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АСОЦИАЦИЯ 
ЗА РАЗВЪЖДАНЕ 
НА КОТЛЕНСКА ПОРОДА ОВЦЕ

За контакти:
гр. Котел, ул. „Браилски бунт” №20, GSM 0884 62 22 44, e-mail: ico_karadjov@abv.bg

За отличниците на АРКПО 
четете в този брой





1

46
 / 

20
20

Списанието се издава с подкрепата на:

Съдържание
Представяме Ви
Асоциация за развъждане на Котленска порода овце . . . . 2
АИлФБ – за свършената работа през 2019 г. 
и бъдещите проекти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Говедовъдство
Приключенията на едно селско момиче . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Овцевъдство
Изисквания при отглеждане на овце . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Заделянето на кочлета  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Свиневъдство
За свиневъдството в България на кратко . . . . . . . . . . . . . 22
Новини за свиневъдството у нас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Коневъдство
Породи коне. Работни породи – тежковози . . . . . . . . . . . . 24
Цвят на косъма на конете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Зайцевъдство
Отглеждането на зайци е най-рентабилно за 
дребните стопанства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Експерти
Таня Николова: Ще намерим външни пазари и цена, 
която ни е необходима, за да продължаваме . . . . . . . . . . . 32
Различно по естество, насока и калибър начинание – 
различно комплектуване на развъдните групи  . . . . . . . . . 33
Предвиждания за резултатите от производството
и търговията с мляко, месо и производните продукти . . 37
Заедно с Китай
Чуждестранни дипломати представят продукти 
от страните си директно 
на китайските потребители  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Издание на „Ентропи 1“ ЕООД
ISSN 2367-5047

Цена: 6,00 лв.
София, ул. „Граф Игнатиев“ №4
e-mail: animals21@mail.bg, www.oralo.bg

Стартира приемът по подмярка 
5.2 от ПРСР за преодоляване 

на неблагоприятните 
икономически последици в сектор 

„Животновъдство“

Главен редактор:
Станислава Стефанова, GSM 0888 336 519
Отговорни редактори:
Овцевъдство: гл. ас. д-р Евгения Ачкаканова
Козевъдство: Тоня Мишева
Свиневъдство: проф. Алекси Стойков
Говедовъдство: Михаил Михаилов
Редактори: Андриана Коцева, Петър Красимиров
Предпечат и дизайн: Симеон Пеков

Редколегия: 
Доц. Андрея Колев, д-р Деан Тодоров, 
проф. Десимир Неделчев, проф. Запрянка Шиндарска,
Иван Цочев, Младен Димов

От днес стартира приемът по подмярка 5.2 „Инвести-
ции за възстановяване на потенциала на земеделските 
земи и на селскостопанския производствен потенциал, 
нарушени от природни бедствия, неблагоприятни клима-
тични явления и катастрофични събития“ от Програма 
за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. 
Във връзка с установените в страната през последни-
те години огнища на силно заразни болести по животни, 
подмярката е насочена към сектор „Животновъдство“, 
с цел повишаване на биосигурността. По този начин ще 
се предостави възможност на свиневъдни, птицевъдни, 
козевъдни и овцевъдни стопанства да преодолеят небла-
гоприятните икономически последици.

Подпомагането е за възстановяване от претърпени 
щети от остро заразни заболявания по свинете, дреб-
ните преживни животни (овце и кози) и птиците. Общи-
ят размер на финансовата помощ по процедурата е над 
15,6 млн. лв.

Допустими са разходи за закупуване на животни, пред-
назначени за възстановяване на популацията в животно-
въдния обект (репопулация) и общи разходи, свързани с 
консултантски услуги по подготовка на проекта.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидат-
стват регистрирани земеделски стопани, които са соб-
ственици са или ползватели на животновъдни обекти, 
регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринар-
номедицинската дейност и са засегнати от силно зараз-
на болест, довела до унищожаване на животни.

Максималният размер на финансовата помощ за един 
проект е близо 2 млн. лева, като няма изискване за мини-
мален размер.

Проектните предложения се подават от кандидатите 
чрез Информационната система за управление и наблю-
дение на средствата 2020, на следния интернет адрес:

http://eumis2020.government.bg/
Кандидатите могат да се възползват от услугите на 

Националната служба за съвети в земеделието, която 
ще им окаже безвъзмездна подкрепа при подготовката 
на документите, необходими за участие в подмярката.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по 
подмярката е 20 октомври 2020 г.

АКТУАЛНО
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Интервюто води Станислава Пекова
Снимки Красимир Петков

Асоциация за развъждане 
на Котленска порода овце

Ако се случи да пътувате из Стара планина и селища-
та около гр. Котел и се озовете в самия град, няма как 
да не възкликнете: Боже, каква неземно хубава земя, 
все едно е в рая!

В моя случай, целта ми бяха срещите със земеделски 
производители, членуващи в Асоциацията за развъж-
дане на котленска порода овце. Посреща ни председа-
телят на АРКПО, д-р Христо Караджов. Приключение-
то започва светкавично! Широка прегръдка, широка 
усмивка, а после по същество: „Сценарият е следният 
– работна вечеря заедно с кратко описание на поро-
дата, давам Ви план-график за утрешния ден, с кого, 
къде и защо се срещаме, искам фотографа да снима 
много, че и за мен да оставите снимки.” - делово и с 
внимание към детайла ни въвежда в задачите д-р Ка-
раджов. „И така, за породата може да прочетете от 
много места, но нека аз да ви представя най-важното 
за нея. Котленската овца произхожда от народна, ту-
кашна селекция и е порода, застрашена от изчезване. 
Ареалът ѝ на разпространение у нас е Стара планина 
и селата около гр. Котел. Породата има компактно 

тяло, много добре зарунено, включително и коремът. 
Опашката достига до скакателните стави и е зару-
нена. Животните са дребни и приземни, главата им е 
сравнително малка, фина, слабо зарунена, с прав про-
фил. Краката са сравнително тънки и здрави, с копи-
та, подходящи за дълги планински преходи. Руното при 
по-голяма част от овцете е пигментирано от сивока-
фяво до черно. Навремето бялата вълна се е боядис-
вала с орехови зелени черупки, които съдържат йод, 
за да може униформите на турската войска да бъдат 
цветни. Вълната е груба, смесена с дълги осилести и 
къси пухови влакна. Мъжките са с рога, а женските са 
безроги, понякога с малки, навити рогца. Издръжливи 
са, раждат нормално, най-често по едно агне. Живо-
то тегло на овцете майки е 31–32 кг и 35–45 кг на 
кочовете. Селекцията за подобряване на продуктив-
ните признаци се провежда само чрез производство-
то на кочове за разплод. Предвижда се изграждане на 
трайна породна и генетична структура от стада и 
генеалогични линии, с което ще се осигури строго кон-
тролирано родствено развъждане. Основен фактор на 
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развъдната политика е съхраняването на типичност-
та и идентичността на Котленската порода овце. За 
целта ще се прилага ДНК-анализ, имащ за цел пълна 
генетична характеристика на породата. От разплод 
ще се отстраняват всички овце с дефекти на челю-
стите и вимето, а при избора на кочове ще се изисква 
да бъдат типични за породата, да са с правилна поста-
новка на крайниците и здрав копитен рог. От разплод 
ще се изключват разплодници със скъсена горна или 
долна челюст, крипторхизъм и кочове с малки тести-
си. Преценката на животните от всички възрастови 
категории по тип се извършва при провеждане на ин-
дивидуален преглед и бонитировка, съгласно утвърде-
ната от земеделското министерство „Инструкция за 
контрол на продуктивните качества и бонитировка 
на овцете” от 2003 г. Организацията и контрола на 
продуктивността и произхода се извършва от фер-
мери, членове на Асоциацията, по признаците и пра-
вилата, залегнали в инструкцията за бонитировка на 
аборигенните овце. Контролират се плодовитостта, 
живото тегло, произходът, датата и типът на осе-
меняване и раждане.”

Наближава полунощ и за да сме бодри на сутринта, 
ще продължим с котленската овца на другия ден, кога-
то следват срещите с отличниците на Асоциацията 
от фермите в с. Могилец и с. Остра могила.
Хасан Ешерефов Хасанов е регистриран като зе-

меделски производител още от 1995 г. в гр. Омуртаг. 
А в с. Могилец, в бившето АПК е реновирал сградите 
на 3 обора, като в тях поотделно се отглеждат овце 
от котленска порода, от шуменска медночервена и 
от синтетична млечна популация. Всичко постига със 
собствени средства и разбира се, с предприемчивост.

Г-н Хасанов, офцефермата Ви изглежда впечатля-
ващо, как се справяте?

Да Ви кажа, много е трудно и то не толкова от рабо-
тата, колкото от ограниченията, които шефовете 
от София налагат. Това, една асоциация да не надхвър-
ля 10 000 глави овце, е просто недостатъчно, тази 
цифра е по-подходяща за един земеделски произво-
дител. След 10 години няма да има животновъдство 
въобще в България. Такива правила, които са еднакви 
за страни със свръхпроизводство и такива като нас 
с малко поголовие обричат животновъдството да не 
може да има развитие у нас. Това е, което ме смуща-
ва. Аз например отглеждам общо около 2500 овце. За 
това село относно пасищата няма повече капацитет. 
Ето, погледнете по билото на планината моите ко-
шари, цяло лято овцете са на паша. А сега довършвам 
четвърти обор в с. Зелена морава и пак ще има нови 
пасища.

От трите породи, които отглеждате, коя Ви е 
най-на сърце?

Е, сега не защото Ицо Караджов, нашият селекцио-
нер за Котленска, е тук, но наистина котленската по-
рода ми носи най-много задоволство. Занимавам се с 
тази порода от две години. Лесно се гледа, лесно раж-
да, издръжлива е при променливи климатични условия, 
агнешкото ѝ е едно от най-вкусните – мраморирано, 
при печене изтича мазнината и остава само крехко-
то. Много е вкусно това агнешко и имам пазари.

Друго, което държа да споделя, дано да го прочетат 
в министерството на земеделието, е че имаме про-
блем с реализацията на вълната. Някакси получава се 
много непрактично. По това време овцете задължи-
телно се стрижат, плаща се по 3 лв. за овца и после 
се чудим къде да хвърлим вълната. Много се надявам 
компетентните органи да решат този проблем, да 
помогнат, да няма загуби.

В разговора се намесва и д-р Караджов, който раз-
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казва: „Преди 1989 г. в България е имало близо 11 млн. 
овце, сега няма и 1 млн., а селекцията е нещо сложно 
и изисква време и средства. Хасан има и друг бизнес, 
притежава 15 000 дка гори, собствен транспорт – 15 
Мерцедес тирове за извозване на дървесината при 
търговията му с Турция, така от дърводобива заделя 
средства за строителство и разширява базата на ов-
цефермата. Ето вижте, в момента завършва къщата 
за овчарите, където за всеки един ще има пълен ком-
форт – баня, топла вода и всякакви удобства. Като 
се прибави и доброто заплащане, него – Хасан, не го 
напускат, има си авторитет човекът... А за вълната, 
проф. Радослав Славов обеща да ни помогне, трябва 
да има решение на високо ниво. Нали проблемите са 
затова, за да бъдат решавани.”

Добре, г-н Хасанов, имате ли някакви изисквания 
към председателя, д-р Караджов?

Искам да алармира, ако трябва в Брюксел – два са най-
тежките проблеми: ограниченията за поголовието и 
реализацията на вълната.
Д-р Караджов: Ти върви в Брюксел, а аз ще дойда с 

тебе (смее се)... Не че ми пречи, наистина някой тряб-
ва да постави нашите въпроси в Брюксел, а аз отивам 
с него за подкрепа.

Да, прав е доктора, има ли желание, има и реше-
ние, г-н Хасанов. Виждам колко много сте постиг-
нали и то със собствени средства, какво още 
предстои да постигнете в този прекрасен и може 
би със заможни хора регион?

Хм, нашият район е беден, с изключение на мен, всич-

ката земя е моя, води се на ЗП Хасан Хасанов и съм 
я купувал още от 1995 г.и веднага съм започнал да 
строя, стъпка по стъпка да реновирам всичко това, 
което виждате сега. Какво ми предстои? Как да си го 
представя с всичките ограничения, спънки и недал-
новидно управление на земеделието и животновъд-
ството. Бих се развивал, бих бил много успешен, ако 
имам право да увеличавам поголовието. Иска ми се да 
направя мандра, да произвеждам овче кисело мляко и 
овче сирене. Ще Ви пратя тогава и овче кисело мляко, 
и овче сирене, да видите за какво става дума.

Г-н Хасанов, д-р Караджов сподели, че имате два-
ма хубави и успешни синове...

Да, може да се каже, те вече са големи, зрели и отго-
ворни хора, самият аз съм роден 1963 г. Първородният 
ми син е кмет в Омуртаг, на 35 години е, а малкият е 
32-годишен и се занимава с транспортната дейност 
във семейната фирма. Скоро го оженихме.

Благодаря и си взимам довиждане, но само до обяд в 
с. Зелена морава, където Ицо Караджов е резервирал 
маса за обяд в едно киправо крайпътно заведение заед-
но и с други членове на АРКПО.

***
Тръгваме на път с джипа на д-р Караджов, който 

като една топка жива енергия непрекъснато разказва, 
подрежда – къде отиваме, кого ще видим, че какво до-
бро момче е – чисто злато, образован, работлив, как 
си разбира от работата... И да, вече сме на мястото. 
И тук, зашеметяваща красота, която прелива от до-
брите лица на родителите му, дори от припкащите 
агънца и техните майки. Великолепно! Но Караджов не 
понася заплеснатата ми физиономия и вкарва безапе-
лационните си режисьорски умения: „Започваме. Казва 
се Илия Илиев и от две години е член на АРКПО! Заста-
нете ето там...на сянка!“

Здравейте г-н Илиев! Моля, бихте ли се предста-
вили – себе си и професионалните си дейности, за 
читателите на нашето списание! 
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Здравейте! Казвам се Илия Иванов Илиев, роден 
съм на 6 април 1984 г. Завършил съм Лесотехническия 
университет в София. От 2010 г. до 2013 г.съм рабо-
тил като лесничей на държавна работа, но от 2015 г. 
съм в семейния бизнес с животновъдство, след като 
се регистрирах като земеделски производител. През 
последните четири години тук, в с. Остра могила се 
занимавам с отглеждането на котленска порода овце. 
Видях, че има възможност да кандидатствам за про-
ект по програма 6.1, който спечелих. Беше за отглеж-
дане на овце и създаване на овощна градина, което за-
почнах през 2016 г. Стартирах с 400 и стигнах до 680 
броя овце в момента. Намеренията ми са да се разви-
вам стъпка по стъпка, преследвайки висока техноло-
гия и механизация в овцевъдството, така че човешки-
ят труд да се минимализира, а и на животните да им 
е комфортно. Всичко това виждам, че може да се реа-
лизира, като участвам по програма 4.1. Решил съм със 
собствената си земя да кандидатствам през община 
Котел за виза за строеж и да построя модерен обор. 
Отговарям на всички изисквания, овцефермата ми е 
извън селото, имам над 700 животни под селекционен 
контрол. След предишни проекти за овцеферма имам 
всички необходими документи. Искам този обор, бих 
се улеснил максимално и ще можем да работим само 
със семейството и ако е възможно, с минимално учас-
тие на наети гледачи. Всички ние – майка ми, баща ми 
и аз сме регистрирани последователно във времето 
като земеделски производители. Всички къщи с приле-
жащите им парцели около овцефермата съм закупил 

със собствени пари. 
И как успяхте?
Как успявам ли... С добра организация, ясно поставени 

цели и непрекъснато преодоляване на трудностите с 
обединени усилия на цялото семейство.

Да, моите родители много ми помагат, често без-
възмездно, разчитам на тях, но в един момент ще ми 
трябва повече и квалифициран персонал. Един Господ 
знае как ще го намеря, но ще го измисля.

Какво Ви привлече в котленската порода овце?
Когато човек работи, когато години в е в един те-

жък бизнес какъвто е животновъдството, той из-
раства. Така оценявам себе си, променя се разбиране-
то ми, полагам повече усилия, става ми интересно. 
Така и опознавам Котленската порода – издръжлива е, 
като имате предвид, че я отглеждаме високо – на 850 
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м надморска височина и сурови зими, сняг до колене, 
тогава овцете са на оборно отглеждане, но цял ден 
са навън на въздух и на фуражно хранене. Затова са 
ми охранени. Не се разболяват. Раждат самички, нами-
рали сме агнето сутринта, родено на леда и нищо му 
няма. Породата е с живо тегло около 40 кг, месото е с 
уникални качества, вкусно е и не се оплаквам, имам па-
зар. Може да се каже, че производството ми е почти 
биологично, иначе има изискване за изхранване със сер-
тифициран биологичен фураж. Селото ни отговаря на 
всички екологични изисквания – пустеещи земи, чист 
въздух, никакви замърсяващи производства.

Ако Ви попитат Ваши връстници, желаещи да 
стартират такъв бизнес, какво бихте ги посъ-
ветвали, заслужава ли си?

Да, заслужава си, овцевъдството е сериозен бизнес, 
никога няма да изчезне, нямаш почивен ден, но няма да 
останеш гладен, даже може да станеш заможен човек, 
ако си разбираш от работата и си предприемчив. През 
изминалите пет години постигнах повече отколкото 
съм допускал, но разбрах, че не трябва да се бърза, да 
търсиш само личната облага от къщи, коли и разни 
луксозни вещи, а преди всичко да се инвестира, да се 
влага в производството, да минаваш на по-високо ниво 
в професионално отношение.

„Тръгваме, отиваме в офиса.” – чувам д-р Караджов 
да ме вика и да, тръгваме към офиса на Илия. Там са и 
родителите му, посрещат ни с леденостуден айрян в 
горещия юлски ден. Майката е приготвила торбичка с 
овче сирене и бърза първо да ни го подари. Благодаря ѝ, 
трогната съм.

„Майка ми се занимава със стадото крави, което 
сега е на паша в планината“, – споделя Илия. – „Вина-
ги си плащаме пашата предварително. Важното е да 
няма проблеми, дела, разправии. Това спестява много 
излишни нерви. Цялото семейство, всеки си има при-
оритети и така неусетно времето минава и дори не-
достига.“

На 36 години си, чудесна възраст за израстване в 
един сериозен бизнес. Удовлетворен ли си?

