човек може да лиши телето, когато рогцата 

са осезаеми или видими, това е от 3 до 6 сед-
мици след раждането . Първо ветеринарният 
лекар напълно трябва да упои животното . Тези 
упойки могат да се правят само от ветерина-
ря, а не от фермера .
След като бъдат приложени анестезиите, 

животновъдът  може да лиши животните 
от рога, като изгори точката на растежа . 
Устройството със сигурност трябва да е дос-
татъчно горещо и трябва да бъде натиснато 
здраво около конуса за 10 секунди . Възможно е 
също да завъртите устройството малко, така 
че точката на растеж на рога със сигурност 
да се изгори правилно . Тогава се прилага под-
хранващ антибиотичен спрей, за да не се по-
явят инфекции . Понякога рогът се появява по-
късно, което означава, че точката на растеж 
не е изгоряла напълно и той все още расте . 
Това също може да бъде отстранено по-късно, 

също под упойка, но ние не правим това . Така 
че имаме  няколко говеда, обикалящи нашата 
ферма с един или два рога . Не винаги са краси-
ви, но това ги прави малко по-специални .

Бръснене на добитък
Ноември е месецът, в който добитъкът се 

премества от пасището в обора . Тогава започ-
ваме и да бръснем говедата .

Защо се бръсне добитъкът?
Животните през този месец вече имат гъста 

козина, защото в края на пасищния сезон става 
по-студено и те се нуждаят от тази „зимна 
коса” . Влизаики в обора,  те започват  да се 
потят твърде много, защото всички стоят 
заедно . Бръсненето също е добро за предо-
твратяване или борба с крастата, въпреки 
че крастата не е толкова често срещана при 
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млечните говеда . При месните говеда, по-точ-
но при белгийското синьо (BWB), краста почти 
винаги се среща . Тази порода  е изключително 
чувствителна към крастата Psoroptes .
Бръснем почти цялото тяло, с изключение 

на главата, краката и центъра на страната 
им . Можете ясно да го видите на снимки-
те . Когато са добре обръснати, животните 
могат да влязат в обора .  През юни също 
подстригваме кравите, но обръсваме само зад-
ните крака, опашката и вимето .  Обръсваме 
кравите почти напълно, по същия начин, както 
е при младите говеда . При някои крави не е 
необходимо да го правите напълно, защото те 
просто нямат дълга козина . Кравите остават 
в обора постоянно и имат на разположение 
автоматични четки-чесала . Кравите се бръс-
нат в обора . След това почистваме космите 
и изсипваме на купчината тор .
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ГОВЕДОВЪДСТВО

Д-р Д. Стойчев

Трихофития по животните

Трихофитията е заразна болест по домашни-
те животни и човека, която се причинява от 
гъби дерматомикоза и се характеризира с кръг-
ли или безформени, обезкосмени огнища, по-
крити с люспи или с появата на участъци със 
силно изразена възпалителна реакция на кожата 
и космените фоликули и с образуване на три-
хофитийни плаки .
При естествени условия се заразяват най-чес-

то говедата и конете, след това кучетата и 
котките . Овцете, свинете и другите видове 
животни се заразяват по-рядко . Най-податли-
ви на заразяване са младите животни .
Болестта е разпространена във всички страни 

на света . Трихофитията по говедата по целия 
свят е стопански най-значимата дерматомикоза . 
Икономическите загуби, които се нанасят, са 
вследствие загуба на телесното тегло на бо-
лните животни, което може да достигне до 
20%, намален млеконадой, лошо оползотворява-
не на храната, разходи за лекарства и труд за 
лекуване, повреди на кожата . Дори при прила-
гане на модерните методи на лечение, борба-
та с трихофитията е била винаги проблема-
тична и скъпа .

Основен причинител на тази дермато-
микоза при говедата у нас е Trichophyton 
verrucosum
Трихофитията има рязко изразена сезонност .
Проявява се през оборния режим на гледане 

– късна есен, през зимата и рано пролетта, 
особено ако времето е относително топло 
и влажно . Източници на инфекцията са бол-
ните от трихофития животни . Те предават 
болестта на здравите животни не само чрез 
пряк, но и чрез косвен контакт – чрез различ-
ни предмети като помещения, ясли, торища, 
предмети на обслужване, растителни отпадъ-
ци и дори чрез самите гледачи на животните, 
които могат да носят заразата по ръцете и 
дрехите си . Източници на инфекцията могат 
да бъдат и гризачите .
Спорите на микроскопичните гъбички, причи-

нители на трихофитийната инфекция, в кос-
мите и крестите, запазват жизнеността си 