Спокоен човек съм, преди по-малко се ангажирах, за-
нимавах се изключително само с документите, но с 
времето се включвах с повече отговорности. Имам 
случаи, когато заспивам от умора, без да съм вечерял, 
дори не съм взел ракийка или вино за отпускане, напъл-
но смазан и физически, и психически... И заспивам.
Д-р Караджов: Да, той не пие, така е възпитан не 

само от родителите си. Бил е шьофьор в София на 
главния мюфтия, това религията го забранява. Много 
работливо момче е, радвам се да има и млади в Асоци-
ацията.

В нашия район поминъкът е животновъдство. – про-
дължава Илия. – Това предлага природата. Тук с. Остра 
Могила е като сгушено в полата на майка си – Лиса 
планина. Може би затова неотдавна изкарах курс за 
планински водачи към Български туристически съюз, 
София. Усещах, че курсът ще ми бъде полезен в ра-
ботата. Учеха ни на оцеляване в криза, видове възли, 
използване на челник за видимост, а не като преди 
свещи, запалки и какви ли не глупости. Много е удоб-
но през зимата, когато обикалям с кучетата – имам 
тринадесет немски овчарки – трябва да им се порад-
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вам, да усетят, че имат стопанин. Те идват веднага 
при мен, галя ги, харесвам ги. То се разбира, ако кучето 
не идва при теб, значи нямате връзка, т.е. не е добър 
стопанинът и как тогава ще ти свърши хубава рабо-
та. Ето с този пинчер например не се разбрахме. Ис-
ках да влезе в преносима клетка за животни и малко го 
натиснах и това беше, не ми е приятел, напрегнат е 
и не забрави.

И последно, за какво ще се борите да постигнете 
с вашето семейно сдружение?

Баща ми не вярва, но аз си вярвам. Ще кандидат-
ствам по програма 4.1, ще устоя и ще успея. Само ме 
притесняват мудните действия на администрацията 
в София по одобряване на документите, влачат се с 
месеци и не мога да разбера, не са обучени кадрите им 
ли или какво... И по този въпрос нещо трябва да се на-
прави.

С много прекрасни впечатления решавам да благода-
ря, когато Караджов отново дава знак, че тръгваме: 
„Бързо, бързо, хората ни чакат за обяд.” И хукваме. 

***
В малкото кокетно ресторанче вече ни чакат чле-

нове на АРКПО, събираме се общо десетина души. 
Настроението е приповдигнато, хората се радват 
да се видят, да споделят мнение по общата кауза – 
котленската порода овце. Д-р Караджов въодушеве-
но заявява, че в Асоциацията членуват 48 земеделски 
производителя и това са най-стабилните хора – чо-
веци, не само животновъди. Много е горд с ветери-
нарния си лекар Метин Исмаил, който отново поставя 

въпроса за ограниченията – до 10 000 овце под селек-
ционен контрол, заедно с Хасан Хасанов. Те не виждат 
как един земеделски производител ще се развива, как 
цялата Асоциация ще постигне поставените ѝ задачи. 
„Ама това е абсурд, тази бройка може да е достатъч-
на само за един стопанин” – идва си на думата днес за 
втори път г-н Хасанов. Разбирам, това е важна тема 
за него, но го питам, защо се концентрира само върху 
болните въпроси. Би могъл да говори повече за успе-
хите, за хубавите неща в живота си. Отговаря ми, че 
иска да има хубави неща и в бъдеще.

Метин Исмаил в качеството си на частнопракти-
куващ ветеринарен лекар, нает от председателя на 
АРКПО, д-р Христо Караджов ми споделя, че ареал-
ът на разпространение на котленската порода овце 
включва с. Могилец, с. Зелена морава, гр. Омуртаг, гр. 
Котел и селищата около него. И още, че земята тук 
е чиста, горе по билото пасищата също са чисти, би 
могло да се работи за биологично животновъдство. 
Докторът изрази надежда, че всички от Асоциацията 
ще се обединят и заедно с най-успешния в региона Ха-
сан Хасанов, ще си построят кланица. Хасан Хасанов 
прави пауза, след което каза, че всяко нещо с времето 
си. Моторът на всяка дейност съвместно с Асоциа-
цията е, разбира се д-р Караджов. Той познава всички в 
областта, познава хората си, знае кой на какво е спо-
собен и как да бъде подпомогнат, познава котленска-
та порода овце.

Какво да кажа – хубави, работливи хора и даже меч-
татели, но аз вярвам, че всичко добро, което са си на-
мислили, ще го бъде. Пожелавам им го!
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Станислава Пекова
снимки: Красимир Петков

АИлФБ – за свършената работа 
през 2019 г. и бъдещите проекти

Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс 
в България свика Общо събрание, което се проведе на 
11 юни 2020 г. на изложбената площ за животновъд-
ни изложения в гр. Сливен „Сливен ЕКСПО“ при следния 
дневен ред:

1. Прием на нови членове, 
2. Отчет за дейността и финансов отчет на АИлФБ 

през 2019 г., 
3. Селекционна дейност – изисквания, изпълнение и 

проверки от страна на  контролиращия орган ИА-
СРЖ, както и такива като: 
•	 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 управле-

ние на базата данни;
•	 схеми за подпомагане от ДФ „Земеделие“ 

дейността на членовете на АИлФБ.
4. „Вътрешен аукцион“ за разпределение между чле-

новете на АИлФБ на 12 броя млади мъжки разплод-
ника /съгл. приложение – „Регламент за участие 
във вътрешен аукцион за разпределение на млади 

мъжки разплодници, след излизането им от депо 
за преценка по собствена продуктивност“. Тези 
животните бяха докарани на място, за оглед и от-
пътуване към на новите собственици.

 Присъстващите регистрираха участието си в Об-
щото събрание и заявиха броя си от своята  ферма. 
Още при откриването на Събранието  гл. ас. д-р Евге-
ния Ачкаканова, изпълнителен директор на Асоциаци-
ята, представи официалните гости, като изп. дирек-
тор на ИАСРЖ Георги Йорданов, заедно с колежката 
Боева от Агенцията, проф. Мая Игнатова, директор 
на Институт по животновъдство, Костинброд и др., 
които са членове на УС на АИлФБ.  Тя подкани желае-
щите земеделски производители да наддават във „Въ-
трешен аукцион“за 12 броя млади мъжки разплодника, 
собственост на Асоциацията. Вярна на своя практи-
чен подход Евгения Ачкаканова се обърна към аудито-
рията с думите: „Уважаеми колеги, след провеждане 
на Общото събрание на всеки член на Асоциацията ще 
бъде предоставен подписания индивидуален Договор 
за селекционна дейност за 2020 г.; сертификати за 
младите животни и други документи, свързани с дей-
ността на Асоциацията. Договорът трябва да бъде 
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представян при всички проверки във Вашата ферма, 
извършвани от ДФ „Земеделие“, Изпълнителна аген-
ция по селекция и репродукция в животновъдството 
или други контролни органи.” При отчетен необходим 
кворум Жени Ачкаканова представи десет нови канди-
дат-членове на Асоциацията. Всички се представиха 
и предизвиквайки въодушевление в залата, радушно 
бяха приети в Асоциацията на Ил дьо Франс в Бълга-
рия. В интерес на истината бих добавила и нещо от 
неформалния ми разговор с председателя на Асоциаци-
ята Пламен Николов, който сподели, че „... Да, добре е 
да има нови членове, но не се знае колко ще издържат, 
колко са наясно, че се искат знания, характер и кре-
ативен ум, за да успееш в това начинание. Иначе се 
получава колкото нови членове, толкова и напуснали. 
Продават се и се унищожават елитни животни, кое-
то е жалко.” Много подробен и изчерпващ дейностите 
на Асоциацията беше както докладът за отчетите 
на селекционната и финансовата дейности за 2019 
г., така и прогнозите за бъдещи достижения и наме-
рения през 2020г. Ръководството на Асоциацията в 
лицето на председателя Пламен Николов и изп. дирес-
тор Жени Ачкаканова бяха така любезни да предоста-
вят доклада си специално за нашето списание, който с 
малки съкращения публикуваме по долу в статията. В 
общата си част той включва:
1. Численост на животните от породата Ил дьо 

Франс в България за периода 2008–2019 г.;
2. Брой контролирани животни по нива на селекция, 

съгласно СП на РО;

3. Разпространение на породата Ил дьо Франс в Бъл-
гария;

4. Породна характеристика;
5. Организиране и провеждане на селекционния про-

цес;
6. Изисквания и резултати при контрола на продук-

тивните признаци
7. Работа с Електронната родословна книга
8. Държавни помощи по различните звена
9. Дейности, свързани с популяризирането на поро-

дата
10. Препоръки и въвеждане на минимални изкупни цени 

за чистокръвни животни
И накрая докладът приключи с предстоящата Дей-

ност на Асоциацията за 2020 г. 
След обедната почивка, през която породистите ек-

земпляри – дванадесет млади мъжки разплодника  Ил 
дьо Франс, бяха огледани от участниците, а в аукцион 
се състоя и самото наддаване в залата под вещото 
ръководство на председателя Пламен Николов. Сякаш 
участвахме във филмов екшън, а Пламен дирижираше 
темпото, не изпускаше нито една вдигната ръка при 
наддаването и така при 300 лв. начална цена и 30 лв. 
стъпка някой кочове стигнаха цена над 1500 лв. Орга-
низацията беше перфектна, въодушевлението в зала-
та за краткото време се извисяваше до няколко пика, 
съобразно огромното желание на животновъдите да 
спечелят хубав разплодник. В прекрасно настроение 
особено на новите горди стопани колегите си пожела-
ха нови успехи и нови срещи.
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След провеждане на Общото събрание на Асоциация-
та на 29 март през миналата година като нови члено-
ве са приети още трима земеделски производителя, 
които подписват договори за селекционна дейност. 
Броят на всички животни (чистопородни и кръстос-
ки), с които работи АИлФБ е около 8000 бр., от които 
6855 бр. мъжки и женски чистопородни животни, впи-
сани в електронната родословна книга (ЕРК) на Асоци-
ацията (в това число 1329 бр. млади животни, подаде-
ни за първи път за вписване в регистъра на ИАСРЖ).

През 2019 година, съгласно Решение на СГР към ИА-
СРЖ животните, навършили 84-месечна възраст към 
началото на месец юни 2019 г., отпадат от подадения 
брой под селекционен контрол за всички развъдни орга-
низации. В резултат на това решение към 30.06.2019 
г. коригираният брой на животните, за които АИлФБ 
получава финансиране по Схемата за „Държавна по-
мощ за водене на родословна книга и за определяне 
на продуктивността и генетичните качества на жи-
вотните” е 4991 броя мъжки и женски чистопородни 
животни.

Породата Ил дьо Франс е привлекателна за работа 
и това изостря интереса на фермерите към нея. От-
личава се от другите породи със своите специфични 
качества – добра адаптивност; висок интензитет 
на растеж в ранна възраст и продуктивност; висока 
оползотворяемост на фуража; месодайност и качест-
во на трупа; много добра плодовитост; изключително 
високо качество на месото със специфичен вкус и без 
мирис.

Популяризирането и разширяването на месодайното 
направление в овцевъдството у нас продължава да 
расте. Търсенето на качествено месо нараства всеки 
ден. Интересът на турски и европейски компании се 
засилва и от това, че сме екологично чиста страна, 
в близост до основни пазари и транспортни връзки с 
Близкия изток и Европа. През 2020 г. се очаква чувст-
вителен ръст на чистопородните животни от порода 
Ил дьо Франс. Бележат ръст и стоковите стада, ра-
ботещи с кочове от порода Ил дьо Франс, като тър-
сенето на мъжки разплодници е все по-голямо. Всичко 
това определя породата Ил дьо Франс като „порода с 
нарастващо значение за България“ и се отразява по-
ложително икономически не само за фермерите, ра-
ботещи с тази порода, а като цяло за страната ни, 
извеждайки ни както на европейските пазари, така и 
на арабските и мюсюлманските пазари.

Към ръководството на Асоциацията през измина-
лата година бяха отправени запитвания от турски 
компании за закупуване на чистопородни разплодни 
животни. Три ферми, контролирани от Асоциацията, 
реализираха износ на разплодни животни към Турция. 
Бяха отправени запитвания и за закупуване на тежки 

месодайни агнета за клане от порода Ил дьо Франс 
или висококръвни кръстоски от френска организация, 
занимаваща се с търговия и внос на агнета във Фран-

Отчет на дейностите и финансовите резултати за периода 
01.01.2019г.–31.12.2019г.

Таблица 1. Численост на животните от породата Ил дьо 
Франс в България  през последните 10 години

Години

Генофонд 
наличен в 
България 

♀/♂

Внос ♀ 
шилета

Внос 
кочове

Кръстоски 
(контролирана част)

2010 3654 0 0 3600

2011 3819 0 0 2477

2012 2800 493 10 2400

2013 2553 250 6 2934

2014 2384 0 0 2663

2015 3912 0 2 4060

2016 5153/238 0 0 2759

2017 5619/294 150 5 2368

2018 6543/275 0 0 1457

2019 6550/303 0 0 1550

Таблица 2. Брой контролирани животни по нива на селекция, 
съгласно СП на РО – АИлФБ

Години/
брой

І-во ниво на 
селекция 

♀/♂

ІІ-ро 
ниво на 

селекция 
♀/♂

ІІІ-то 
ниво на 

селекция 
♀/♂

Общо 
контролирани 
животни ♀/♂

2010 3511 / 143 3581 / 19 7092 / 162

2011 3681/138 2462/15 6238/158

2012 2948/100 2385/15 5333/115

2013 2806/130 2787/20 5593/150

2014 2384/146 2663/25 5047/171

2015 3706/216 4060/58 7766/274

2016 5153/238 2709/50 7862/288 

2017 5769/299 2315/53 8084/352

2018 6423/120 1577/155 8275

2019 6647/207 1410/140 8404
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ция. Франция е създател на месодайни породи овце, но 
изпитва недостиг от месодаен тип агнета (тежки 
агнета) и 65–70% от консумираните, окачествени 
по системата (S) EUROP агнешки трупчета, са внос 
от Австралия, Великобритания и други страни, което 
дава възможност да се реализираме на техните паза-
ри. 

1. Численост на животните от породата Ил дьо 
Франс в България  през последните 10 години 

2. Брой контролирани животни по нива на селек-
ция, съгласно СП на РО – АИлФБ 

През 2019 г. в България няма внос на разплодни жи-
вотни от Франция. 

При направен анализ на 13,5% от контролираните от 
Асоциацията ферми, в които броят на животните е 
повече от 150 овце-майки, се вижда в Таблица 3, че от 
2 ферми е реализиран износ на разплодни животни, но 
всички са произвели и продали млади разплодни живот-
ни в България: 

За голяма част от закупените животни (от ферме-
ри, които не са членове на Асоциацията), не са изда-

дени сертификати за произход, тъй като собствени-
ците не са регистрирани като ЗП или нямат сключен 
договор за развъдна дейност с Асоциацията.

3. Разпространение на породата: 
информация на фигура 1.

4. Породна характеристика:
•	 скорозрелост – висок интензитет на растеж в 

ранна възраст и ранно полово съзряване;
•	 изразена месодайност – характерни форми, ранде-

ман, качество на месото и трупа;
•	 висока оползотворяемост на фуража – нисък раз-

ход за 1 кг прираст до стандартно живо тегло от 
35–40 кг;

•	 двусезонна висока заплодяемост, с реализирана 
плодовитост в България 160–210%;

•	 вълна – бяла, еднородна, полутънка основно от 
56–58 качество и 4–4,5 кг вълнодобив;

•	 висока жизненост, устойчивост на заболявания и 
много добри адаптационни способности.

Тези качества на породата я правят предпочитана в 

Таблица 3

№ ЗП /  управител ОБЩО продадени 
за разплод: 

Овце/дзвизки/ 
ж. шилета

Кочове/  
м. шилета

Износ за 
разплод

1 „АГРОЕВРОПЛАНТ” ЕООД, Пламен Николов 242 129 25 88
2 „НОРД АГРО КОМПЛЕКС” ЕООД, Емил Кирчев 137 137 0 всички износ
3 СМБЕ АД, Добромир Койнов 18 0 18 0
4 „ВИНАРСКА ИЗБА-ОРЯХОВО“, Георги Диков 94 15 53 0
5 ППК Красен, Димитър Димитров 4 0 4 0
6 ИЖН - Костинброд 67 0

Фигура 1
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се използва за производство на разплодни животни, 
развъждана както в чисто състояние, така и за про-
мишлено кръстосване за получаване на агнета пре-
димно от по-тежък тип – 35–40 кг.

5. Организиране и провеждането на селекционния 
процес – представени са в Селекционната програма на 
породата. 

Селекционната програма беше актуализирана и ут-
върдена от комисия в МЗХ на 29.03.2016 г.

Селекционната програма се реализира в чистопород-
ните стада на т.нар. „I ниво на селекция” и преминава-
не от II ниво към I ниво:
•	 I ниво - чистопородно развъждане;
•	 I´ ниво – ферми, създадени чрез поглъщателно 

кръстосване, преминали от II ниво към I ниво или 
новозакупени чистопородни животни в начален 
етап на селекционна дейност;

•	 II ниво – стада в етап на поглъщателно кръстос-
ване с над 75% кръвност, закупени от чистопо-
родни стада в процес на въвеждане на селекционна 
дейност.

Развъдната програма (РП), за разлика от селекцион-
ната, включва разширяване на месодайната популация 
чрез поглъщателно кръстосване (основно на тънко-
рунна основа от Fз).

III ниво включва крос за стокови, ползвателни жи-
вотни (Fз) независимо от породността на овцете в 
майчина позиция. За целта се формира подходящ гено-
фонд, включващ стада от тънкорунно направление.

Контролът на продуктивни признаци за породата 
включва интензитета на растеж (среднодневен при-
раст и тегловно развитие) и плодовитост, като от-
читането е по нива на селекция. 

Кочопроизводителни ферми, определени с ре-
шение на УС на АИлФБ в началото на 2019 г. бяха 
„Агроевроплант” ЕООД, Пламен Николов, „Норд Агро 
Комплекс” ЕООД, Емил Кирчев, „Винарска изба Оряхо-
во” ООД Георги Диков, ЗИ СТАРА ЗАГОРА и ИЖН-Кос-
тинброд, но реално само от три ферми са реализирани 
мъжки разплодни животни със сертификати за произ-
ход:
Таблица 4:

№ 
по 

ред
вх. № в РО Ферма № на ЖО

общ 
брой 

животни 
в ЖО 

1 1/27.11.2018
„АГРОЕВРОПЛАНТ” 

ЕООД, Пламен 
Николов

9367-0112 212

2 2/27.11.2018
„НОРД АГРО 

КОМПЛЕКС” ЕООД, 
Емил Кирчев

7173-0398 461

3 3/27.11.2018
„ВИНАРСКА ИЗБА 
ОРЯХОВО” ООД, 

Георги Диков
3301-1070 158

Следващи точки, които бяха разгледани в доклада се 
отнасяха до контрола на продуктивните признаци, 
съгл. Селекционната програма и резултатите от во-
дене на родословна книга и определяне на продуктив-
ността и генетичните качества на животните за 
2019 г., както и до Обща информация за получените 
резултати през 2019 г.:

Броят на контролираните от Асоциацията ферми 
през 2019 г., както е посочено по-горе, е 45 ферми с 
общ брой овце – 6853 броя ♀/♂ животни. При напра-
вения анализ (в сравнение с 2018 г.), през 2019 г. сред-
ният брой на животните в едно стопанство се е уве-
личил от 128 контролирани животни на 152 бр. през 
2019 г.

Анализът на постигнатите селекционни лимити за 
породата Ил дьо Франс и на животните с различни 
нива на кръвност – екстериорни особености, консти-
туция и динамика на живото тегло, качество на въл-
ната и в резултат на всичко това – получен бонити-
ровъчен клас, се прави по време на бонитировките. 

Индивидуална бонитировка се прави на женски и мъж-
ки шилета на 6–9-месечна възраст; на женски и мъж-
ки животни на 16–18-месечна възраст; на всички раз-
плодни кочове – пожизнено и на овце-майки в стадата 
за производство на мъжки разплодници – ежегодно (за 
ЗИ Стара Загора и ИЖН Костинброд). 

Разпределението по класове е – „І клас”; „Елит” и 
„Елит +”. 

Бонитировъчните показатели са: тип; екстериор; 
конституция; едрина и вълнодайност.

Френската порода Ил дьо Франс показва най-добра 
адаптационна способност от всички месодайни поро-
ди, което гарантира широкото ѝ разпространение. В 
потвърждение са и постигнатите резултати у нас, 
които са сходни с контролираните основни селекцион-
ни признаци (интензитет на растеж, живо тегло, пло-
довитост и заплодяемост) във Франция. Тази порода 
най-добре съчетава и биологичната с икономическата 
ефективност, което се реализира при спазване на се-
лекционната програма, ежедневни грижи, обезпече-
ност с фуражи и стриктно спазване на ветеринарно-
профилактичните мероприятия.

Препоръчителната ветеринарно-профилактична 
програма е следната:

КОЧОВЕ: 
•	 задължително обезпаразитяване – пролет–есен;
•	 кръвни изследвания за „Заразен епидидимит“ и 

„Бруцелоза“ (на всички над 6-месечна възраст/
съгл. Държавната профилактична програма).

ОВЦЕ:
•	 Ентеротоксемия: 

от 40 до 30 дни преди агнене – бравоксин 10 или 
коваксин 10 – подкожно х 1  мл. (да се спазват 
указанията на производителя за схема на прила-
гане и количество).

•	 Агалаксия: не е задължително! 
•	 Обезпаразитявания:



13

46
 / 

20
20пролетно – с Дектомакс и Вермитан

есенно – с Дектомакс и Вермитан

АГНЕТА:
•	 от 3-ти до 5-и ден след раждането – селет х 1мл 

през устата с помпичка (в продължение на 3 дни);
•	 Ентеротоксемия:

- бравоксин 10 или коваксин 10 – прилага се 
инжективно-подкожно х 1мл. на 3-та седмица 
след раждане – 1-ви път и реваксинация на 50-и 
ден – 2-ри път;

•	 Кокцидиоза:
байкокс – 2.5% без карентен п-д (но действие-
то е по-слабо).
5% с карентен п-д 60 дни (затова се прави на 
21-ви ден, за да има възможност реализирането 
на агнетата да става след отбиване на 85–90 
дни, след изтекъл карентен период).
Прилага се през устата х 0,4 мл/кг ж.т. (т.е. на 
третата седмица агнетата тежат около 10 кг 
– впръскват се с помпичка по 4 мл/агне)
Двете ваксини за агнета се правят на третата 
седмица едновременно с едно хващане, за да не 
се стресират агнетата многократно.
Посочените по-горе ветеринарни препарати 
може да бъдат заместени и с други, по съвет 
на ветеринарния лекар, обслужващ фермата.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ФЕРМАТА
•	 Задължително след почистване на дълбоката не-

сменяема постеля – минимум един път годишно 
– хидратна вар, която да обхване и стената на ви-
сочина, до която е достигала постелята.

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА РОДОСЛОВ-
НА КНИГА (ЕРК) И ИНФОРМАЦИННАТА БАЗА ДАН-
НИ ЗА ПОРОДАТА В БЪЛГАРИЯ:
„Бърза статистика за цялата РО за текущата и пре-

дходната година и Бърза статистика за всяка ферма 
поотделно за текущата и предходната година;

През 2019 г. беше извършено и обучение на нов слу-
жител, който ще работи с базата данни и управление-
то на ЕРК.

Държавна помощ за водене на родословна книга и оп-
ределяне на продуктивността и генетичните качест-
ва на животните и Други финансови постъпления:
•	 Съгласно Регламент 702/2014 г. Асоциацията за 

развъждане на породата Ил дьо Франс в България 
за 2019 г. получава „Държавна помощ по Схемата 
Държавна помощ за водене на родословна книга и 
за определяне на продуктивността и генетични-
те качества на животните”;

Всички приходи, получени от развъдната организа-
ция, са от Държавната помощ за водене на родослов-
на книга и за определяне на продуктивността и ге-
нетичните качества на животните, а също и суми, 
получени като собствени приходи, в т.ч. от договори 
за развъдна дейност, от встъпителни вноски за но-
воприетите членове, от годишен членски внос, от из-

дадени сертификати, от целеви вноски, от дарения и 
други приходи, допустими съгласно Устава на АИлФБ. 

6. Държавна помощ за организиране и участие в 
изложения по овцевъдство 

Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс 
в България (АИлФБ) организира с помощта на Държав-
ното подпомагане по регламент (ЕО) 702/2014г., I На-
ционално изложение на „Френските породи в България“ 
и X Национално изложение с конкурс за породата Ил дьо 
Франс. Изложението се проведе на 07-08.06.2019г. на 
„Сливен-Експо“, гр. Сливен.

В изложението взеха участие следните участници 
със следния брой животни в различни категории:
1. „Агроевроплант” ЕООД – с. Царевец, Добрич (Пла-

мен Николов – 0888 283035) – 12 броя животни – 2 
групи шилета – мъжки и женски; 3бр. овце-майки и 
3 коча; 

2. „Норд Агро Комплекс” ЕООД – с.Горно Абланово, 
Русе  (Венелин Георгиев – 0879 168477) – с 12 броя 
животни – 2 групи шилета – мъжки и женски; 3 бр. 
овце-майки и 3 коча;

3. „Винарска изба-Оряхово“ ЕООД, гр. Оряхово, (Геор-
ги Диков, 0882040477) – с 12 броя –  групи шилета 
– мъжки и женски; 3бр. овце-майки и 3 коча;

4. ЗП Калина Забунова, с. Драгоданово, Сливен (Стой-
ко Забунов – 0885 510069) – с 6 живони – група 
женски шилета и 1 бр. овца с агнета;

5. ЗП Грозданка Катева, с.Дъбен, обл.Ловеч (Борислав 
Цаков – 0887 502692) с 3 животни – 1 група шиле-
та – женски;  

6. „Лапатов и син“ ЕООД, гр. Чирпан (Иван Колев – 
0897 965042) – с 6 животни – 2 групи женски и 
мъжки шилета;

7. ,,Недко Недков – Очварово“ ЕООД, с. Овчарово, 
обл. Добрич (Недялко Маргитин –   0886625951) 
–  12 броя животни – 2 групи шилета – мъжки и 
женски; 3бр. овце-майки и 3 коча;

8. ЗП Илка Василева Георгиева, с. Биково, обл. Сливен 
– (0886731313) – с 3 животни – група женски ши-
лета;

9. ЗП Михаил Михалев, гр. Кермен, обл. Сливен – 
(0878354515) – с 2 броя кочове;

10. Янко Митев – с породи Лакон  и Мутон Шароле;
11. „Евролес 85“ ЕООД – с. Орлов дол, порода Вандеен;
12. Собственици с порода коне Френски Рисак.
Общият брой на представените животни в изложе-

нието: 96 броя животни в различни категории; бре-
менни овце за ехографско изследване и общо 15 кобили 
и жребци от порода Френски Рисак.

На група бременни овце от порода Ил дьо Франс беше 
направено ехографско изследване за доказване на бре-
менност и брой на приплодите.

В рамките на изложението се проведоха следните 
конкурси за участниците с порода Ил дьо Франс: 
•	 за най-добър мъжки разплодник – млад мъжки раз-

плодник (до 14-месечна възраст);
•	 възрастен мъжки разплодник (над 14-месечна въз-

раст);



14

46
 / 

20
20 Подготовка на младите мъжки разплодници преди ОС и вътрешния аукцион

По време на събранието и аукциона
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•	 за най-добра развъдна група женски шилета;
•	 за най-добра група овце.
При провеждане на конкурсите всеки участник съ-

действа на комисията и дава необходимата информа-
ция относно възрастта на животните, продуктив-
ност, участие в други конкурси, получени призове и 
т.н.

По време на дефилиране на отличените животни, 
всеки участник изведе номинираните животни до пло-
щадката за провеждане на шоуто. 

В края на изложението бяха връчени призове и награ-
ди, както следва:
•	 I, II, III място за 4 групи животни по категории – 

общо 14 броя
1. Овце-майки – 3 броя приза – 1-во, 2-ро и 3-то мяс-

то
2. Кочове – 3 броя приза – 1-во, 2-ро и 3-то място
3. Женски шилета 6–11 мес. – 3 броя приза – 1-во, 

2-ро и 3-то място
4. Мъжки шилета 6–11 мес. – 3 броя приза – 1-во, 

2-ро и 3-то място

•	 Два приза за следните категории:
1. Приз „Мъжки разплодник – шампион”
2. Приз „Млад мъжки разплодник – шампион”

•	 Призове, грамоти и розетки:
1. Приз за „Най-голям брой реализирани разплодни жи-

вотни“  – 1 броя
2. Приз за „Високо ниво на развъдна дейност” – 2 броя
3. Грамоти и розетки за „Участие в изложение“ – за 

всички участници.

В рамките на изложението за всички участващи фер-
мери бяха изработени и раздадени наръчници – „Наръч-
ник на фермера” и „Наръчник за ветеринарно-профи-
лактичните мероприятия”; дипляни и информационни 
материали за породата Ил дьо Франс; чаши с лого; те-
ниски и шапки; Наръчник за схемите за подпомагане, 
издаден от МЗХГ.

В изложението взеха участие земеделски произво-
дители от цялата страна, проявяващи интерес към 
месодайната порода овце Ил дьо Франс; специалисти, 
зооинженери, ветеринарни лекари; учени и преподава-
тели от Аграрния факултет при Тракийски Универси-
тет – Стара Загора, от ЦУ на ССА и  Земеделски инсти-
тут – Ст.Загора, както и ръководството в лицето на 
Председателя и зам.-председателя  на Френската асо-
циация на породата Ил дьо Франс, френски фермери и 
селекционери, специалист по ехографски изследвания; 
представители на търговски фирми. 

Отразяване на изложението по овцевъдство от ме-
содайно направление – порода Ил дьо Франс може да се 
види в следните медии
•	 Списание „Животновъдство BG“ и сайт „Oralo.bg”
•	 Канал 6 - телевизия Сливен: 
•	 AGRI.bg, 
•	 Овцевъд & Козевъд

•	 AGRO TV

7. Други дейности и участия на Асоциацията
•	 Асоциацията е член на Съвета за генетични ре-

сурси, към Изпълнителна Агенция по Селекция и 
Репродукция в животновъдството;

•	 Представител на Асоциацията участва в Съвета 
по животновъдство към Министъра на земедели-
ето и храните;

•	 Представители на Асоциацията участват в Коми-
тета за наблюдение по ПРСР 2014–2020 г.;

•	 Участие на представители от Българската Асо-
циация за породата Ил дьо Франс съвместно с 
ръководството на Френската Асоциация за по-
родата ИлФ, преподаватели от АФ при ТУ – Ст. 
Загора и фермери в работна среща по въпросите 
на селекционната дейност, съгласно новите изи-
сквания на Европейския Регламент и във връзка с 
изготвяне на съвместен пилотен проект между 
упоменатите организации ;.

•	 Участие на представители на Асоциацията в 
Международното земеделско изложение в Париж 
– SIA, 2019 г.;

•	 Участие в Конкурса и Журито за оценка на поро-
дата Ил дьо Франс в рамките на горе-описаното 
международно изложение;

•	 Участие на фермери в животновъдното изложе-
ние на Арбанаси.

ДЕЙНОСТ на АСОЦИАЦИЯТА ЗА 2020 г.
1. Селекционна работа на АИлФБ
•	 Съгласно Регламент 702/2014, продължава:
•	 Водене на родословна книга; 
•	 Определяне на продуктивността и генетичните 

качества на животните;
•	 във фермите ще се извършва – опис и идентифи-

кация на животните; регистриране произхода на 
животните; тегловни измервания; контрол върху 
водене на първичната информация;

•	 Контрол на месодайна продуктивност в кочопро-
изводните стада;

•	 Контрол на плодовитостта;
•	 Тестиране на висококачествени кочове чрез пре-

ценка на приплодите им;
•	 Тестиране на млади мъжки животни по собствена 

продуктивност;
•	 Участие в комисии и провеждане на бонитировки;
•	 Други дейности
•	 Ехографски изследвания;
•	 Изкуствено осеменяване (със свежа семенна теч-

ност или по лапароскопски метод) на поне 10% от 
овцете в І-во ниво на селекция;

•	 Кръвни изследвания за доказване на произход
•	 Регулярни прегледи на стадата

2. По Схема „Помощ за участие в изложения по овце-
въдство”:

•	 планирано изложение за породата Ил дьо Франс с 
период на провеждане до края на 2020 г.
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ГОВЕДОВЪДСТВО

Джули Ван Бовен
Източник: govedovad.com

Приключенията
на едно селско момиче

Всичките ни крави имат име
Повечето от вас вече ще знаят: всичките ни крави 

имат име. Днес си помислих, че това е тема, за която 
мога да пиша.

Обикновено им давам име в рамките на седмица след 
раждането им и записвам това в компютърната про-
грама Ceres. Тази програма включва напълно нашите 
бизнес профили – за управление на едрия рогат доби-
тък. Между другото, официално нямаме задължение 
да даваме име на телето. Така че, правя това, защото 
искам. Официално е задължително да се маркира ухо-
то на телето в рамките на седем дни. Следователно 
номерът на ушната марка служи за идентификация 
и същестува също и съответния идентификационен 
документ.

Ако трябва да дам име на теле, винаги гледам името 
на майката, бащата, бабата и вероятно други члено-
ве на неговото семейството. Обикновено искам име-
ната да имат нещо общо помежду си, или използвам 
сричка от майката и/или сричка от бащата. Следова-
телно понякога се търси и трябва време, но това е 
забавно.

Но понякога това е просто, слагам името на певица, 
актриса или нейния герой. По-нататък давам няколко 
примера. Майката на телето, което се роди днес, се 
казва Ибиса. Името на баба ѝ е Маями. Това е семей-
ство със слънчев произход, за да го кажем кратко. 
Избрах име на телето, на испански остров: Майорка.

Имаме много певици във фермата си: Кеша, Карли, 
Бърди, Сия, Кати и Ариана. Но също така и фламандски 
звезди, които всички знаят: имаме Карън, Джодже, 
Марте и Клаасие. Освен певици имаме и актриси или 
по-скоро техните героини: Джуно от едноименния 
филм, Анастасия от „Петдесет нюанса сиво”, Катнис 
от „Игрите на глада” и Хърмаяни от Хари Потър са 

само няколко примера. В миналото давах имена на жи-
вотни заедно със сестрите си.

На 15 юли 1996 г. се роди много сладко и красиво 
теле. Майка ни искаше да му дадем име на селско мо-
миче. Но аз и сестрите ми не се съгласихме и сгло-
бихме варианта: Илсе-Катриен. По-късно тя имаше 
дъщеря и искахме да запазим спомена за това име. 
Ето защо дъщеря ѝ е кръстена Елке-Катриен. Оттам 
нататък „обикнахме” семейство Катриен и всички ро-
дени женски телета получиха име с Катриен. Днес все 
още присъстват следните: Роуз-Катриен, Ан-Катри-
ен, Джена-Катриен, Луиз-Катриен, Фрея-Катриен и 
Ума-Катриен.

Още няколко специални фамилии: семейството на 
цветовете с оранжево, розово и жълто, семейство-
то на плодовете с ябълка, ананас и мандарина, семей-
ството на гурме с пай, пиза, смарти и торта …

Дадохме и някои имена на нашите стажанти: Сара и 
Елин. Следователно често срещаните имена се нами-
рат в нашата конюшня. Близнаците също получават 
подходящо име всеки път: Лола и Лиза на едноименна-
та верига дрехи, Каро и Лиентже кръстени на нашия 
ветеринарен лекар Карлиен.