до 3 години .
Инкубационният период е от 8 до 30 дни . В 

зависимост от степента на възпалителните 
процеси в кожата при болестта се разгранича-
ват две основни клинични форми: повърхност-
на и дълбока трихофития .
Характерна особеност във взаимоотноше-

нията трихофитон–макроорганизъм е, че гъ-
бичката се намножава само в сензибилизирана 
тъкан, т .е . при многократен контакт между 
микро- и макроорганизъм .
Трихофитоновият инфекциозен процес проя-

вява тенденция към периферно разпростране-
ние, а оздравителният – от центъра и след-
ва периферията . Образуването на гнойници е 
резултат на вторична бактериална инфекция .
Като предразполагащи условия за трихофит-

ната инфекция решаваща роля играят наруше-
нията в нормалния хигиенен режим на хранене 
и отглеждане, а също и на микротравмите, 
образувани от ектопаразите . Липсата и не-
достигът на белтъчини, витамини, микро- и 
макроелементи (особено на цинк, желязо, мед), 
пренаселеност, влага, недостиг на слънчеви 
лъчи, торовата постеля са важни предразпо-
лагащи фактори към заболяването . Доказано 
е, че трихофитоновата инфекция се благопри-
ятства от всички фактори, които водят до 
понижаване на общата и локална устойчивост 
на животните, в т .ч . хроничните инфекции, 
паразитозите и други .
При говедата трихофитията най-често се 

Ваксина ЛТФ-130 – 50 години на българския пазар
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явява по кожата на главата – около очите, ос-
новата на ушите, по носа; по шията (гердана), 
гръдната стена, гърба, около опашната област 
и по самата опашка . По-рядко измененията се 
локализират по кожата на краката . По кожата 
се явяват дребни възелчета на големина кол-
кото грахово зърно и на тяхно място се об-
разуват рязко ограничени петна, покрити със 
сиво-бели или жълтеникави люспи . Постепенно 
в продължение на 1–3 месеца петната се уве-
личават и може да стигнат в размери до длан, 
като се покриват с жълтеникави струпеи . 
Космите в поразените места стават крехки 
и се отчупват . След 1–2 месеца струпеите 
падат и се образуват голи петна, които след 
известно време започват да заздравяват и да 
се покриват с нови косми . Докато отделни 
петна се намират в процес на самооздравя-
ване, на здрави места по кожата се явяват 
множество нови огнища . Тази форма на трихо-
фития се придружава винаги със сърбеж, който 
понякога е много силен .
При телетата трихофитията протича по-

тежко . Локализира се обикновено по главата . 
На кръглите обезкосмени петна, покрити с 
тънки люспици, се явяват множество дреб-
ни мехурчета, които след известно време се 
пукат и от изсъхналия ексудат се образува 
клейоподобен струпей . Петната може да дос-
тигнат на големина до 3–4 см в диаметър, а 
струпеят да се увеличи силно на дебелина . Тази 
форма на болестта се придружава със силен 
сърбеж .
Диагнозата се основава преди всичко на епи-

зоотологичните данни (контагиозност) и на 
клиничните особености: наличност по кожа-
та на рязко ограничени възкръгли петна с ни-
ско „остригани“ косми, обикновено покрити с 
люспици или азбестовидни струпеи, а понякога 
голи . Диагнозата се поставя въз основа на кли-
ничните признаци и микроскопското изследва-
не на взет материал от периферната част на 
засегнатото място, включващ не само части 
от струпа, но и поразени косми . С лабора-
торното изследване се прави и диференциална 
диагноза по отношение на краста .
Рационална терапия на трихофитията няма . 

Всички заболели животни трябва своевременно 
да бъдат отделени от здравите и да бъдат 
поставени в сухи и светли помещения .
Както показва дългогодишния практически 

опит, ваксинацията на животните срещу дер-
матофитози представлява едно от най-важни-
те средства за ограничаване на това заболя-
ване .
Мощно лечебно и профилактично средство 

срещу тази дерматомикоза при говедата е 
ваксина ЛТФ-130 . Създадена преди около 50 го-
дини, тя прави революция в борбата с три-

хофитията . Своевременното прилагане на вак-
сината при телетата позволява формирането 
на пожизнен имунитет, което създава надежд-
на бариера за разпространението на това за-
боляване .
Ваксината ЛТФ-130 притежава не само про-

филактичен, но и висок лечебен ефект, т .е . 
тя се прилага като профилактично и лечебно 
средство . На силно заразените животни, 10–12 
дни след втората ваксинация се прилага тре-
та ваксина при същите дозировки . Лечебният 
ефект се проявява след 20–30 дни и се изразява 
в изтъняване и отлюспване на трихофитийни-
те плаки, с начало на окосмяване .
Имунитетът на имунизираните животни на-