Близнаците
Наскоро преживяхме нещо специално. На 5 октомври 

една крава започна да се тели, два месеца по-рано от-
колкото трябва. Съвсем нормално беше телето да е 
мъртво, защото е твърде малко и все още не е жиз-
неспособно. Теглото му беше едва 15 кг. Всъщност 
говорим за „отхвърляне“ или „аборт“. Ветеринарният 
лекар прегледа кравата и каза, че всичко е наред с нея. 
Изненадата ни беше голяма, когато същата крава от-
ново роди мини теле на 15 октомври. Този път малко-
то беше живо, но все още беше твърде малко и след 

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
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но, но наистина е възможно, както потвърди и нашия 
ветеринарен лекар.

Този инцидент ми даде идея да науча повече за близ-
наците в нашата ферма. Спомням си някои от тях: 
Либи и Лизи, Аш и МК, Стив и Фани (родени миналия 6 
декември, на рождения ден на Стефани, следователно 
Стив и Фани), Холи и Джакинта Но в допълнение към 
онези момичета близнаци, които помня най-добре има 
и много мъжки близнаци, а също и близнаци от двата 
пола.

Близнаците обаче често са проблемни, както сами-
те телета, така и майката. Телетата могат да при-
чинят ранно или нехарактерно раждане, което води до 
раждането им мъртви или умират малко след ражда-
нето. Когато се родят живи, обикновено са по-малки и 
следователно по-чувствителни към диария и болести. 
Майката често също е по-уязвима, тъй като отглеж-
дането на близнаци изисква много енергия. След отел-
ване тя трябва да бъде наблюдавана допълнително. 
Плодовитостта също може да бъде засегната. Като 
се вземе предвид всичко, всъщност е по-добре да ня-
мате твърде много близнаци. Но ние не можем да кон-
тролираме това.

Затова реших да проуча. Исках да знам колко близнаци 
вече са се родили в нашата ферма, какъв е полът, дали 
кравите са родили няколко близнаци, с други думи дали 
зависи от майката. Дали е имало друг модел, може 
би по-възрастните и продуктивни крави дават много 
близнаци? Това беше дълго, но интересно разследване.

Разгледах информацията от 2000 г. и от тогава 
до сега общо е имало 61 близнакини! Това е средно 
61:16=3,8125 или почти 4 близнакини годишно. „Топ 
година“ беше миналата година: 8 близнаци, 1 с две 
женски телета, 1 с две мъжки, 3 с женско и мъжко 
теле и 3 от които и двете телета са родени мъртви. 
Много близнаци също са родени през 2011 г., а именно 
7. Годините с най-малко близнаци са 2000 и 2010 г. – 
само по една крава. Поставих пълния преглед в табли-
ца. По този начин всички числа и суми могат да бъдат 
ясно показани (табл. 1).

Какво най-вече ме поразява, когато гледам цифрите: 
близнаци с женско и мъжко теле се срещат най-често 
в нашата компания: общо 18. Полът на умрелите те-
лета не се съхранява в компютъра, така че не мога да 
правя анализ за това.

По време на моето изследване на всички тези близна-
ци наистина се натъкнах на такива, родени от една и 
съща майка. Общо 7 крави са раждали по няколко пъти 
близнаци. Всички близнаци са двойки и нито една от 
тях тройка. От тези 7, имаше дори 3, които са роди-
ли близнаци последователно. Дори се случило да имаме 
четири телета за една година.

Имаме едно много лудо семейство крави в нашата 
ферма, което може да се докаже. Започва с крава 91, 
родена на 15 юли 1997 г., която има близнаци през 
2001 и 2006 година. През 2002 и 2004 г. тя е родила 
по една дъщеря, първата дъщеря е близнила два пъти, 
а втората веднъж. Дъщерята от 2004 г., която роди 

веднъж близнаци, също има 2 дъщери и те също ро-
диха близнаци. Абсолютно семейство близнаци, от 
които сега има няколко потомци в нашата компания. 
Следователно шансът за близнаци със сигурност все 
още е реален.

Когато гледам лактацията на майките, в която се 
раждат близнаците виждам, че нещата вървят еднак-
во (табл.2).
Табл. 2

Лактация Бр. крави близнили
1 12
2 13
3 8
4 12
5 9
6 4
7 2
8 1

По-малко е близненето след шестата лактация, но 
това също е просто защото по-малко крави дости-
гат до шеста лактация. Забелязах също, че високо-
продуктивните крави често дават близнаци.

Така че, както казах преди, беше дълго разследване, 
но ми се стори изключително интересно. Продължа-
вам да се изненадвам и продължавам да уча за кравите 
си. Знаех, че вече имаме доста близнаци в нашата ком-
пания, но никога не бях намерила време да ги огледам 
всички и да открия връзки.

Естествено покриване
Заплождането на кравите в нашата ферма бе напъл-

но естествено (до 2018 г когато завърших курсовете 

Табл. 1. Легенда: F = женски, M = мъжки и D = мъртви
F+F M+M F+M F+D M+D D+D TOT

2000 1 1
2001  3 1 2  6
2002 1 1 1 1 1 5
2003 1  3 4
2004 2 1 1 1  5
2005  2  1 3
2006 2 2 4
2007  1  2 3
2008  1 3 1  5
2009  1 1 2
2010 1  1
2011 2  2  2 1 7
2012  1  1 2
2013 2 2
2014 1 1 3 3  8
2015 1 1 1 3
ТОТ  13 12 18 5 4 9 61
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тихме с бик. Това е доста примитивно ще кажете, 
защото днес изкуственото осеменяване се извършва 
при повечето млечни ферми. 

Говорихме няколко месеца за преминаване към осеме-
няване, но по различни причини, това все не се случва-
ше. Така че, в нашата ферма все още има много въз-
можности за еволюция. Работата чрез естествено 
покриване е нещо, което винаги е било при нашите 
животни. В миналото, бикът просто ходеше сред кра-
вите, сега го правим различно от почти две години.

Бикът вече е в отделен бокс и ние довеждаме крава-
та при него. По-рано тази година писах за всички сиг-
нали на разгонването, които могат да се наблюдават. 
Помагат ни също и каишките за крака, една от трите 
неща, които помагат за откриването на разгонените 
крави. Ако една крава е била разгонена през нощта, 
компютърът ще посочи това.

Слагаме юлара на кравата и с въже я водим до бокса 
на бика. Никола е научен да скача кравите и все още е 
добър бик. Той ни позволява да доведем при него кра-
вата. След това фиксираме въжето, за да можем да 
държим кравата. След това излизаме от външната 
страна на бокса и чакаме, докато кравата се покрие. 
Първо бикът смърка и облизва кравата и също по-
душва миризми. Той обикновено бързо преминава към 
скачка. Когато той скочи и кравата след това се огъ-
ва с повдигнат гръб и опашка, скачката е успешна. В 
повечето случаи веднъж е достатъчно, понякога го 
оставяме да скочи отново. След това кравата се връ-
ща в обора. Девет месеца по-късно ни е разрешено да 
раждаме телето.

Заплождането на кравите чрез естествено покри-
тие има недостатъци, като най-сериозният е генети-
ката. С изкуственото осеменяване може да се избира 
от няколко бика и то по начин, който потомството 
да има по-добри качества. Освен това бикът е опасен, 
така че винаги трябва да се внимава.

Покриването с бик също има предимства. Спермата 
е много по-концентрирана и по-подвижна, което уве-
личава шанса за успех. Освен това е лесно, особено, 
ако бикът ходи с кравите. При нас отнема известно 
време, но по този начин можем сами да изберем кога 
да се покрие кравата.

Пресушени крави
Кравата обикновено се тели веднъж всяка година, 

всъщност, ако това се случи – това е много добра го-
дина. Тъй като интервалът на отелване на кравата 
(времето между две телета) е около 380 дни. Този 
период е по-дълъг в повечето млечни ферми, но също 
и малко по-дълъг от 395 дни. Това все още е доста 
добро постижение, което със сигурност е свързано 
с факта, че заплождаме с естествено покриване. От 
тези 395 дни кравите се доят около 350 дни, остана-
лите 45 дни, кравите са в сухо състояние или следова-
телно в покой.

На около 350-ия ден от лактацията бременната 
крава вече не дава много мляко. Можем да приемем 

средно по 15 литра на ден. Дажбата трябва да се ре-
гулира към края на лактацията, така че добивът на 
мляко също да намалее. Между другото, в своя пик в 
лактацията, млеконадоят към 60-ия ден, е около 40 до 
50 литра мляко. Той е по-малък при юниците, въпреки, 
че тази година вече имахме няколко топ юници, които 
достигаха до 36 и дори 41 литра на ден!

Не е възможно просто да спрете доенето на 350-ия 
ден и кравата да бъде пресушена. Пресушаването на 
кравите може да се извърши по различни начини, с раз-
лични средства. Прилагаме антибиотично лечение на 
вимето. След последното доене, всички цицки първо 
трябва да бъдат дезинфекцирани с поставен тампон 
с разтвор на алкохолна основа. След това се поставя 
внимателно във всяка цицка със спринцовка мехлем и 
внимателно във всеки биберон, сеттер за спринцовка. 
Този мехлем ще фиксира съществуващите инфекции и 
ще предотврати нови инфекции.

След пресушаването на кравите ги отделяме за ле-
чение, така че да влязат в бокса за обработка на ко-
питата. След това, тези крави се затварят най-добре 
в друг обор или на пасището и им се дава коригирана 
дажба. През първата седмица от сухия период мляко-
то все още ще капе от вимето или дори тече. Необ-
ходими са няколко дни за естествената защита на 
вимето, за да се образува кератинова тапа на всяка 
цицка. Тази бариера, която спира бактериите, ще из-
чезне сама по себе си, когато отелването наближи. 

Когато кравата се е отелила, млякото не може 
просто да се вземе и насочи към резервоара. Първото 
мляко, така или иначе е за телето, но на 2-ри или 3-ти 
ден млякото трябва да се провери за антибиотици. 
Това се прави с микробиологичен тест на Copan Milk 
Test и става по следния начин:

Капка мляко се поставя в (лилава) епруветка с те-
стови бактерии и след това се инкубира в продъл-
жение на три часа при 64,5°C. Когато присъствие-
то на антибиотици е над границата на откриване, 
растежът на изследваните бактерии ще бъде инхи-
биран. След това бактериите ще произвеждат по-
малко или никаква киселина, така че индикаторът за 
pH няма да се промени от лилаво до жълто. Когато 
млякото не съдържа антибиотичен прах, цветът ще 
стане жълт. Резултатът от този тест за инхиби-
ране на растежа на зародиша се съхранява в компю-
търа и трябва да се съхранява най-малко пет години. 
Ако епруветката е останала лилава, млякото трябва 
да се провери отново по-късно.
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Пасището (отдалечено от фермата за млади и 
сухостойни животни)
Първото нещо е да се провери оградата на пасище-

то. Ако е от преносими елементи, трябва да се пре-
несат от склада и да се монтират около пасището, 
ако използваме електропастир трябва да се проверят 
жиците, колчетата и пробва акумулаторът.

Следва ваксинирането на животните във фермата  
срещу BVD и син език, те вече могат да бъдат изка-
рани  на пасището. Извеждането на открито,  обик-
новено става  между 15 април и 15 май. в зависимост 
от времето и следователно количеството трева 
на пасището. Планирането на останалите дейности 
във фермата също оказва влияние. Извеждането на 
добитъка на пасището звучи лесно, но всъщност има 
много трудности. Който не е изваждал животни на 
пасище след зимният период, знае много добре, какво 
се случва.

Повечето от младите животни и пресушените кра-
ви,  лесно могат да бъдат спрени  от самозатварящи-
те се огради. Но има такива, които в началото дори 
ги връзваме, за да не ги гоним. Имаме и наш, домашен 
фургон, с които извозваме животните до далечното 
пасище. Ние сме си го правили и все още е в движение. 
Може да побере около 5 крави или 6 млади говеда.

Когато пристигнем  на пасището, първо обработва-
ме животните. Всяко животно  ще получи лекарство  
срещу мухи. Медикамента  се нанася като линия върху 
гърба му, от шията  до опашката.

И накрая, на младите говеда, които никога не са били 
навън, им се дава малко упойка. Тези животни не позна-
ват оградата и биха могли да преминат през жицата в 
еуфорията си. Това не само причинява разбита ограда, 
но и животните също могат да се наранят.  Ето защо 

прилагаме някаква упойка по такъв начин, че живот-
ните да могат спокойно да опознаят пасището. Ние 
също излизаме  с животните, преди да ги оставим 
сами. Гледаме да регулираме някои техни първични ин-
стинкти.

След като всички животни са навън, следва и най-
голямата работа. В началото всеки ден, а след това  
всяка седмица се проверява дали всичко е  наред и дали  
има достатъчно вода и достатъчно трева за ядене. 
Пресушените  крави се връщат в обора седмица преди 
отелването.

Други сухостойни животни идват на пасището.  Па-
сищната паша на сухите крави има своите предим-
ства и недостатъци, но засега ще продължим да го 
правим по този начин.

Всички животни обикновено се връщат в обора меж-
ду 15 октомври и 15 ноември.  След прибирането  пър-
во се обръсват, така че да им се махне дългата кози-
на и те  да се чувстват най-добре в чистия обор. Но 
това е само за няколко месеца.
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Изисквания при 
отглеждане на овце
Отглеждането на овце е специфична дейност, изис-
кваща познаване на физиологията и породните осо-
бености на този вид животни. За да бъде ефективно 
производството, е необходимо фермерът да избере 
породата, която ще отглежда, като отчете нейни-
те особености и генетични заложби, да направи избор 
на мястото за изграждане на ферма и не на последно 
място да гарантира целогодишно изхранване на жи-
вотните.Правилното решаване на горепосочените 
изисквания е предпоставка за рентабилно, с ниска се-
бестойност, овцевъдство.

Изборът на място за изграждане на ферма е основни-
ят и първи въпрос, който всеки земеделски стопанин 
следва да реши. Най-подходящи са местата извън на-
селените места, в близост до постоянно затревени 
площи, снабдени с питейна вода, включително и от 
собствени водоизточници. Задължителен елемент 
при огледа на мястото за новата ферма е да се от-
чете наклонът на терена, както и отстоянието на 
бъдещия обект от естествени водоеми (реки, езера и 
т.н. във връзка с с опазването им от замърсяване от 
земеделски източници) и други животновъдни обек-
ти. Разстоянието между две ферми за отглеждане 
на дребни преживни животни (овце и кози) трябва да 
бъде не по-малко от 15 метра измерено между сгра-
дите за отглеждане на животните. Когато в близост 
до новия обект има смесена ферма, овцефермата 
трябва да се изгради на разстояние най-малко 100 м. 
Това разстояние се измерва между оградите и живо-
тновъдните обекти.

Отглеждането на овцете в нашатата страна е 
оборно-пасищно. В зависимост от района, в който е 
ситуирана фермата и сезона се прилагат две подсис-
теми: зимно – оборно и лятно – пасищно отглеждане. 
Обикновенно оборният период продължава от 160 до 
180 дни, а пасищният – от 180 до 205 дни.

При оборното отглеждане на овцете могат да се 
използват закрити, открити и полуоткрити сгра-
ди. Типът сграда, както и изборът на технология на 
отглеждане зависи от породните особености, приро-
до-климатичните условия и не на последно място от 
визията на фермера за бъдещо развитие и неговите 
финансови възможности. При този избор следва да се 
обърне внимание на :

1. работната ръка – собствена (членове от семей-
ството) или наемна,

2. обезпечеността с фуражи и постоянно затревени 

площи (пасища),
3. механизацията на производствения процес – хра-

нене , доене, почистване.
Относно почистването на сградите задължително 

е да се обмисли видът на торохранилището и него-
вото разположение. Събирането, съхраняването и в 
последствие изнасянето на торовата маса е задъл-
жително изискване, което фермата трябва да спазва. 
Размерът на торохранилището зависи и се определя 
от вида животни, техния брой, както и от изизскване-
то за съхранение на торовата маса (течна и твърда 
фракция) в продължение на 4–6 месеца.

При проектиране и изграждане на съоръженията за 
съхранение на оборски тор е задължително:

1. наличие на торова площадка с непропусклива ос-
нова, която не позволява изтичане на течната 
фракция

2. при отглеждане на повече от 5 животински едини-
ци, стопанството трябва да разполага с отделни 
съоражения за съхранение на различните фракции 
оборски тор (твърд и течен)

3. съораженията за съхранение на отделните фрак-
ции тор да са с водоустойчив под и стени, които 
не позволяват проникване в почвата или замърся-
ване на водоизточниците.

4. покритието на съораженията за съхранение на 
тора да бъде непропускливо

Въпросът за наличието и правилната експлоатация 
на пасището е изключително важен и актуален. Отчи-
тайки потребностите на овцете, вида на пасището 
(естествен или изкуствен тревостой), неговата про-
дуктивност, както и климатичните условия е необхо-
димо то да се парцелира. Така се предвижда и резервен 
парцел, който се използва при екстремни случаи. На 
всеки парцел овцете престояват определен брой дни, 
като се спазва принципът на ротация и се гарантира 
правилно изпасване и почивка на всеки отделен парце
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Заделянето 
на кочлета

Тоня Мишева

За да имаме кочове, като тези на снимките, ще 
трябва да положим много труд и разбира се, 
време. На тази категория животни, наречени 

кочове и повечето, носещи рога, сякаш обръщаме най-
малко внимание.

В стадата има по няколко коча и то нито да ги 
отделяш в отделна група, нито да ги водиш със 
стадото.

По същия начин това важи и за младите мъжки 
агнета – кочлетата. Там пък нещата са още по-зле. 
Сякаш, което оцелее. Сега, в големите овцеферми 
за това е намерено решение. Малките мъжки са 
в отделна група, а старите кочове се отглеждат 
самостоятелно.

За да се убедите, че това е така, може да посетите 
фермата на д-р Янко Митев от Ямбол. Има, както 
казахме и доста други ферми, които отглеждат 
мъжките животни по учебник. Съвсем нормално, 
нашите овцевъди оставят за разплод мъжки агнета 
от най-добрите майки. За бащата много пъти трябва 
да се гадае. В чест на истината, повечето кочлета са 
си незаконни деца. За да знаем наистина произхода, а 
ние трябва да го знаем, защото стихийният инбридинг 
не прощава и прави вредите съвсем невидими, а за да 
се установи, трябва да се направи тест за произход. 
Все още това може да се уточни чрез кръвни проби, а 
още по-добре чрез ДНК анализ.

От тук нататък пак сме в безкрайността. Няма тест 

за собствена продуктивност на младите животни, 
няма спермограма, дано да има изследвания преди 
кампанията за бруцелоза. Знаем, че доста асоциации 
решават въпроса с кочовете сами. Използвайки 
ротация между стадата и съответно захранването 
на по ниско продуктивните стада с класни кочове. Това 
си е направо революция и поздравления за този, който 
го прави. Чуваме, че някои асоциации започват да 
работят и по създаването на депа за доотглеждане 
на кочлета. Това, ако стане, ще е още една крачка 
напред. Всъщност успехът на овцевъдството, поне 
у нас, където почти не използваме изкуственото 
осеменяване, могат да го решат само добрите кочове.

Смятаме, че нашите овцевъди знаят как се 
отглеждат, хранят и развъждат овцете. Нашите 
овцевъди го правят много добре. Резултат обаче 
няма. Няма, защото няма генетика. Така че, да не 
се чудим, защо 70 кг мляко от овца, са „китайската 
стена” за много наши овцевъди.

Какво правят другите в това отношение. Гърците, 
нашите комшии, които отглеждат близо 8 млн. овце 
и над 2 млн. кози са направили нещо. Преди известно 
време посетих едно депо за доотглеждане на кочлета 
от породата хиос. Депото се намираше в началото на 
втория ръкав на Халкидики.

Стопанския двор – нищо особено. Няколко обора, 
отворени от едната страна и не много пасища. В 
това депо се събираха над 400 бр. мъжки агнета от 
най-добрите стада, с произход на бащите и майките, 
избрани от селекционерите. Разбира се, че се 
плащаха на собственика по средна цена за момента. 
Сформирани бяха групи от по стотина агнета в 
група. Храненето, ясно на всички. Отглеждането 
от юни до юни следващата година. Преди случната 
кампанията всяко едно кочле минаваше през ръцете 
на експертите. Бракът отиваше на кланица. Избираха 
се петдесет от най-добрите и се пускаха на търг. 
Останалите се раздаваха на фермерите по приета 
схема от асоциацията, като най-вече се контролираше 
имбридингът, чрез ротация на кочовете по стадата. 
Цената се формираше от себестойността на 
кочлето, намалена с държавна помощ около 30%. 
Останалите парички си ги даваше овчаря. Просто, 
точно и ясно. Това бе преди 20 години, при комшиите, 
когато започнаха да увеличават бройките. Сега дали 
работи схемата не зная, но ефектът се вижда в 
момента – 8 млн овце.
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За свиневъдството
в България на кратко
Отрасълът свиневъдство от селското стопанство 
в България е устойчив и през последните три години 
в него се наблюдава развитие. Икономическите пока-
затели показват стабилност и тенденция за ръст на 
създадената от него продукция.

По данни на НСИ за последната година стойността 
на крайната продукция от свиневъдството е за 93 
млн. лв., или с 6 на сто повече от предходния период и 
1 процент повече спрямо 2016 г.

Близо 88% от общото производство на червено 
месо в страната за последните години се формира от 
добива на месо от свине, който бележи ръст от около 
8% предходните години, до 38,5 хил. тона.

Основен отличителен белег за сектора е индустри-
алният му характер и в него в най-голяма степен са 
застъпени процесите на окрупняване – до 61 промиш-
лени свинеферми с отглеждани в тях над 92 на сто от 
общия брой свине в страната.

Географска карта на свиневъдството в България
Географски свиневъдство в България е съсредоточе-

но в три региона – Северен Централен, Североизточен 
и Югоизточен, като предпоставка за това е голяма-
та суровинна база и обработваемите площи, гаранти-
ращи изхранването им. Повечето големи свинеферми 
са със затворен цикъл на производство.

От 2010 г. у нас се наблюдава ясно изразена тен-

денция за увеличаване на добитото свинско месо от 
кланици, като миналата година то е със 17,6% пове-
че спрямо предходната. За последната година в сви-
невъдния сектор предоставената помощ е 30 млн. лв.

Свиневъдство – основни проблеми на този отрасъл
Фермерите се сблъскват с няколко основни пробле-

ма при отглеждането на свине в последните години. 
Най-важният от тях е разразилата се епидемия на бо-
лестта Африканска чума по свинете.

Тя порази големи региони от Европа, като не пропусна 
и Балканския полуостров. Това наложи специални мер-
ки при отглеждането на домашни прасета, индустри-
алното производство, както и лова на диви животни.

Всички отговорни институции положиха усилия, за да 
може заразата да бъде овладяна и да не бъдат наложе-
ни санкции на страната ни от Европейския съюз.

Друг постоянен проблем при свиневъдството в Бъл-
гария е рутинното купиране на опашки в стопанства-
та, неотговарящи на разпоредбите на настоящото 
законодателство.

Пазари за продукцията
Както е известно, голяма част от производството 

на свинско месо се реализира на вътрешния пазар. На-
ред с това обаче, страната ни изнася продукти със 
свинско в редица европейски страни, както и в Русия.



23

46
 / 

20
20

СВИНЕВЪДСТВО

Новини за 
свиневъдството у нас

Агрозона.бг

Цената на тон кланично тегло на свинското месо у 
нас през юни се понижи съществено до 3658 лв./т. Ос-
вен, че това е най-ниското ниво за изминалите шест 
месеца (-10%спрямо май) за първи път от началото 
на годината цените спаднаха под стойностите от 
2019 г. (-4%на годишна база), съобщиха от Центъра 
за икономически изследвания в селското стопанство 
– САРА.

Ценовата динамика до голяма степен отразява дви-
жението на европейските цени, при които отчете-
ният спад на годишна база е с 12-15%. Постепенното 
възстановяване на износа за Китай се очаква да пови-
ши европейските цени, което да не позволи български-
те да  паднат под 3,60лв./кг.

На фона на общото намаление на производството на 
свинско месо в ЕС, което е с 2,1% за периода януари-
април 2020 г. сравнено със същия на 2019 г., България 
отчита най-голям спад – с 25%. Годишно най-ниски 
цени на свинското има през зимните месеци, като ви-
соките нива през предходните 2 години едва ли ще се 
повторят през настоящата година.

Отчетеният спад при цените на едро на пилешкото 
месо през юни  е с 4,4% спрямо предходния месеци с 
10% на годишна база. Следвайки сезонната ценова 
динамика, определена от по-голямото търсене на пи-
лешкото месо през лятото, очакванията са през този 
сезон те да се повишат до 2,90 лв./кг кланично тегло, 
което е близо до равнището от 2019 г.,  като средни-
те цени за годината ще бъдат по-ниски от миналого-
дишните.

Данните за първите четири месеца на 2020 г. показ-
ват, че производството на бяло месо в кланиците у 
нас нараства с 11% на годишна база, което свидетел-
ства за силното търсене. Най-сериозно е увеличение-
то на месото от патици – с 35,5%.

Очакванията са и през следващите два месеца цени-
те на тон кланично тегло на говеждо и телешко месо 
да се задържат на ниво, превишаващо това от 2019 г. 
Наблюдаваните съществени колебания по месеци мо-
гат да се обяснят с небалансирания пазар и различията 
в качеството на продукцията, коментират специали-
стите.

Огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) е кон-
статирано в стопанство за отглеждане на животни 
от породата Източнобалкански свине (ИБС) в с. Юнец, 
област Варна, съобщиха от Българска агенция по без-
опасност на храните.  Последното огнище при ИБС 
беше регистрирано на 23 април тази година в област 
Шумен.

Положителните проби от с. Юнец бяха потвърдени 
от Националната референтна лаборатория в Нацио-
налния диагностичен научноизследователски ветери-
нарномедицински институт (НДНИВМИ) в София.

Незабавно са предприети мерки за ликвидиране на 
огнището, съгласно правилата на европейското и 
националното законодателство, и Плана за спешни 
действия при контрол на АЧС. В засегнатото стадо се 
отглеждат 212 свине, като до констатирането на за-
боляването от него са умрели 15 животни. Предстои 
хуманното обезвреждане на останалите прасета.

Определена е 3-километрова предпазна зона около 
огнището – с. Юнец и с. Рудник, общ. Долни Чифлик, 
обл. Варна. В 10–километровата наблюдавана зона са 
включени населени места от община Долни Чифлик: с. 
Шкорпиловци, гр. Долни чифлик, с. Детелина, с. Старо 
Оряхово, с. Ново Оряхово, с. Солник и с. Кривини; от 
община Бяла: с. Самотино, с. Горица, с. Господиново, 
с. Дюлино, както и с. Козница, общ. Несебър, област 
Бургас, в които са предприети мерки за контрол и лик-
видиране на АЧС.

Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дей-
ност, собствениците на животни, които са спазили 
разпоредбите на закона, подлежат на обезщетение за 
обезвреждането на животните им.

Цената на свинското месо у нас 
падна на шестмесечно дъно

АЧС затри още едно стадо  
от Източнобалкански свине
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Породи коне. 
Работни породи – тежковози

Шайрски кон (Shire Horse)
Шайрският кон е най-масивният от тежковозни-

те коне. Той е потомък на старите рицарски коне в 
Англия. Благодарение на съответна селекция и обил-
но хранене конете от тази порода постепенно били 
окрупнени. По-късно в шайра била влята кръв от фла-
мандски и холандски коне. Тази порода тежковозни 
коне е застъпена в цяла Англия и отчасти в Ирландия. 
Шайрът се характеризира с голяма и груба глава, дъл-
га и силно замускулена шия, ниска холка, широк гръб 
и поясница, широка и наклонена крупа, добре развит 
гръден кош, къси крака и силно развита костна систе-
ма. Характерна за тази порода тежковозни коне е 
обрасналостта на крайниците от карпалните и тар-
залните стави надолу. Цветът на косъма е кесте-
няв, черен или алест с големи бели петна по главата и 
крайниците. Височината при холката се движи между 
165 и 175 см, обхватът на гърдите – 210 до 250 см и 
обхватът на свирката – 28 до 30 см. Живото тегло 
достига до 1000–1100 кг. В миналото много шайри 
били изнасяни за САЩ, Канада, Южна Америка и отчас-
ти за Западна Европа и Русия.

Клайдесдалски кон (Clydesdale Horse)
Клайдесдалският кон е създаден около реката Клайд 

в Шотландия. Получен е чрез кръстосването на по-ма-
сивни местни кобили с фламандски жребци, а по-късно 
и с шайри. Тъй като има кръв от шайра, клайдесда-
лът прилича на него, но е малко по-лек. Главата е гру-
ба, често с изпъкнал профил, шията е дълга, тялото 
е удължено в средната част, крайниците са по-висо-
ки и също обрасли като на шайра, но не така обилно. 
Цветът на космената покривка е кестеняв, също с 
големи бели петна по главата и краката. При съща-
та височина като шайра обхватът на гръдния кош 
е по-малък – 190–210 см, а на свирката е 25–28 см. 
Живото тегло на клайдесдалския кон се движи между 
700–1100 кг. Клайдесдали също били изнасяни за Аме-
рика, Италия и Русия.

Английски тежковозни породи
В Англия били създадени първите тежковозни породи коне. Това са шайрският 
(Shire horse), клайдесдалският (Clydesdale horse) и суфолкският кон (Suffolk horse).
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Суфолкският кон е създаден в графството Суфолк. 
Смята се за стара порода, тъй като в продължение на 
200 години се развъжда в чисто състояние. През това 
време само два пъти били използвани шайрски жре-
бци за вливане на кръв. Получен е чрез кръстосване на 
местни кобили с нормандски жребци. Суфолкът е по-
лек, по-сух и по-малоброен в сравнение с другите две 
породи тежковозни коне. Главата е пропорционална, 
суха, шията е обилно замускулена, със силно развит 
гребен, почти сливаща се с тялото, крупата е добре 
развита, дълга и широка, гръдният кош е бъчвообра-
зен и дълъг (суфолкът е наричан още кон-бъчва заради 
заобления му гръден кош), крайниците са къси и сухи, 
без обрасналост. Цветът на косъма е алест в раз-
лични оттенъци, обикновено без бели петна, като се 
срещат само по-светла грива и опашка. Суфолкският 
кон има по-леки и бързи движения в ходом и тръс. Ви-
сочината при холката варира до 160 до 170 см, обхва-
тът на гръдния кош – от 200 до 220 см, обхватът на 
свирката – 24–25 см. Живото тегло е 700 до 1000 кг. 
В миналото суфолкски коне били изнасяни в Америка, 
Австралия, Южна Африка, Русия и други страни.

Първите белгийски тежковозни породи коне, са въз-
никнали въз основа на стария масивен рицарски кон, 
който в продължение на векове е бил използван за езда 
в постоянните рицарски походи. За създаването на 
белгийските тежковози изиграли съществена роля 
икономическите и географските условия в Белгия. Раз-
витието на промишлеността и създаването на голе-
мите градове при условията на ниско равнище в разви-
тието на техниката са наложили чрез селекция да се 
отберат и развъждат най-масивните коне, способни 
да теглят тежки товари и да обслужват население-
то в големите градове. Създаването на белгийските 
тежковозни породи коне било подпомогнато и от бо-
гатата фуражна база и подходящия влажен климат в 
Белгия.

Първоначално в Белгия се оформят няколко основни 
тежковозни породи коне – арденска, брабансонска и 
фламандска.

Арденска тежковозна порода
Арденска тежковозна порода е селекционирана и раз-

пространена предимно в района на Арденските плани-
ни, откъдето носи и името си. Условията на планина-
та от своя страна са оказали голямо влияние върху 
развитието ѝ. Арденският тежковоз е по-нисък, но с 
достатъчно масивно тяло, което му позволява да се 
справи успешно с тежките планински условия и да раз-
вива добра теглителна сила. Височината при холката 

Белгийски тежковозни породи коне

се движи от 148 до 158 см, а живата маса – до 600 кг. 
Старият масивен тип Арденски кон сега не същест-
вува. На негово място се отглеждат коне от по-лек 
тип. Макар че са достатъчно масивни, те са скоро-
зрелни и имат добра скорост във впряг. Невзискател-
ни са към храната. Имат жив за тежковозните породи 
темперамент и се използват добре при различни видо-
ве работа.

Въз основа на стария масивен рицарски кон, който в продължение на векове е бил използван за езда 
в постоянните рицарски походи, са възникнали първите белгийски тежковозни породи коне.
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Брабансонска порода сега е най-разпространената в 
Белгия тежковозна порода коне. По тип заема средно 
положение и се използва за съешаване с коне от ар-
денската и от фламандската породи. По този начин е 
получила общото наименование „Белгийска тежковоз-
на порода”.

Фламандска порода
Фламандската порода е най-масивна от трите по-

роди белгийски тежковози. Използвана е при създава-
нето на някои от останалите тежковозни породи в 
света. Напоследък броят на конете от фламандската 
порода е силно намалял. Сега като самостоятелна до 
известна степен е запазена арденската порода. Фла-

мандският кон има следните телесни измерения: за 
жребците височина при холката – 163 см, коса дължи-
на на трупа – 175 см, обхват на гърдите – около 210 
см и обхват на свирката – от 23 до 25 см.

Белгийските тежковозни коне имат масивна глава 
със силно развита подкожна съединителна тъкан, с 
почти правоъгълна форма и слабо очертани очни ор-
бити. Шията е къса, силно замускулена, често пъти 
лебедова. Тялото е удължено, със закръглен гръден 
кош. Холката е ниска, често пъти раздвоена. Крупата 

е широка, наклонена и покрита с изобилна мускулату-
ра, което ѝ придава раздвоена форма. Крайниците на 
тези коне имат добре развити кости и са покрити с 
добра мускулатура. Кожата е дебела. Сухожилията не 
са изразени.

В резултат на добрите аклиматизационни способ-
ности белгийските тежкови са намерили достъп в 
много страни на света. Те са най-разпространените 
тежковозни породи. Развъждат се в страните от 
Централна и Западна Европа, в САЩ, Канада и др.
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По различните части на тялото космената 
покривка на коня не е еднаква. По шията, гърба и 
крупата тя е с по-дълги и дебели косми.

Цветът на космената покривка на конете е породен, 
възрастов, полов и индивидуален белег. Той зависи и 
от сезона.

По различните части на тялото космената покривка 
на коня не е еднаква. По шията, гърба и крупата тя 
е с по-дълги и дебели косми. Около ноздрите, очите, 
подопашните гънки и корема космите са нежни и къси, 
докато по гривата, опашката, а при конете от някои 

породи и по-долната част на свирката и бабката са 
дълги и дебели. В това отношение съществува и из-
вестно породно различие. Конете от тежковозните 
породи имат значително по-груби косми, отколкото 
ездовите коне. Космите на чистокръвните английски, 
арабски и ахал-текински коне са къси и лъскави.  

Географското разположение на страните оказва вли-
яние върху развитието на космите при конете. Така 
конете от северния горски тип и монголските коне 
през по-голямата част от годината имат дълги и по-
дебели косми, докато конете от зоната на топлия 
климат имат редки и по-тънки косми.
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линеене. В началото на есента, когато температу-
рата започва да се променя, късите летни косми по-
степенно се заменят с дълги, значително по-дебели, 
предназначени да регулират телесната температура 
през зимните и ранните пролетни дни. С наближаване 
на лятото, когато голямата температурна амплиту-
да в денонощието намалява, зимните косми падат и се 
заменят с летни. При конете, отглеждани при добри 
условия и в топли конюшни, няма голяма разлика меж-
ду зимните и летните косми.

При новородените кончета космите са по-дълги, по-
гъсти и по-нежни. Те предпазват кончетата от про-
студни заболявания. До 5–6 месеца всички косми се 
сменят и на тяхно място израстват нови, които вече 
определят истинския цвят на кончето. Така например 
сивите кончета се раждат почти черни. След смяна-
та на първите косми се проявява истинският цвят.

Върху цвета на косъма влияе и възрастта на конете. 
При младите коне цветът е интензивен, а при въз-
растните избелява и се прошарва.

Космената покривка на конете се състои от 4 вида 
косми: покривни, предпазни, пухови и осезателни.
•	 Покривните косми заемат основната част от 

главата, шията, тялото и крайниците. Те са най-
къси и гъсти.