стъпва след 30 дни след последната ваксинация 
и се запазва за не по малко от седем години . 
ЛТФ-130 притежава качества, които я правят 
незаменимо средство в профилактиката и те-
рапията на трихофитията:
• добра локална и обща поносимост;
• широк спектър на действие;
• приложима във всички стадии на гъбичната 

инфекция;
• млякото и месото на третираните жи-

вотни се използва без ограничения;
• отличен терапевтичен ефект;
• сигурна профилактика .
С ваксината ЛТФ-130 се икономисват сред-

ства за скъпоструващи лекарства и труд, уве-
личава се млечната и месна продукция, изграж-
да се доживотен имунитет, предотвратява 
се заразяването на човека .
ЛТФ-130 е лиофилизирана жива ваксина във 

флакони от 10 мл, съдържащи 10 дози . Един 
лиофилизиран флакон се разтваря с 10 мл фи-
зиологичен разтвор . Ваксината се прилага дву-
кратно с интервал 10–14 дни, мускулно в об-
ластта на крупата .

Терапия и профилактика на трихофития по едрите 
преживни животни

Възраст
Профилактични

дози:
Лечебни
дози:

от 1 до 4 месеца 1 мл 2 мл

от 5 до 8 месеца 1,5 мл 3 мл

над 8 месеца 2 мл 4 мл
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ezdapress.com

Черната перла 
на Фризия

Видян веднъж, никога повече не може да бъде 
забравен или сбъркан с друга порода . Това е 
съвършено неприличащ на никой друг силует, 
това е мощ, съединена с динамичност . Това 
са необикновено дълги грива и опашка (можеш 
да си помислиш, че такава красота се среща 
само в приказките, но ето че я има и в живо-
та!), тези четки на краката… Това е цветът, 
сякаш даден на тази порода от природата, за 
да подчертава необикновената є красота, без 
да омаловажава монументалните форми . Това е 
усещане за великолепие и величественост, спи-
ращи дъха . Дори най-малкият представител на 
тази порода коне гледа света отвисоко . Това е 
великолепният фризиец .
Фризийската порода се смята за една от 

най-древните в Европа . Води произхода си от 
Equus robustus . Родината є е северната част на 
Холандия, по-рано носила името Фризия (една 
от дванадесетте провинции на Нидерланд-
ското кралство) . Фризия била древна страна, 
създадена 500 г . пр . Хр . от първите заселници, 
населявали бреговете на Северно море . Поми-
нъкът им бил предимно търговия, коневъдство 
и мореплаване . Именно там са намерени пър-
вите костни останки от неизвестна порода 
коне, от които най-вероятно е произлязъл съ-
временният фризиец . За Холандия фризийската 
порода е истинска гордост .
За първи път информацията за фризийците 

се среща в „Записките за галската война“ на 
Гай Юлий Цезар . Римския историк Тацид, кой-
то живял в края на I и началото на II в . на 
нашата ера, пише за фризийците, че са грозни, 
малки, но здрави и работоспособни коне . По 
онова време тези коне почти не се отличавали 
от останалите аборигенни породи в Европа . 
Малко по-късно, в средата на II век сл .Хр ., фри-
зийските коне отново се появили на истори-
ческата арена – само че вече не като част от 
описателен трактат на учен, а като бойни 
коне . Служели на войниците граничари, които 
охранявали знаменитата стена „Адриана“ на 
границата на римските владения в Британия . 
Много специалисти смятат, че английските 
Шайъри имат във вените си и малко от фри-

зийската кръв .
Първите средновековни данни за Фризий-

ската порода датират от 1251 г . В писмен 
вариант те се появяват през XVI в . Още в 
първите книги породата била изключително 
възхвалявана . Рицарите с тежките си амуни-
ции я намирали за много привлекателна, заради 
способността є да понесе голямо натоварване 
и умението да маневрира бързо . Фризийците 
били използвани не само за рицарското, но и 
за кралското седло . Известно е, че Вилхелм За-
воевателя по време на Гастингската битка се 
е сражавал върху фризийски кон . Съгласно хро-
никите на Дубравис, кралят на Унгария Луис II 
участвал в походите срещу Турция през 1526 г . 
със своя фризийски жребец Фризо . Много мо-
нарси и пълководци предпочитали тези коне 
заради тяхната елегантност и сила .
През 1625 г . няколко фризийски жребци били 

внесени в САЩ . Талантливият писател Жан 
Мелин пише в книгите си, че традиционните 
американски породи коне водят произхода си 
от фризийците . Предположението му може да 
бъде подтвърдено, стига само да се сравни 
енергичността на „американците“, бързината 
им, тежките гриви и четките по краката с 
качествата на съвременните фризийци .
Пластичността и подвижността на тези 