•	 Предпазените косми се намират по гривата, 
опашката и при конете от някои тежковозни по-
роди коне в долната част на свирката и бабката. 
Те служат за предпазване на конете от насекоми 
и мухи.

•	 Пуховите косми обикновено заемат мястото на 
част от покривните косми и се намират по цяло-
то тяло на конете. Те са по-дълги и по-гъсти от 
покривните. Израстват при новородените и при 
възрастните коне само от породите, отглеждани 
в зоната на студения и континенталния климат.

•	 Осезателните косми се намират около очите, 
ушите и ноздрите. Имат дължина 4–5 см. Разпо-
ложени са нарядко и имат силно инервирани луко-
вици, благодарение на което при опиране до чужд 
предмет животното се дразни и реагира.

Цветът на косъма на конете зависи от пигмента. 
Основните пигменти са червен, кафяв, жълт. В зави-
симост от съчетанието им се получава голямо раз-
нообразие в цвета на космената покривка при конете. 
Белите косми са без пигмент.

Черен цвят
При него всички косми на тялото на конете имат че-

рен цвят. В зависимост от интензивността на пиг-
мента се различават вран, или огненочервен цвят с 
лъскавина (такъв косъм имат добре охранените коне, 
които не се движат по слънце), черен цвят, при кой-
то космите са наситено черни, но нямат блясък и ми-
шест цвят, при който пигментът е убито черен.

Кестеняв цвят
Това е един от най-разпространените цветове по 

конете. При него по-голямата част от покривните 
косми имат кестеняв цвят, а предпазните косми – 
гривата и опашката, са черни. И при него се срещат 
няколко нюанса – светло кестеняв, кестеняв и тъм-
нокестеняв, при който покривните косми са по-интен-
зивно оцветени. Понякога покривните косми на конете 
имат златист оттенък. Такива коне са със златисто 
кестеняв цвят.

Алест цвят на покривните косми
Характеризира се с това, че всички косми са черве-

ни. Различават се светло алест, алест и тъмно алест 
цвят. Когато червеният цвят е силно наситен и тъ-
мен, казва се, че конете имат вишневочервен цвят.

Кулест цвят
При него покривните косми са сламено жълти, а пред-

пазните – черни.

Изабела (паломино)
Той е аналогичен на кулестия цвят с тази разлика, че 

предпазните косми са бели, а покривните – сламено 
жълти.

Чилест цвят на космите
Характеризира се с това, че покривните косми имат 

различни цветове. Ако белите косми са малко, цветът 
е тъмночилест, а ако са повече, е светло чилест. Ко-
гато цветните косми са групирани и дават илюзия на 
мухи, казва се, че конете имат чилест цвят „на мухи“.

Сив цвят
При него покривните и предпазните косми са от два 

основни цвята – черен и бял. Различават се светлосив, 
сив и тъмносив цвят.

Особени белези на конете
Много често при коне с определен цвят се явяват 

отделни бели петна по главата и по останалите час-
ти на тялото. В такъв случай в документите се впис-
ват основният цвят на косъма и съответните особе-
ни белези.

По главата може да се забележат отделни бели ко-
сми, групи от косми във вид на перце, звезда, проточи-
на, обезпигментени устни и др. Бели петна се срещат 
и по крайниците на конете. В зависимост от мястото 
и големината им те биват бели петки, бял венец, бяла 
полубабка, бяла бабка, бяла една трета свирка, полубо-
туш и бял крайник. Понякога бели петна се срещат и 
по тялото. В такъв случай конете са шарени.

При описване цвета на косъма най-напред се отбеляз-
ва основният цвят, а след това – особените белези 
на главата, на предния ляв, на предния десен, на задния 
ляв, на задния десен крайник. Описанието трябва да 
бъде точно и кратко.

За да се идентифицират по-лесно конете, те може 
да се гравират по тялото, където има по-плътна мус-
кулатура, или да се татуират от вътрешната стра-
на на бърната.
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ЗАЙЦЕВЪДСТВО

Отглеждането на зайци 
е най-рентабилно 

за дребните стопанства
Петър Джамбазов, АГРИ.БГ

„Отглеждането на зайци може да бъде рентабилна 
дейност, особено за дребните стопани.“ – Това каза 
зооинженерът в Института по животновъдни науки 
в Костинброд Виолета Петкова, която е дългогоди-
шен отговорник на фермата за зайци в учреждението. 

Фермата на Института е от племенен тип – за кали-
форнийски и новозеландски зайци. Те са бройлерен тип 
зайци и са най-подходящите породи за месо в България. 
Месото има много добри вкусови качества, диетично 
е, с ниско съдържание на холестерол.

Търсене и пазар на заешко месо
Заешкото месо се търси много в Европа. Отварят 

се все повече и българските пазари, където търсене-
то през последните години се увеличава. Пазари кате-
горично има, стига някой да се захване сериозно със 
зайцевъдство. В България все още обаче няма големи 
стопанства за отглеждане на зайци, като това се 
дължи от една страна на скъпите фуражи, а от друга 
– на липсата на лицензирани кланици за зайци.

Липсват лицензирани кланици
Липсата на кланици е най-големият проблем при реа-

лизирането на заешкото месо в България. Само две са 
кланиците в момента – едната е в Стара Загора, вто-
рата – в Силистра. Цените, които дават на килограм 
живо тегло са много ниски и стопаните са на загуба.

Наблюденията ми са, че напоследък много фермери 
от Южна България купуват гранули от Гърция и след 
това реализират месото на гръцкия пазар, защото в 
България от една страна няма достатъчно добър фу-
раж, а от друга – липсват кланици за зайци, където 
легално да се осъществи процесът по реализация на 
месото, разказа зооинженер Петкова.

Породите, които се гледат масово от фермерите-
любители в България, са Чинчила, Великан, Пеперуда. 
При тях ефектът обаче е много малък. В Европа масо-
во се гледат хибриди, които са създадени на базата на 
калифорнийски и новозеландски зайци, но в страната 
ни, която е по-бедна, това все още не се случва. Зооин-
женер Попова даде някои конкретни съвети при от-
глеждането на калифорнийски и новозеландски зайци 
и посъветва фермерите, които искат да постигнат 
максимални резултати, да се насочват именно към 
отглеждане на тези две породи, както и кръстосва-
нето им.

Размножаване на зайци
Калифорнийските и новозеландските зайци раждат 

по много зайчета няколко пъти годишно. Женските се 
заплождат на четвъртия месец, мъжките са готови 
за работа на 6 месеца. Освен това майките раждат 
7–8 на брой зайчета до 5–6 пъти в годината.

Хранене на зайци
Най-добре е тези породи да се хранят със специални 

гранули за зайци. Това са основно гранули за угояване и 
гранули за майки. Гранулите, които се произвеждат в 
България, не са с най-добро качество, посочи зооинж. 
Петкова. Опитът на учените от Института е до-
казал, че във всеки вид липсва по нещо. Въпреки това 
обаче, фермерите трябва да ползват задължително 
поне гранулите за угояване, за да постигнат добри ре-
зултати. Много често за хранене на зайци се използва 
само зърно – пшенца, ечемик, овес. Приръстът обаче 
при такъв тип хранене е много малък. Възможна е сис-
тема на хранене, при която да се редуват гранули за 
хранене с ечемик и овес, например. За да се намали се-
бестойнстта на производството, фермерите могат 
допънително да подхранват със сено, люцерна и зър-
но. При всички положения обаче гранулите са задължи-
телни, каза зооинж. Виолета Попова.

Профилактиката е много важна!
Профилактичната дейност, която всеки собстве-

ник на зайцевъдна ферма, било то малка или голяма, 
трябва да спазва, е задължителна. На възраст между 
40 и 60 дни малките зайчета трябва да се ваксинират 
с най-разпространената ваксина – чешката Pestorin. 
Първата доза трябва да е 0,6 мл, а втората, която се 
слага 30 дни по-късно – 1 мл. Спазването на дозата е 
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Често стопаните допускат грешката още при първия 
прием да дадат 1 мл ваксина, вместо 0,6 мл. Важно е и 
правилното съхранение на ваксината, както и срока ѝ 
на годност. Цената на 20 дози от най-разпростране-
ния продукт на пазара е около 4–4,50 лв. Важна е също 
и профилактиката с антибиотик.

Много от фермерите се научават сами да извърш-
ват манипулациите по профилактиката на зайците. 
Разбира се, най-добрият вариант е да се използват ус-
лугите на ветеринарен лекар

Помещения за отглеждане на зайци
Заекът не трябва да е на ветровито или влажно 

място или на място, което се напича директно от 
слънцето. Най-добре е помещението, в което се от-
глеждат зайците, да е затворено поне от три страни 
– за дребните фермери това е по-удобния тип. Поме-
щението може и да е напълно затворено, но тогава 
то трябва да отговаря на редица изисквания като по-
ставяне на канализация, вентилация и др.

Един от основните фактори, обуславящ доброто 
здравословно състояние на зайците, е правилният 
избор на място за зайцеферма. Мястото, на което 
ще бъде разположената зайцефермата, трябва да 
задоволява чрез изложението си една жизнена необхо-
димост на зайците и особено на младите зайци – не-
обходимостта от повече пряка слънчева светлина. 
Най-подходящо за зайчарник е южното или югоизточ-
ното изложение. При него през по-голямата част от 
деня зайцефермата се огрява от слънцето. Източно-
то изложение осигурява слънце само през сутрешни-
те часове. По-неподходящо е западното изложение, 
при което, особено през летните месеци, когато 
слънцето е най-силно, животните се прегряват, лошо 
се хранят, слабеят и продуктивността им намалява.

Мястото за зайчарник трябва да бъде сухо, отцед-
ливо и равно или с наклон до 3%. Мястото в никакъв 
случай не бива да е в близост със заблатени места и 
торища.

Почвата трябва да бъде с добра водопропускливост, 
а нивото на подпочвените води да е най-малко 1,2–2 
м под повърхността. Зайците са особено чувстви-
телни към влагата. Много лошо се отразява върху 
здравословното състояние на всички възрасти и ка-
тегории зайци почвата със слаба водопропускливост 
и високо ниво на подпочвени води, особено когато 
зайците се отглеждат свободно в заградени места 
и на площадки.

Избор на място за зайцеферма
Мястото за зайцефермата трябва да бъде сухо, 
отцедливо и равно или с наклон до 3%. Място-
то в никакъв случай не бива да е в близост със 
заблатени места и торища.

Една особеност в нервната система на зайците – 
голямата им плашливост, изисква за правилното им 
отглеждане зайцефермата да бъде построена на най-
тихото място. Зайцефермата трябва да бъде разпо-
ложена далеч от централни пътища, железопътни 
линии и промишлени сгради.

При зайците, както и при птиците, болестта кокци-
диоза може да нанесе големи поражения на стадото. 
Това налага при избор на място за зайцеферма да се 
избягва съседството с птицевъдни ферми.

За да се спазят елементарните зоохигиенни изисква-
ния, зайцефермата трябва да бъде отдалечена от дру-
гите животновъдни ферми най-малко на 200–300 м, а 
от обществените и жилищните сгради – на 100 м.

Зайцевъдната ферма трябва да бъде оградена с мре-
жа или ограда с височина 1,5 м и озеленена. При отглеж-
дане на зайците на открито клетките се разполагат 
в зависимост от посоката на преобладаващите вет-
рове, но така, че към вятъра да бъде задната част на 
клетката. Дървесните насаждения предпазват зайци-
те при лошо време от ветрове и бури, а през топлите 
дни – от прегряване и слънчев удар.

Площта на зайцефермата в зависимост от броя на 
животните и приетата система на отглеждане е раз-
лична.

В личните стопанства, където се отглеждат по 
няколко зайкини, клетките за зайци трябва да бъдат 
поставени на сухо, чисто, запазено от ветровете и 
настрани от отточни канали място.

След навършване на 16–18-дневна възраст зайче-
тата започват макар и в малки количества да консу-
мират от фуража на майката. Това налага през този 
период да се обърне по-голямо внимание върху добро-
то качество и видовия състав на фуражите. За да се 
предпазят зайчетата от кокцидиоза, в клетката и в 
съндъчето гнездо се поддържа безукорна чистота. 
До края на бозайния период  постелята в сандъчето 
гнездо се сменя често, за да лежат зайчетата на сухо 
и топло.

Отглеждане на зайци в клетки
Отбитите зайчета се хранят с доброкачествени и 

разнообразни фуражи. През зимата и пролетта те се 
хранят 4 пъти през деня, а  през лятото – 5 пъти през 
равни интервали от време. Поради интензивния рас-
теж на зайчетата на тази възраст количеството на 
залаганите фуражи трябва да се увеличава през 5–7 
дни. Дневната дажба се разпределя за отделните хра-

Какви грижи трябва да се 
полагат за малките зайчета
За да се предпазят зайчетата от кокцидиоза, 
в клетката и в сандъчето гнездо се поддържа 
безукорна чистота
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е малка и зайчетата се струпват при хранене, необхо-
димо е да се постави допълнителна хранилка. На от-
битите зайчета трябва постоянно да се подсигурява 
вода на воля. Хранилките и поилките се измиват всяка 
седмица с гореща вода и се дезинфикцират с разтвор 
от сода или вар. През лятото, след като се измият, 
най-добре е хранилките и поилките да се оставят 
един ден на слънце.

Как да се вентилира помещението за зайци
Клетката, в която се отглеждат зайчетата  след 

отбиването, трябва да е достатъчна на площ и да 
осигурява 0,13–0,15 кв.м. на зайче. Подът трябва да 
е скаров или решетъчен. Отбитите зайчета може да 
се отглеждат в групи от по 2 или 3 зайчета. В такива 
случаи групите се формират в зависимост от едрина-
та на зайчетата. От групата се отделят тези зайче-
та, които се бият и хапят.

Физиологични особености на зайците
За здравословното състояние на зайчетата се следи 

ежедневно. Болните и с признаци на заболяване зайче-
та (свити в ъгъла на клетката, с настръхнала и без 
блясък космена покривка, мътен поглед) веднага се 
отделят. Помещението или мястото (ако зайчета-
та се отглеждат в клетки на открито) трябва да е 
сухо, чисто, без влага и течение. За да се предпазят 
зайците от слънчев удар през летния сезон, когато 
температурата на въздуха е по-висоа от 25 градуса, 
клетките (ако са на открито) трябва да са засенчени 
и да се осигури чиста и прясна вода.

Как да определим каква е 
млечността на зайкинята?
По външния вид на зайчетата през първите 
дни след раждането се съди за млечността 
на зайкинята. Показател, че зайкинята има 
добра млечност е ако зайчетата имат лъскава 
космена покривка...

За млечността на зайкинята през първите дни след 
раждането се съди по външния вид на зайчетата. Ако 
зайчетата лежат спокойно в гнездото с добре напъл-
нени коремчета, имат лъскава космена покривка и не 
се разпълзяват встрани, това е показател, че зайки-
нята има добра млечност. Ако млечността на зай-
кинята е недостатъчна, зайчетата са с набръчкана 
кожа, ъгловати форми, настръхнала космена покривка 
и още непрогледнали, излизат от гнездото. На та-
кива зайкини при следващите раждания трябва да се 
оставят по-малко зайчета. През летните горещи дни 
зайчетата може да излязат преждевременно от сан-
дъчетата гнезда, когато са плътно покрити и вътре 
температурата е по-висока, отколкото в клетката.

При възрастните зайкини трябва да се оставят по 
6–8 зайчета, а при младите (на първо раждане) – по 
5 до 6. Ако зайкините са проверени по млечност в по-
ранните раждания и е установено, че добре изхранват 
зайчетата, тогава при тях може да се оставят по 
8-10, дори и повече зайчета.

За определяне на млечността се изхожда от следни-
те особености:
•	 до 15-ия–18-ия ден след раждането единствена-

та храна на новородените зайчета е майчиното 
мляко и прирастът им през този период се дължи 
само на него;

•	 установено е чрез изследване, че 1 г прираст при 
зайчетата се получава от 2 г прието майчино 
мляко;

•	 двадесетият ден от раждането е много подхо-
дящ от практическа гледна точка за определяне 
теглото на новородените зайчета. За времето 
от 18-ия до 20-ия ден след раждането зайчетата 
са приели незначително количество друга храна и 
това практически не влияе върху прираста.

Съществуват няколко формули, по които се изчисля-
ва млечността на зайкинята. За широката практика 
най-подходяща е следната:

М=(В2-B1)x2,
където: 
В1 е масата на зайчилото при раждането;
B2 е масата на зайчилото на 20-дневна възраст.

Пример за определяне на млечността на зайкинята
Зайкиня ражда десет зайчета, които отглежда до 

20-ия ден. Общата маса на зайчетата при раждането 
е 520 г, или средно всяко зайче е тежало 52 г. На 20-ия 
ден се запазват всички зайчета, които при претегля-
нето тежат общо 3400 г.

Във формулата буквените означения се заместват с 
количествените показатели и млечността се изчис-
лява по следния начин: М=(В2-В1)х2; М=(3400-520)х2; 
М=2880х2=5760 г. Това е количеството мляко, което 
е произвела зайкинята за 20 дни. Млечността за пе-
риода от 20 дни варира в широки граници – от 2000 
до 6400 г. За да се получи средната дневна млечност, 
необходимо е това количество да се раздели на 20; в 
случая средната дневна млечност е 5760:20=288 г.
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ПЧЕЛАРСТВО

Интервюто води Екатерина Арсенова

Таня Николова: Ще намерим външни 
пазари и цена, която ни е необходима, 
за да продължаваме

Таня е енергична, лъчезарна млада дама. Запознахме 
се с нея на българския щанд на изложението „Зелена 
седмица“ в Берлин. Там нейната усмивка приканваше 
посетителите да се спрат и да опитат истински пче-
лен мед. 

От дума на дума стана ясно, че тя е не само потом-
ствен пчелар от Търговище, но и представител на 
организация на производителите на мед, инициатор 
на първото участие на български ученици на междуна-
родно състезание за млади пчелари, член на работна-
та група в МЗХГ за сектор „Пчеларство“. Определено 
Таня има какво да ни разкаже за себе си.