прекрасни животни ги прави изключително по-
пулярни през XV и XVI в ., когато породата за-
почнала да се използва в различни конни школи 
във Франция и Испания, включително в „Haute 
Ecole” („Висша школа“) . Прекрасните животни 
демонстрирали смайващо добри резултати в 
обездката . Нямало съперници за тази порода 
и в елегантния конски впряг, затова европей-
ските кралски семейства често я използвали за 
своите екипажи .
Върху формирането на фризийците като нова 

порода оказали влияние арабските коне, появи-
ли се в Холандия по времето на кръстоносните 
походи . Също така за развитието на фризиеца 
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допринесла и Андалуската порода, внесена в 
страната по време на осемгодишната война, 
в течение на която Холандия била окупирана 
от Испания . Тази порода дала на фризийците 
елагантната стъпка и красиво извитата шия, 
която станала отличителната им черта . Фри-
зийската порoда винаги била пазена от кръс-
тосване с английската чистокръвна порода . 
През последните две столетия чистотата на 
тази порода се опазвала с истинска строгост . 
Коневъдството винаги е било много важно за-
нятие за жителите на Фризия . За чистотата 
на породата допринесли монашеските ордени, 
опазвайки я от такива модни влияния в ко-
невъдството, като кръстосване на различни 
породи коне, появили се през XVII в . През цяла-
та история на породата, правителството на 
страната непрекъснато издавало все нови и 
нови наредби, които строго регулирали прави-
лата за съхранение на чистота на фризийците . 
Днес Холандският закон за конете от 1939 г ., 
който е претърпял съвсем малко промени от 
създаването си, регулира въпросите на развъж-
дането на породата и воденето на племен-
ните є книги . През вековете фризийците са 
оказали голямо влияние на много други породи 
(преди всичко на Олденбургската в Германия и 
Фелското пони), в екстериора на които ясно 
се забелязва приликата с врания кон .
През XVII и XIX век във Фризия били на мода 

състезания на къси дистанции до 325 метра с 
коне от Фризийска порода . Отначало надпре-
варите се провеждали с ездачи, които не язде-
ли със седло, а с обикновено вълнено наметало . 
По-късно се появили холандските колесници . На 
31 май 1823 г . крал Вилхелм I дава началото 
на интересни надбягвания, които трябвало 
да се провеждат в Леуварден всяка година в 
началото на август . Тези състезания станали 
известни като „Денят на кралския камшик“, 
тъй като кралят награждавал победителя със 
златен камшик . Надбягванията били посвете-
ни на битката при Ватерло в Белгия (18 юни 
1815 г .), когато Наполеон е победен, а Евро-
па освободена . Сега тези състезания са мина-
ло . Последното надбягване се състояло през 
1891 г ., когато Кралицата регент Емма за по-
следен път поднесла златен камшик на победи-
теля . Днес подобни състезания се провеждат 
само от време на време, като шоу-атракции . 
Но все пак има надежда за фризийските над-
бягвания . В Холандия наскоро се появиха енту-
сиасти, готови да възродят древната тради-
ция на „Златния камшик“ .
На 1 май 1879 г . била основана племенната 

книга на фризийските коне (Het Friesch Paarden 
Stamboek) . Тогавашните експерти обсъждали въ-
проса за племенна книга на фризийските крави, 
които и сега си остават уникална порода, а за 

конете станало въпрос между другото . Пово-
дът бил спор, възникнал за това какви точно 
коне са достойни да бъдат записани в пле-
менната книга . Мненията били много различни . 
Резултатът от спора дал появата на племенна 
книга на фризийската порода, разделена на три 
регистъра: отделно за фризийците, отделно 
за полукръвните фризийци и отделно за чужди 
породи .
Постепенно положението на фризийската 

порода започнало да се влошава . Към 1900 г . 
фризийците почти изчезнали от съседните на 
Фризия провинции Дрент и Грьонингер; започ-
нало постоянното кръстосване на породата с 
олденбургите . Фризийците останали толкова 
малко, че през 1907 г . било дадено предложение 
да се обединят двата регистъра на племенна-
та книга, което щяло да стане началото на 
края на породата . Действително към 1912 г . 
в племенната книга били записани само 3 фри-
зийски жребеца . В този момент поклонниците 
на породата създали „Общество на фризийски-
те коне“ с цел да съхранят уникалната поро-
да . „Обществото“ изкупувало перспективните 
жребчетата и присъждало премии за най-до-
брите . През 1915 г . по инициативата на „Об-
ществото“ в племенната книга пак се появили 
отделни раздели за чистопородните фризийци . 
Най-учудващото било, че конете, непринадле-
жащи към фризийската порода, все пак били 
регистрирани в племенната книга чак до 1943 г .
Главният проблем си оставал . През XX в . ни-

кой вече не се возел в карети . Само поняко-
га погребалните бюра проявявали интерес към 
прекрасните черни коне . Последната ниша, в 
която още можело да се намери място за фри-
зийците, станало селското стопанство . Кра-
савците с техните вродени способности към 
обездка не били пригодени за работа във фер-
ма, а фермерът нямал възможност да държи 
кон, само за да му се радва . В периода меж-
ду двете световни войни общата селекцион-
на политика за тази порода претърпяла много 
промени: за да оцелеят, фризийците трябвало 
да се конкурират с олденбургите и други едри 
селскостопански коне . Фризийските коневъди 
се стремели да получат по-големи и силни ра-
ботни коне с къси крака, от което външният 
вид на фризиеца доста се променил . Разбира 
се, можело да се критикуват тези коневъ-
ди, заради които породата започнала да губи 
външните си качества, но пък от друга страна 
това била много добра мярка за спасяване на 
породата .
След Втората световна война започнала ера-

та на механизацията на селското стопанство 
и фризийските коне пак се оказали на косъм 
от пълното си изчезване . Независимо от това, 
че през 1954 г . Фризийската племенна книга 
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била взета под патронажа на нидерландското 
кралско семейство, през 1965 г . в света се на-
броявали само 500 кобили и 20 жребци . Идеята 
фризийският кон да бъде кръстосан с други 
отново имала привърженици, но повечето ко-
незаводи били на твърди позиции в мнението, 
че фризийската порода трябва да остане чис-
та на всяка цена .
Ситуацията започнала да се променя едва към 

70-те години на XX в . с развитието на конния 
спорт . Та кой, ако не те, ще подхождат най-
добре за впрягове! Фризийците започнали да се 
появяват на съревнования от световно ниво – 
холандецът Тиерд Велдстра със своя фризийски 
впряг дори за малко да стане световен шам-
пион . Разбира се, ако се сравнят фризийците 
и полукръвните коне, може да се забележи, че 
на първите не им достига малко издръжливост 
– с това качество породата никога не се от-
личавала, но пък толкова красив впряг винаги 
ще привлече вниманието на съдии, зрители и 
рекламодатели .
Още повече, на фризийския кон сега се гледа 

като на живо въплъщение на историята –  на-
ционално достояние с изключителна ценност . 
Това се отнася за всички коне от тип „барок“ . 
През последните десетилетия интересът към 
тях нараства . Най-голям брой фризийски коне 
има все още в Холандия . Големи породни асоци-
ации има и в Германия (над 4000 регистрирани 
коня), САЩ, Белгия, Франция . Фризийци има и 
в Южна Африка и Австралия . През 1980 г . в пле-
менната книга били записани вече 3000 коня, 
през 1994 г . те станали 15 000 . Днес общият 
им брой достига 35 000, а Обществото на 
фризийската племенна книга обединява около 
10 000 коневъди и любители от цял свят .

Племенна книга
В настоящето съществуват 9 племенни асо-

циации, всяка от които има собствен съвет и 
членове . Четири от тях са разположени в про-
винция Фризия: една на запад, една на изток, 
една в центъра и една на юг . Извън границите 
є са основани около 10 асоции на коневъди-

те . Коневъдите на повече от 12 страни са 
членове на Племенната книга на Фризийската 
порода (FPS) . През 1977 г . Съветът на Племен-
ната книга основава Комитет на коневъдите, 
чиято задача е да консултира по въпросите 
на развъждане на фризийската порода, като 
броят на конете е ограничен . Има и комитет 
по пропаганда, който провежда кампании за 
популяризиране на породата . Обществото „It 
Fryske Hoars“ (Общество на фризийските коне) 
набира постоянно средства за подобряване на 
породата и разширяване на използването є .

Фризийската порода днес
За щастие сега се вижда растящ интерес към 

Фризийската порода в спорта и свободното 
време . Умни и разбиращи, тези коне са идеални 
за обездка, за любителска езда и впряг . Надаре-
ни от природата с интелект и спокоен нрав 
фризийците са прекрасни компаньони . Въпреки 
внушителните им размери, се определят като 
много нежни коне .

Любопитно:
• През 1994 г . шест фризийски коня теглили 

кралския екипаж при откриването на Све-
товните игри по конен спорт в Хага .

• Фризийските коне в цирка: Страсбургски-
ят цирк за първи път през 1939 г . предста-
вя цирков номер с фризийски коне съгласно 
академическия стил на езда .