Кога се зароди Вашата любов към пчелите?
В семейството ми винаги сме имали десетина коше-

ра и още от малка помагах на дядо. По-късно изучавах 
счетоводство и контрол във Великотърновския уни-
верситет. Исках да запиша и магистратура „Пчелар-
ство“ в Аграрния университет в Пловдив, но не се съ-
бра група и затова се преориентирах към„Агробизнес и 
предприемачество“. От 22-годишна не съм работила 
за никой друг, освен за себе си. Аз съм такъв човек, че 
не мога да се занимавам само с едно нещо, така реших 
да се пробвам и с пчеларство.
С пчеларство се занимавате от 2009 г. Трудно 

ли беше в началото?
Кандидатствах по мярка 6.1 за млад фермер. Баща 

ми ме финансира, за да купя 66 кошера. Първите три 
години обаче бяха много трудни. Кошерите умираха и 
не знаехме защо. Изчетохме няколко книги, на теория 
научихме нещата, но на практика пак не се получава-
ше. Наехме си пчелар колега, който да ни обучава и да 
ни показва къде грешим. Лека-полека двамата с мъжа 
ми се научихме. 
Как се развивате през годините?
С течение на времето разбрахме, че за да можеш 

реално да се издържаш от пчеларство, трябва да дос-
тигнеш 350 бройки. В момента вече имаме три пчели-
на в Търговищко и общо 450 кошера. Оборудвахме се с 
машини за разпечатване и електрически центрофуги, 
в които инвестирахме средства по мярка 4.1. Трудно 
е да имаш много кошери и да ги работиш на ръка. Раз-
ликата е много часове труд. 
Каква е пашата?
Акация, липа и букет. Средният добив варира между 

20–25 кг от кошер. Пчелините са разположени в райо-
на на Търговище, но сега се ориентираме към Анто-

ново. Там районът е по-планински. Колкото по-нагоре 
отиваш в планината, добиваш по-малко количество, 
но медът е по-еднороден, с много билки. Когато около 
нас има насят слънчоглед, местим кошерите на друго 
място, защото имаме много проблеми с пръсканията. 
Миналата година поради тази причина имахме доста 
висока смъртност – около 40%. Една година буквално 
възстановявахме. 
Къде намирате пазар?
Към момента продаваме в два биомагазина в Тър-

говище. До 2017 г. продавахме само на едро. Но през 
2018 г. със срива на цената вече не го правим. Съвет-
вам всички колеги, които могат да издържат, да не 
продават. Именно това ме накара да направим органи-
зацията на производители. Ние като производители 
трудно можем да отделим средства за сайтове, да 
водим кореспонденция, да знаем няколко езика, да тър-
сим пазари навън. Идеята ни е да станем независими 
от преработвателите. Когато ми плащаха 7,50 лв./
кг, нямах проблем да им го продавам. В момента 4,20 
лв./кг за биологичен мед е смешна цена.
Коя е най-приятната част от работата Ви на 

пчелар?
При пчелите си почивам. Там намирам спокойствие. 

Те са страшно умни създания. При тях не можеш да 
допускаш грешки. Ако закъснееш за определена мани-
пулация, можеш да съсипеш продукцията за цялата 
година. В пчеларството всичко е с много ясни правила. 
А най-трудната?
Чисто физически пчеларството е много трудно. 

Всички операции по пчелина се правят ръчно. Там не 
можеш да си помогнеш с техника. Корпусите са теж-
ки. Те се вдигат, пренасят се. Има целогодишно рабо-
та по пчелините.
Оптимист ли сте за сектора?
Аз съм оптимист по принцип и никога не се отказ-

вам. При мен идеите се раждат по много и винаги пра-
вя нещо ново. В пчеларството нещата ще се стабили-
зират. Ще намерим външни пазари и цена, която ни е 
необходима, за да продължаваме, в това съм убедена. 
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ЕКСПЕРТИ

Различно по естество, насока 
и калибър начинание – различно 

комплектуване на развъдните групи
Младен Димов

За разлика от всички други начинания с животни, на-
последък стопанисването на коне, магарета, мулета, 
катъри, биволи, кози; апикултурата (пчеларството), 
бомбускултурата (култивиране на земни пчели за 
поленизация (т.нар. „опрашване”) чрез тях на някои 
плодови, зеленчукови и други растителни култури), 
серикултурата (бубарството), куникуларството 
(т.нар. „зайцевъдство”) или неговата по-извисена в 
технологично отношение версия – куникултурата, 
хеликултурата (охлюварството), вормикултурата 
(култивирането на червеи, вкл. и на калифорнийски) и 
може би аквакултурата (култивирането на водни ор-
ганизми), вкл. писцекултурата, т.е. рибовъдството, 
се радват на нарастващо внимание. 

Като се имат предвид и някои споходили ни напо-
следък обстоятелства във връзка с болестта „луда 
крава”, класическата и афрриканската чуми по прасе-
тата, инфлуенцата при птиците и др. заболявания по 
животните, едва ли скоро ще пресъхне този интерес. 
Нещо повече, съвсем предстоящо е тези видове пре-
дприемачества да заемат полагащата им се ниша от 
палитрата на стопанските начинания у нас.

Ще започна с една уговорка. Почти всичко, което 
излагам в тази разработка, е валидно за всички видо-
ве животни. Ако се спирам на някои, макар и далеч не 

всички, специфики за всеки от тях, ще се постарая 
да отбележа това по подобаващ начин. При това, ще 
тръгна и малко по-отстрани. 

Особено ако се работи по принципа всичко пълно – 
всичко празно, т.е. да се подменя наведнъж цялото 
поголовие, както и при формирането на ново стадо, 
е необходимо мъжкарите (от вида *куникула) да са на 
възраст поне с един месец по-висока от тази на сам-
ките. Освен това никак не е излишно да се застрахо-
ва и стопанисваното поголовие от животни, защото 
разни неприятни събития спохождат и най-добрите 
стопани.

Един от проблемите, който неминуемо ще възник-
не, е снабдяването, на първо място, със здрави, ако е 
възможно – с автентични и никак няма да е излишно 
– с висококачествени разплодни животни. Но всички-
те тези благини едва ли винаги могат да се ползват 
едновременно. Зависи от размера на предприятието, 
с което се захваща стопанинът, доколко и с какво са 
пълни джобовете му, както и от други неща, които 
този път ще отмина.

При маломерни начинания от типа на „малък жив 
хладилник” (при вида куникула) или на придворна ме-
нажерия трябва от реномирана фирма да се закупят, 
за предпочитане малко преди да станат годни за раз-
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Рискът да се получат в „зестра” някои болести е да-
лече по-нисък, ако се работи само с един единствен 
контрагент и след това нито се приема, нито се пре-
доставя услугата заплождане на махленски, на селски, 
на градски или на каквито и да са други самки. Разбира 
се, закупената от стопанина партида от животни 
трябва да бъде съпроводена със съответните вете-
ринарни документи.

Ако съдържателят се захване със стопанисване от 
среден калибър, каквото е съпътстващото основна-
та му дейност помощностопанско начинание, на пър-
во време, след като е  закупил достатъчно разплодни 
животни, може да си осигури необходимата подмяна 
на поголовието с приплоди от собственото му стадо. 
Няма да се спирам сега на технологията, по която ще 
трябва да се отберат необходимите млади животни.

Също така, отделен е въпросът, доколко е допусти-
мо, но и при харемни развъдни групи (от един самец и 
от две или от повече самки или от една самка и от 
двама или от повече самци) е възможно всяка поред-
на генерация да се получава след кръвосмешение, т.е. 
плодотворно кръстосване между баща и дъщеря, меж-
ду майка и син, между **дву- (ди- или би-) анцестрални 
(както от един и същ баща, така и от една и съща 
майка) или **едно- (моно-) анцестрални (или само от 
един и същ баща, или само от една и съща майка) брат 
и сестра. 

Между другото, интензивността му може да се 
намали, ако освен майките и бащите, се пренасочат 
за някакво възможно алтернативно използване и би-
анцестралните родственици, били те братя и/или 
сестри както на единствения избраник или на един-
ствената избраница, така и на всеки (на всяка) от 
множеството на подгласниците (на партньорите) от 
другия пол в развъдната група. 

Но макар и само между моноанцестрални брятя и 
сестри, то си остава кръвно родствено кръстосване 
и особено систематичната работа по този начин 
трябва да е подвластна единствено и само на елитни 
генетици. 

Затова ще дам още три предписания (системи, 
процедури) за формиране на тези развъдни групи. За 
улеснение ще си представим, че от една страна, от-
делните много- (мулти-) самкови (полигиногамни) или 
много- (мулти-) самцови (полиандрогамни) развъдни 
групи са поставени една до друга в кръгова поредица. 

От друга страна, ще приемем, че обмяната на мъж-
ки властващи разплодници (при полигиногамните раз-
въдни групи) или на женски господстващи разплодници 
(при полиандрогамните развъдни групи) във всички ге-
нерации „върви” само в една посока и започва от раз-
въдната група, условно нарочена само с нея да започва 
тази кръгова поредица през идните поколения.

И така, другото е, за всеки пореден генерационен ци-
къл (период за експлоатация на стадото, след който 
то изцяло се подменя) или за всеки период, при който 
би се стигнало до кръвосмешение, да се взема мъжки 
(съответно женски) лидер на развъдната група само 

от съседната развъдна група, т.е. да се направи еди-
ничен, еднокатен скок. 

Може да се приложи и трета система за създаване 
на предназначените за разплод отделни поколения. 
Първото се получава по вече описания начин. Но за съз-
даването на следващото (второто) поколение се взе-
ма лидер на развъдната група, като се направи двоен 
или двукатен скок, на третото – троен или трикатен 
скок, на четвъртото – четворен или четирикатен 
скок и така се продължава до тази генерация, когато 
излъченият водещ разплодник от първата развъдна 
група се оставя сред индивидите от противополож-
ния му пол от последната развъдна група. След това 
процедурата започва отначало.

За работа по четвъртата процедура е необходимо 
да се разполага с осем, шеснайсет, трийсет и две, 
шейсет и четири и т.н. развъдни групи. По нея рота-
циите (разместванията) за всяка генерация най-крат-
ко могат да се изразят с математическата формула 
x=2i-1, по която x е „адресът”, на който ще отиде  из-
лъченият за разплод разплодник, а i = 1 до n е поред-
ният номер на генерацията, за която се формират 
съответните развъдни групи. Но размерът на n е та-
къв, че 2n да е равно или по-малко от броя на развъдни-
те групи. Има още едно ограничение – в n+1 поколение 
i е равно на единица, т.е. нещата започват отначало.

Може би няма да е излишно да илюстрирам послед-
ното  предписание. При i=1, x=20=1. Това означава, че 
разместването на избраниците става като по втора-
та и по третата системи. При i=2, x=21=2, т.е. дотук 
ротацията на излъчените за водачи разплодници след-
ва „партитурата” за третото предписание. Но след 
i>2 нещата са други. 

Така при i=3, x=22=4. Сега вече вместо при четвър-
тото разместване (за третата процедура) още при 
третата ротация излъченият за лидер разплодник 
прави четворен или четирикатен скок и остава при 
индивидите от противоположния му пол от петата 
развъдна група.

Трябва да се отбележи, че до тук поредният номер 
на адресатната развъдна група съответства на ин-
тервала от редицата на Фибоначи между две и пет. 
Но излезе ли се извън него и по-конкретно в това 
предписание превиши ли се той, нещата вече изглеж-
дат другояче. Така при i=4, x=23=8. Значи, вместо при 
осмото разместване (за третата система), още при 
четвъртото излъченият за водач разплодник прави 
осморен или осемкатен скок и остава при индивидите 
от противоположния му пол от деветата развъдна 
група. 

А при i=5, x=24=16. Това означава, че вместо при 
шеснайстото разместване (за същото това трето 
предписание), още при петото излъченият за госпо-
дар разплодник прави шеснайсеторен или 16-катен 
скок и остава при индивидите от противоположния 
му пол от седемнадесетата развъдна група. Ще спра 
тези разчети до тук, защото смятам, че вече е ясно 
как стоят нещата и при i=6,7,8 и т.н.

Отново казвам, че тези предписания са валидни за 
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работа с всички видове амфимиктни организми и бих 
прекъснал тук словоизлиянията си. Но не мога да не 
се поспра на един едничък нюанс при апикултурата и 
начинанията с някои други видове, при които царицата 
(кралицата, майката) „властва” над „харем” от мъжко 
войнство, т.е. в тези случаи имаме работа с много- 
(мулти-) самцови или полиандрогамни развъдни групи. 

При казуса с току що споменатата пчела и при до-
пускане на осеменяване по време на „брачния” полет, 
всяка група от отрасни семейства (нуклеуси), във 
всяко от които „царува” по една девствена (виргинна) 
кралица и всяка от които е настанена или в отделно 
отрасно сандъче, или в отрасно сепаре от кошер, ина-
че предназначен за  семейство от пчели, произвежда-
що финална продукция (мед, восък и т.н.), се поставя в 
изолирания пункт за „бракосъчетание” („сватосване”) 
наблизо до съответното бащино семейство (произ-
веждащо търтеи за разплод), за да се „бракосъчетае” 
всяка царица с по 6 до 10 „младоженци”. 

Впрочем, героите от тази мъжка „ескадрила“ за-
плащат с живота си изживяването на този „звезден” 
миг. Не по-различна е съдбата им и при прилагането на 
инструментално(а) (изкуствено) осеменяване (инсе-
минация) или най-изискано казано в научно отношение 
– андрогаметация. Само че, в този случай отпада по-
требността и от отрасни семейства, и от пунктове 
за „сватосване” (неправилно наричани „оплодни”), а и 
се гарантира, че на всяка виргинна царица се аплицира 
сперма, т.е. тя се андрогаметира, именно със смесена 
сперма от търтеите на съответното отбрано ба-
щино семейство. 

При това, в сравнение с току що изложената алтер-
натива, независимо от климатичните условия, по-ра-
но напролет се получават поне дотолкова високока-

чествени царици, снасящи оплодени яйца. А загубите 
на майки са не повече от 10%, при достигане често до 
50% безследни изчезвания в предишния случай.

Особеностите във възпроизводството на някои 
видове, като направляваната детерминация на пола 
(чрез промяна в температурно влажностния режим 
при инкубацията на яйцата), например при крокоди-
лите и при други видове от влечугите, при амфибии-
те (земноводните) или при рибите (чрез хормонално 
третиране) и като доста други, предизвикват влага-
нето в една или в друга степен на една или на повече 
специфики в работата на това поприще. Но те или не 
променят същността на нещата (и затова съм про-
пуснал да ги поместя в тази статия), или съм ги от-
белязал по-горе. 

А последната процедура особено добре пасва за две 
начинания. Едното е имплементирането и за съхраня-
ване в ортобиоза (на живо) на генетичните ресурси 
– или за опазване на живо на биологичното разнообра-
зие поне от амфимиктно възпроизвеждащите се (ре-
продуциращите се) видове и култигенни вариетети 
или разновидности от култигени (съвкупности от 
зоо- (животински), фито- (растителни), мико- (гъ-
бични) и микро- или микробобионти,  култивирани 
от човечеството за целите на стопанството и/
или на бита), т.е. култивари от одомашнените и/
или от стопанисваните видове от бионти, както и 
от така репродуциращите се видове и вариетети 
(разновидности) от „неподвластните” на Homo sapi-
ens застрашени от изчезване разновидности и видове 
от дивите бионти.

Другото е, подобаващото ѝ прилагане и в технологи-
ите на световно равнище за мелиориране също в ор-
тобиоза на наследствените заложби на култиварите 
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новесни начинания от всякакво възможно естество, 
поне с култивираните амфимикти в агрикултурата. 
Но поне на някои, ако не на всички етапи от работата 
по този казус ще посветя други мои статии.

По всичките тези начини, включително и при работа 
с по-малко на брой и с по-малочислени развъдни групи 
има как темпът на увеличаване на роднинството зна-
чително да се забави. В резултат на това, краските 
на последствията от неизбежното сродяване между 
даден господстващ разплодник и индивидите от него-
вата развъдна група съществено ще се поразмият.

За да стане това, е достатъчно да се работи с две 
развъдни групи по втората, с четири – по третата и 
с осем, шеснайсет, трийсет и две и т.н. развъдни гру-
пи по последната процедура. При тези случаи, от една 
страна се налага поне двуанцестралните родствени-
ци на избрания алфа разплодник с алтернативна на не-
говата полова принадлежност да се ротират по една 
от описаните по-горе процедури.

Освен това, без оглед на пола, бианцестралните бра-
тя или сестри на излъчените за разплод други инди-
види от противоположния на водача на развъдната 
група пол е необходимо да се елиминират не непре-
менно чрез убиване, а и чрез пренасочването им за 
някакво възможно алтернативно използване. Така се 
постъпва и с неизлъчените за резервни „играчи” дву-
анцестрални братя или сестри от собствения пол на 
избрания водач на развъдната група.

От друга страна, всяка развъдна група трябва да е 
съставена от един властващ разплодник и поне от 
два индивида от противоположния му пол, за да се до-
пускат в най-лошия случай систематични родствени 
кръстосвания съответно между едноанцестрални 
братя и сестри, двуанцестрални първи, четириан-
цестрални втори, осеманцестрални трети, шеснайсе-
танцестрални четвърти, трийсет и две анцестрални 
пети и т.н. такива братовчеди.

С всяко поредно удвояване на броя на участващите 
в последното предписание развъдни групи, спомена-
тите вече събития се отлагат с още една генерация. 
Разбира се, превъзмогването на тези, а и на други 
проблеми е по-лесно, ако се работи, както с повече на 
брой, така и с по-многочислени развъдни групи. 

В последния случай възниква възможността, за да-
дена генерация да се излъчва разплодник от първия, 
условно казано, клан, учреден от майка или от баща, 
продължен от дъщеря или от син, преотстъпен на 
внучка или на внук и т.н., за следващата – от втория, 
за по-следващата – от третия и т.н., докато се изре-
дят всички кланове. След това тази процедура може 
да започне отначало. 

Така се редуцира дори до нула потребността от го-
респоменатото алтернативно използване. Не че не 
трябва да се прибягва до кръвосмешения и до други 
кръстосвания между други по-близки от допустими-
те според тази статия родственици. Но те не са по 
джоба и по професионализма на всеки.