• Фризийските коне в киното: Никой не би 
се уморил да нарича фризийците „красавци“ . 
Прелестта им е неоспорима и затова през 
1955 г . ги преоткриват и кинематографи-
стите . Освен всичко друго, тези коне се 
оказват и много фотогенични . Каретата на 
заден план в някой исторически филм мо-
ментално придобива някаква особена вели-
чественост, стига в нея да са впрегнати 
няколко представителя на фризийската по-
рода . Фризийците толкова покоряват Хо-
ливуд, че режисьорите понякога пренебрег-
ват историческата истина, слагат върху 
фризиеца герои от античността, както го 
направиха във филма „Александър“ .

Характеристики:
• Ръст: 155–162 см;
• Цвят: винаги черен;
• Дълга и голяма глава с малки уши;
• Много внимателни и наблюдателни очи;
• Елегантна шия с дълга грива;
• Мощни плещи;
• Силно компактно тяло, силна крупа;
• Ниско поставена, много гъста опашка;
• Силни крака със здрави кости и копита;
• Има мек ход и широк гръб;
• Изключителен ум и добър нрав .
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КОНЕВЪДСТВО

Порода Мангаларга – 
съкровището на Бразилия

ezdapress.com

Когато чуят за Бразилия повечето хора си 
представят футболни маниаци и пищния кар-
навал в Рио . Но тази огромна страна има още 
какво да предложи . За ездачите, Бразилия е дом 
на един скрит скъпоценен камък от света на 
конете – породата Мангаларга . Няма по-добър 
начин да се запознaте с тази порода от това 
да посетите Бразилия, дори и по време на све-
товното по футбол .
Това е порода кон, чиито корени може да се 

проследят до жребецът Алтер Риал, внесен в 
страната в средата на XIX век от император 
Петър II . Но окончателно за създаването на 
Мангаларга породата се счита резултатът от 
размножаването на андалусийски и Алтер Риал 

жребци с кобили от породата Криолло .
Основна заслуга за създаването и установя-

ването на породата има Франсиско Габриел 
Ханкуийера, барон Алфеняс, който започва да 
пресича португалските жребци на монархията 
с местни кобили в земите Минас Жерайс .
През 1812 г . семейството на барона се пре-

мества в Сао Пуло, където преобладава горска 
растителност . Местната култура и ловът на 
елени ги принуждават да търсят коне с раз-
лични характеристики и те съчетават Ман-
галарга с чистокръвни коне, арабски жребци с 
кобили американски садълбред и луситано . Жи-
вотновъди и изследователи на историята на 
барон Алфеняс отбелязват, че до 1910 година 
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по-голямата част от фермерите, участващи 
в развъждането и развитието на породата 
(особено на членовете на семейството Ханку-
ийера) следвало стриктно основните препоръ-
ки на барона за селективно размножаване: да 
се определя характерът на походка, издръжли-
востта, доброто здраве и настроение .
В днешно време кръвта продължава да бъде 

забелязвана от няколко женски линии и от 
тези влияния с времето са се обособили раз-
лични породи коне .
През 1934 г . се създава животновъдна асоциа-

ция Мангаларга, която успява да се запази през 
годините . Учредителите са мотивирани да се 
установи ясна посока в усилията за разплод, да 
се разграничат функциите и използването на 
конете и да се опишат желаните характерис-
тики, функционалните и морфологичните им 
аспекти . Основателите на тази асоциация до 
голяма степен постигат своите цели, които 
датират още от 1812–1816 г .
Привържениците на породата ги ценят зара-

ди тяхното умение за превоз, красотата и ин-
телигентността им, доброто телосложение и 
не на последно място, заради лесната работа 
с тях и обучението им за почти всяка дисци-
плина . Конете са известни с гладка и стабилна 
походка . Използват се за туризъм заради благия 
им характер . Успешно се вписват в и обездка-

та и прескачането на препятствия .
Конете от породата Мангаларга са със сре-

ден размер, пъргави, в същото време много 
силни с пропорционална структура, енергични 
и здрави, с активен и хрисим темперамент . 
Гръдният кош е дълбок и мускулест . Крупата е 
полегата и раменете са добре съобразени със 
здравите крака . Срещат се във всички цвето-
ве на козината . За мъжките екземпляри за иде-
ална височина се приема 1,52 м, а при женски-
те – 1,46 м . Походката на мангаларга е бърза и 
гладка, с естествен раван ритъм . Известни са 
с това, че умеят да се движат еднакво добре 
и  последователно както странично, така и по 
диагонал . Това е благодарение на т .нар . тройно 
докосване, или три копита на земята .

Мангаларга днес
Използва се предимно за работа . Намира мяс-

то и се изявява в паради и изложения . Най-об-
ширното приложение на породата е в по-голе-
ми ферми и бази тип ранчо в Бразилия .

Характеристики:
• Глава: среден размер, широко и плоско чело;
• Уши: среден размер, сочещи леко навътре;
• Височина при холката: 1,43–1,52 м;
• Предни крака: издръжливи и здрави;
• Задни крака: жилави и силни .
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ЗАЕДНО С КИТАЙ

Икономиката на Китай – 

устойчива на фона на пандемията
Радио Китай за чужбина

Бизнесът в провинция Джъдзян показва 
устойчивост на фона на глобалните 
проблеми заради COVID-19
Въпреки икономическите проблеми в чужби-

на, причинени от глобалната пандемия от 
COVID-19, предприятията в източната китай-
ска провинция Джъдзян показват устойчивост 
благодарение на бързата си реакция, силно ди-
гитализирани операции и ангажираност към 
възстановяване на глобалните вериги за дос-
тавки .
В онлайн среща, проведена в сряда от Гене-

ралната асоциация на предприемачите в Джъд-
зян, нейните членове се ангажираха да продъл-
жат с усилията за дигитализация на бизнесите 
и съдействие за глобализацията, както и да 
проучат вътрешното търсене, за да смекчат 
негативните ефекти от пандемията, които 
се оказаха далеч по-сложни и тежки от първо-
началните очаквания .
Сред известните участници в срещата бяха 

Джак Ма, основател на гиганта за електрон-
на търговия „Алибаба", Шън Гуджун, президент 
на „Интайм" (Intime Retail Group), Ли Шуфу, 
президент на автомобилния холдинг „Дзили" 
(Zhejiang Geely Holding Group), Ду Фудзян, пре-
зидент на фармацевтичната компания „Мин-
шън" (Hangzhou Minsheng Pharmaceutical Group 
Co .) и други .
Според Йе Хан, професор по икономика в 

Джъдзянския университет, дигитализацията е 
ключова за компаниите от провинцията при 
справянето им с трудностите, причинени от 
епидемията: „Видяхме, че силно дигитализи-
раните бизнеси се справят по-добре . И сега 
всички сектори в Джъдзян проучват активно 
как да се адаптират към дигиталната епоха, 
за да устоят на проблемите и продължат да 
се развиват" .
Също тази седмица, Отделът за търговията 

на провинция Джъдзян организира тридневна 
изложба за онлайн услуги, която привлече над 
80 местни и 180 чуждестранни фирми . Облач-
ното изложение имаше за цел да покаже макси-
мално предимствата на провинцията в услуги 
като търговията и дигиталния сектор, като 

улесни връзките с партньори от чужбина .
През първото тримесечие Джъдзян регистри-

ра положителен растеж в 10 сектора на тър-
говията с услуги . Износът на телекомуника-
ционни, компютърни и информационни услуги е 
нараснал със 118,8% на годишна база до 31,32 
милиарда юана (около 4,44 милиарда долара) . 
Данните идват на фона на 10,8-процентния 
спад в търговията с услуги в Китай и са об-
надеждаващи .

Рекорден брой товарни влакове са 
пътували между Китай и Европа през април
През април броят на товарните влакове меж-

ду Китай и Европа е бил рекордно висок – 979, 
и представлява ръст от 46 процента на го-
дишна база, съобщиха вчера от Китайската 
държавна железопътна група .
Общо 88 000 TEU (мерна единица отговаряща 

на 20-футов контейнер) са превозени от вла-
кове, което е с 50 процента повече спрямо 
година по-рано . От януари до април общо 2920 
товарни композиции са превозили товари от 
262 000 TEU, съответно с ръст от 24% и 27% 
отпреди година .
Броят на заминаващите влакове от Китай 

за Европа е нараснал с 36% на годишна база 
до 1638 през първите четири месеца, докато 
този на връщащите се е покачил с 11% до 
1282 .
Железопътният пренос на товари между Ки-

тай и Европа се превърна във важен логисти-
чен канал за безпрепятствена търговия, тъй 
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като въздушният, морският и автомобилният 
транспорт са сериозно засегнати от глобална-
та пандемия от COVID-19, уточняват от ком-
панията . Той също така играе решаваща роля в 
борбата срещу болестта в Европа, тъй като 
голяма част от антиепидемичните материали 
и медицински консумативи се пренасят с вла-
кове . От 21 март до края на април близо 660 
000 подобни артикула с тегло 3422 тона са 
изпратени до страни като Италия, Германия, 
Испания и Чехия .