Ако предприятието, с което се захваща човек е от 

едър калибър, т.е. такова, че то да му е поне основни-
ят бизнес, най-добре ще е той да постъпва по следния 
начин: В зависимост от спецификата на начинанието, 
от фирми, чиито дела са посветени на мелиориране-
то на наследствените заложби на този и/или на други 
култигени от отделните видове стопанисвана фау-
на, да се закупуват разплодници и представители на 
противоположния им пол, от които да се получават 
животни за финално ползване и/или да се доставят 
животни за финално ползване. 

Не че всеки не може да прави и това, но този вид 
работа е като болезнено ревнивата „половинка”. Из-
исква отдаване без остатък или поне всички стопан-
ски начинания с животни, вкл. куникуларството или 
куникултурата, да се осъществяват по съвсем друг, 
коренно различен начин.

*Куникула е правилното наименование на т.нар. „до-
машен заек”, култигенната разновидност на т.нар. 
„заек подземник”, което го отстоявам отдавна, на 
което съм посветил съответната научна статия в 
списание „Български език“ и заради което съм си на-
влекъл псевдонима „Господин Куникула“. Разбира се, 
аз го приемам като дружески и дори като приятелски 
шарж. Ето защо го нося гордо и с цялото си достойн-
ство. За това ще споделя следните аргументи.

Най-големите светила в това отношение наричат 
представителите на дивата разновидност на този 
вид дива куникула, а тези от нейния култивиран ана-
лог – домашен заек. От една страна съзирам двоен 
стандарт в това отношение, а от друга – неправилна 
употреба на думата „заек”, тъй като този вид няма 
нищо общо с дивия заек. А и словосъчетанието „заек 
подземник” е най-меко казано едно недоразумение, 
тъй като освен току що исказаното съображение, за 
разлика от къртиците и слепите кучета преоблада-
ващата част от живота на съществата от този вид 
протича на земната повърхност.

**Като използвам понятията едно- или моно-;  
дву-, ди- или би-; три- или тетра-; четири- или квадри-; 
пет- или пента-; шест- или хекса-; седем- или хепта-; 
осем- или окта- и т.н. анцестрални родственици имам 
предвид, че тези индивиди имат съответно един, два, 
три, четири, пет, шест, седем, осем и т.н. общи въз-
ходящи родственици.

Но когато става въпрос за братя и/или сестри, въз-
можният брой на общите родственици, разбира се, без 
да се прилага инженерия на субклетъчно и на по-ниско 
равнище, не може да бъде по-голям от две, за първите 
братовчеди – от четири, за вторите братовчеди – 
от осем, за третите братовчеди – от шеснайсет, за 
четвъртите братовчеди – от трийсет и две и т.н.

Това означава, че при тези обстоятелства братята 
и/или сестрите могат да бъдат само едно- или дву-
анцестрални; първите братовчеди – едно-, дву-, три- 
и четирианцестрални; вторите братовчеди – едно-, 
дву-, до осеманцестрални; третите братовчеди – 
едно-, дву-, до шеснайсетанцестрални; четвъртите 
братовчеди – едно-, дву-, до трийсет и две анцестрал-
ни и т.н.
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ЕКСПЕРТИ

Предвиждания за резултатите
от производството и търговията с мляко, 

месо и производните продукти

ИАИ-САРА

Мляко и млечни продукти

Развитие на производството и търговията в 
България
•	Предвижданията	на	CAPA	за	изкупните	цени	при	кра-

вето мляко за м.юни е да се задържат на настоящото 
ниво, което представлява със 7% нагоре на годишна 
база, следвайки и европейската тенденция за по-висо-
ки цени в последните месеци заради цялостната неси-
гурност и растящи разходи.
•	По	данни	на	МЗХГ	изкупеното	мляко	от	български-

те преработватели през м. март е 59 174 хил. л, а за 
първото тримесечие на годината ръстът на изкупе-
ното мляко е 9%, спрямо същото на 2019 г.
•	 По	 данни	 на	НСИ	 изкупната	цена	 на	 овчето	мляко	

за първото тримесечие отбелязва слабо повишение 
до 1,24 лева на литър (+4,3%), сравнено със същия пе-
риод на предходната година. Изкупените количества 
представляват малка част от общите годишните 
обеми. Предвижданията на САРА са средните изкупни 
цени за 2020 г. да бъдат около 1,18 лв/л.
•	 По-съществен	 спад	 се	 отчита	 в	 цената	 на	 едро	

на маслото в България, отразяващо намалението на 
борсовите цени в ЕС. Голямата разлика в местните 
и европейски цени при маслото се дължат на 3 основ-
ни причини, като най-важната е, че в България става 
въпрос за тържищни цени на ниво продукт, а в ЕС – на 
суровина от млекопреработватели. 

Развитие на млечната верига в света
•	За	първите	три	месеца	изкупеното	сурово	мляко	в	

ЕС-27 нараства с 3%. Средната изкупна цена на краве-

то мляко през м. април отбелязва намаление от 0,5% 
на месечна база.
•	Цената	на	суровото	мляко	на	Спот	пазара	Лоди	в	

Италия се възстановява до 0,34 евро на литър към 
края на м. май в резултат на възстановяването на 
дейността на италианските млекопреработватели.
•	 За	 първото	 тримесечие	 има	 ръст	 при	 производ-

ството на всички основни млечни продукти в Съюза 
– сухо мляко (9,9%), кондензирано мляко (3,5%), прясно 
мляко (3,4%), масло (3,2%), сирена (2,6%), намаление 
се наблюдава само при сметаната (-0,8%).
•	Изкупеното	мляко	в	САЩ	за	първото	тримесечие	

нараства с 2,9%. В последните две седмици в САЩ се 
наблюдава значително покачване при цените на сирене 
Чедър (+48%), масло (+29%) и сухо обезмаслено мляко 
(+21%).
•	В	момента	ЕС	е	по-конкурентен	като	цени	спрямо	

САЩ и Океания при масло, сухо обезмаслено мляко и 
сирене Чедър.

Актуална информация
•	Предприетите	мерки	на	ЕК	за	подпомагане	частно	

складиране в сектора на млякото заради КОВИД-19 
води до спиране ценовия спад при сухото мляко, след 
10% спад само за 2 месеца.

Насоки на политиката и тенденции в търговията
•	Производството	на	сурово	мляко	в	ЕС	през	2019	го-

дина е приблизително 155 млн. т (заедно с Обединено-
то Кралство с около 15 млн. т), което представлява 
с 3% повече отколкото през 2015 година, а общото 
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7% ръст в сравнение с 2015 година по данни на USDA. 
Средногодишните цени на суровото мляко в ЕС за пе-
риода 2010–2019 г. са около 0,33 евро/л, а в предходно-
то десетилетие 2001–2010 г. – 0,3 евро/л, показващо 
10% покачване на ценовите равнища. Отчита се ръст 
в производството, ръст и в изкупните цени заради на-
расналото потребление и увеличаващите се разходи 
за производство.
•	Според	доклад	на	Робобанк	от	м.	май,	степента	и	

продължителността на въздействие на кризата вър-
ху пазарите на млечни продукти ще варира според 
страната, продуктовия микс и зависимостта от из-
носа. За САЩ се очаква свиване на доставките на мля-
ко между 3% и 7% през второто тримесечие, за да 
се възстанови балансът между търсене и предлагане. 
Социалната изолация стимулира потребителите да 
се насочат към основни млечни продукти, водейки до 
обръщане на тренда или спад при потреблението на 
категориите пресни млека и сирена.

Табл.1

Цени на сурово млякo, лв/100 кг

02.2020 03.2020 04.2020 05.2020* 06.2020*

Б–я 62,59 62,59 61,51 61,00 61,00

ЕС (13) 70,19 68,88 66,79

Източник:ЕК, Млечна обсерватория.р * Цените са прогноз-
ни (CAPA)

Табл. 2

Цена на сухо мляко (обезмаслено), лв/100 кг

03.2020 04.2020 05.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 445.9 380.1 397.0 +4.4 -0.5

Източник:ЕК (цените са към последна седмица на месеца)

Табл.3

Цена на масло, лв/100 кг

03.2020 04.2020 05.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1696.0 1712.0 1544.0 -9.8 -10.6

ЕС (28) 682.6 571.8 577.0 +0.9 -27.2

Източник: ЕК (цените са към последна седмица на месеца)

Табл.4

Цена на кашкавал Витоша/сирене Чедър, лв/100 кг

03.2020 04.2020 05.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1097.0 1116.0 1153.0 +3.3 +13.5

ЕС (28) 602.4 592.6 586.7 -1.0 -3.2

Δ%m-1 – изменение на цената в сравнение с предходния 
месец; Δ%y-1 – изменение на цената в сравнение с предход-
ната година

Месо

Производство и търговия на месо в България
•	Цените	на	тон	кланично	тегло	на	свинското	месо	

у нас продължават да се задържат високи като стой-
ността за м. април бележи увеличение с 25% на го-
дишна база и с 28% спрямо осреднената стойност за 
последните три години. Предвид отчетеното пониже-
ние на европейските цени от началото на м. май, за-
държането на ценовите равнища в страната ни може 
да се обясни с последиците от АЧС с пряко отражение 
върху производството.
•	 По	 данни	 на	 МЗХГ	 до	 м.	 февруари	 включително	 в	

промишлени условия са произведени 8,4 хил. тона свин-
ско месо. Намалението е с 26% спрямо 2019 г. и със 
17% спрямо 2018 г. По-малкото количество произве-
дена продукция е резултат от намаленото поголовие, 
вследствие последиците от разпространението на 
АЧС през изминалата година. Общият брой на свинете 
към 1 ноември 2019 г. е 491,8 хил. бр. и отбелязва спад 
с 25% на годишна база. Намалението в броя на свине-
те-майки е с 27%, което обуславя очакванията за по-
слабо производство през 2020 г.
•	Повишените	цени	на	свинското	месо	ще	поддържат	

стабилни цените на говеждото и пилешкото месо и 
през следващите два месеца.
•	Въпреки	увеличаването	на	пологовието	на	месодай-

ните крави с 9% през 2019 г. спрямо 2018 г. потен-
циалът за разширяване на производството не е голям. 
През първите два месеца на годината в кланиците е 
произведено 1032 т. говеждо месо, което макар че 
превишава количеството, получено през същия пери-
од на 2019 г., остава под равнището на производство 
през 2018 г. – 1315 т.
•	От	началото	на	годината	общото	производството	

на бяло месо в промишлени условия се е увеличило с 
4,5% на годишна база, под влияние на увеличеното ко-
личество месо от патици – 3,4 хил. тона спрямо 2,4 
хил. т. през същия период на 2019 г. 

Важни събития през м. май, 2020 г.
•	Регистрираните	през	месеца	клъстери	на	COVID-19	

в редица кланици в ЕС (Германия, Франция и Нидерлан-
дия) и САЩ очертават месопреработката като най-
уязвимото звено от веригата на доставки. Спирането 
или ограничаването на дейността на предприятия-
та, се отразява в намаление на предлагането, което 
е предпоставка за поддържането на ценовите нива 
в търговските обекти. В същото време по-малкият 
обем на дейността провокира понижение на изкупните 
цени на живите животни, което ще се отрази върху 
фермерските доходи.
•	 Според	 прогнозните	данни	 на	USDA,	 прекъсването	

на дейността на кланиците се очаква да доведе до спад 
в общото производство на месо в САЩ. Съпоставено 
с произведените количества през м. април 2019 г., оч-
акваното намаление е с 21% при производството на 
говеждо месо, с 11% при производството на свинско 
месо и с 2% при производството на месо от бройлери. 
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Възстановяване на производството се очертава едва 
през 2021 г.

Пазарна информация. Световно производство и 
търговия
•	Според	обобщаващият	доклад	на	FAO	за	2019	г.,	гло-

балният индекс на цените на месото се е повишил с 
5,6% на годишна база, компенсирайки отчетеното на-
маление година по-рано. Под влияние на последиците 
от разпространението на АЧС, световното производ-
ство на месо отбелязва спад с 1% след две десетиле-
тия на растеж, а глобалният износ регистрира най-се-
риозното си увеличение от 2012 г. насам – с 6,8%.
•	Частичното	възстановяване	на	търсенето	от	внос	

в Китай не успява да компенсира намалението на дос-
тавките в други региони на света, а блокираната дей-
ност на сектора на услугите създава предпоставки за 
формиране на значителни запаси. В световен план най-
съществено намаление спрямо м. март отбелязват 
цените на овчето месо (-6%), следвани от свинското 
(-4%) и пилешкото (-3,5%). При говеждото месо нама-
лението е само с 0,5%.
•	От	Рабобанк	прогнозират	несигурност	на	пазара	на	

свинско месо, поради забавяне растежа на производ-
ството и ценови колебания през второто тримесечие 
на 2020 г. По-вероятно е цените да останат под на-
тиск през идните месеци, в резултат от забавяне на 
износа и спада в потребителското търсене, но ситуа-
цията няма да е аналогична във всички райони на света, 
а ще зависи от разпространението на коронавируса.
Фиг. 1. Класация на най-големите производители на овче и 
агнешко месо в света, хил.т.

Източник: https://www.helgilibrary.com/charts/which-country-
produces-the-most-sheep-meat/
Табл.1

Цени, лв./тон кланично тегло
02.2020 03.2020 04.2020 05.2020* 06.2020*

Говеждо и 
телешко 4356 4613 4328 4500 4200

Свинско 4130 4260 4207 4100 4000
Пилешко 3094 3044 2978 3000 3100
Агнешко 10989 11819 12773 - -

*Прогнозни цени, - Липсва информация, Източник: ЕК
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ЗАЕДНО С КИТАЙ

Радио Китай за чужбина

Чуждестранни дипломати представят 
продукти от страните си директно на 
китайските потребители

С бурното развитие на онлайн потреблението в Китай 
този огромен и перспективен пазар привлича внимание-
то и на много чужди държави. Неотдавна дипломати 
от Русия, Тайланд, Дания и други страни рекламираха 
в китайски платформи за онлайн търговия продукти 
от своите страни, надявайки се да помогнат за попу-
ляризирането им сред китайските потребите и кам-
панията имаше успех. А предлаганите продукти бяха 
най-разнообразни – от полска бира и сръбско вино, до 
българско розово масло и козметика.

„Харесвам да пазарувам по интернет, тъй като там 
има голямо разнообразие от продукти от цял свят. 
Рекламирането им от дипломатите бе особено ат-
рактивно и мисля, че те вдъхват доверие.“, казва г-жа 
Ан от Пекин.

Дипломатите използват най-различни начини, за да 
рекламират продукти от своите страни. Българският 
търговски аташе в Шанхай Костадин Джатев показа 
пред над 500 хиляди китайски потребители кулинарни-
те си умения. Един от зрителите сподели: „За първи 
път виждам как готви дипломат. Впечатлен съм!“ Спо-
ред Джатев, рекламирането на продуктите на живо в 
интернет е нещо ново, които скъсява дистанцията с 
обикновените китайски потребители и те могат да 
научат повече за България. „Така хората ще разберат 
повече за нашата култура и продукти. След като на-
учих за възможността за живо предаване, опитах ня-
колко различни начина, за да покажа на китайците как 
използваме продуктите. България е далеч от Китай, 
но двете страни имат сходна кухня. Вярвам, че китай-
ците ще харесват българските ястия“, казва той.

Освен рекламирането на продукти, по време на живи-
те излъчвания дипломатите показваха и красиви места 
от своите страни, за да привлекат по-голям интерес 
и особено след потенциални китайски туристи. Унгар-
ският консул в Шанхай Цилард Бола и семейството му 
често ползват интернет, за да пазаруват и по време 
на своето излъчване той представи директните поле-
ти между Китай и Унгария и начините китайците да 
пътуват и инвестират в страната му. „В Китай съм 
от три години и имам богат опит в съдействието за 
сътрудничеството между нашите страни. Вярвам, че 
всички възможности, които предоставят съвремнни-
те технологии трябва да бъдат използвани по най-до-
брия начин. Заради епидемията хората се притесняват 
да влизат в преки контакти, затова ние ще съдейст-
ваме за тъговското развитие по интернет“, обяснява 

Бола.
Посланикът на Босна и Херцеговина Тарик Буквич по-

сочи, че неговото живо предаване за половин час е 
било гледано от над 500 хиляди китайски потребите-
ли. „Това е чудесен начин да се популяризираме. Харесва 
ми да представяме продукти на китайския пазар така“, 
казва той.

Според статистически данни, в момента през тър-
говска платформа Tmall се продават над 400 хиляди 
нови продукта на около 25 хиляди чужди марки от 92 
страни. В платформата „Пиндуодуо“ се продават над 
10 милиона продукта на чуждестранни марки, които 
включват козметика, дигитални устройства, про-
дукти за здравето и други общо 10 категории. Лиу 
Джунци, зам.-директор на Бюрото за изследване на по-
требителските данни посочи, че до момента „Пинду-
одуо“ е работила с дипломати от Аржентина, Сърбия, 
Полша, Чехия, Словакия, Дания и други общо 10 страни, 
които имали живи предавания, в които са рекламирали 
продукти от своите страни и до момента са получили 
над 100 хиляди поръчки. „Различното от обикновени-
те живи излъчвания е, че тези на чуждите дипломати 
привличат по-голямо внимание от страна на потреби-
телите. По време на тях дипломатите разказват за 
историята и традициите на своите страни, а потре-
бителите могат да усетят интересни неща и да заси-
лят желанието си да пазаруват“, обяснява той.

Епидемията от новия коронавирус прекрати икономи-
ческите дейности в много страни в света. А живите 
излъчвания по интернет смекчиха ефекта от невъз-
можността на хората да пазаруват във физически 
магазини. Освен това, те показаха и добрите перспек-
тиви пред китайската икономика. Изследователят 
на Бюрото за икономически прогнози при Китайския 
информационен център Джоу Юнхан счита, че онлайн 
презентациите на чуждите дипломати са били от го-
ляма помощ за износа на стоки от техните дължави. 
„След епидемията никой не е очаквал бурното разви-
тие на пазаруването чрез излъчвания на живо. Участи-
ето на дипломатите създава по-голямо доверие към 
продуктите“, смята той.
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