Китайската банка за земеделско развитие 
ще отпусне 50 млрд. юана кредити за 
Хубей
Китайската банка за земеделско развитие 

(КБЗР), една от трите политически управля-
вани банки в страната, ще отпусне кредити 
на обща стойност до 50 милиарда юана (около 
7,14 милиарда долара) за провинция Хубей в 
рамките на настоящата година . Те ще отидат 
основно за справяне с последиците и икономи-
ческото възстановяване след епидемията от 
COVID-19 .
В съобщението на банката се посочва също, 

че тя обмисля и други финансови мерки като 
нисколихвени заеми и диференцирана кредитна 
политика, за да помогне на провинция Хубей, 
засегната най-сериозно от болестта, да прео-
долее икономическите трудности .
По последни данни на националната статис-

тика БВП на Хубей за първото тримесечие 
е спаднал с 39,2% на годишна база . За същия 
период спадът на китайската икономика е бил 
с 6,8% .

Паркът за диви животни на провинция 
Юннан поднови работа
В края на март отвори отново за посети-

тели паркът за диви животни на провинция 
Юннан . За да се ораничи опасността от раз-
пространение на COVID-19 засега паркът ще 
приема само половината от обичайния брой 
посетители, част от атракционите също ще 
останат затворени, редовно се извършва и де-
зинфикциране на публичните съоръжения .

Хайнанска тигрова чапла
Наскоро в природния резерват „Нанлин" в 

провинция Гуандун бе забелязана хайнанска тиг-
рова чапла . Това е един най-застрашените жи-
вотински видове в света, чиято популация е 
под 1000 птици . В Южен Китай и Северен Ви-
етнам са забелязвани спорадично, а в последни-
те 40 години в провинция Гуандун са открити 
едва 5 чапли .



Предметът на дейност на института е научно и приложно обслужване, определяне на 
рибните запаси в Черно море и мониторинг върху динамиката, структурата и хранителната 
база на промишлените видове морски риби.
Дългогодишните научни изследвания, по които работи ИРР във Варна, включват: изучава-
не на биоразнообразието в Черно море; на промените в Черноморската екосистема под 
въздействие на различни антропогенни и климатични фактори; изследвания върху стопан-
ски ценни рибни и нерибни морски ресурси, морска аквакултура.
Научната и приложната дейност на ИРР са немислими без акцент върху образователната 
дейност, залегнала в цялостната визия за развитие (Младежки консултативно-информа-
ционен център за акваристи; Контактен офис на В.ЕN.A - Солун, Гърция, за рибарство и 
аквакултури, студентски практики за Софийски университет, Тракийски университет, Пло-
вдивски университет, МЕИ във Варна).
Атракционната дейност е част от приложната дейност на ИРР (изработка на научнопопу-
лярни и тематични филми; издаване на тематични и детски книги; обучителни модули чрез 
аудио и видео системи; нови препарати; звукови ефекти). Основни структурно и тематично 
обособени научни звена са: хидробиология, ихтиология, молекулярна биология, Аквариум, 
библиотека и научноизследователски кораб „Проф. Ал. Вълканов“.
В областта на морското биоразнообразие се работи от 1932 г. Провежданите изследва-
ния са комплексни, отразяват влиянието на екологичните фактори върху живите морски 
ресурси. Оценява се състоянието на фитопланктона в аквакултурите. Изследват се ня-
кои мекотели със стопанско значение пред българския бряг на Черно море (черна мида 
Mytilusgalloprovincialis, рапана Rapanavenosa, бяла пясъчна мида Chameleagallina). Създа-
ват се технологии за отглеждане на водорасли, риби, миди и тяхното приложение в раз-
лични отрасли на селското стопанство.
Проследява се популационната динамика на важните стопански видове: трицона, хам-
сия, меджид, сафрид, кефалови риби, калкан и др.; морфология, поведение и оценка на 
запасите. Извършва се молекулярно таксономично изследване на риби и нерибни ресурси 
чрез използване на ITS1 изменчивостта. Изследване на морските бозайници (миграция, 
брой, размножаване, болести на делфините в Черно море).
Аквариумът – най-старият на Балканския полуостров, построен през 1911 г. От откриване-
то си на 17 юли 1932 г. до днес е център за популяризация на черноморската флора и фа-
уна. Състои се от две основни части: жива експозиция с морски, сладководни и екзотични 
риби и две зали с препарирани морски организми, колекция от раковини, хербариуми.
От 50-те години на 20 век ИРР във Варна извършва постоянен мониторинг в крайбрежна-
та и открито морска част пред българския бряг на Черно море с научноизследователския 
кораб „Проф. А. Вълканов“.

Институтът по рибни ресурси, Варна (ИРР) - ССА е създаден 
през 1932 г., като Морска биологична станция с Аквариум.

9000 Варна, 
бул. „Приморски“ №4 

Директор: 052 632 065
тел./факс: 052 632 066

director@ifrvarna.com
www.ifrvarna.com




