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Консумация на месо в света 

 Свинско – 40% 

 Говеждо – 32% 

 Пилешко – 22% 

 Агнешко и овче – 6% 

 *Агнешкото месо се получава от животни до 1 година, а 

овчето – от животни над 1 година 

 Най-големите консуматори на овче месо са страните от 
Северна Африка, Близкия изток, Индия и част от 

Европейските страни 

  

 Европейският съюз е най-големия консуматор и вносител 
на агнешко месо, като 99% от вноса се осъществява от 

Австралия и Нова Зеландия 



Консумация на агнешко 

 и овче месо 

Страна на човек (lbs) 

Нова Зеландия 

Австралия 

Саудитска Арабия 

Ирландия 

България 

САЩ 

57 

30 

27 

20 

15 

0,8 



Химичен състав и калоричност на 

месото от различни видове животни, % 

Показатели Говеждо Свинско Овче 

Вода 55 -69 49 - 58 48 - 65 

Белтък 16,2 – 19,5 13,5 – 16,4 12,8 – 18,6 

Мазнина 11 - 28 25 - 37 16 - 37 

Калоричност 180 - 320 300 - 390 220 - 380 

Калций 20 28 45 

Фосфор 172 124 202 

Холестерин 75 mg % 74 – 126 mg % 29 mg % 



Оценка на месодайните качества на овцете 

Окомерна оценка 

1. Дълъг и добре    

замускулен врат 

2. Дълъг и равен  

гръб 

3. Широки гърди 

4. Дълга, широка и 

равна крупа 

5. Дълбок, добре 

запълнен бут 

6. Широк, добре 

замускулен бут 



Оценка на месодайните качества и 

степента на угоеност на овцете 
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Експертна търговска преценка на 

живи животни 
 Животните за месо се разделят на следните категории: 

 1. Агнета – млади животни (мъжки и женски) 

   с млечни зъби – до 6 мес. възраст: 

  - млечни агнета – от 12 до 18 kg 

  - агнета от 18 до 25 kg / от 25 до 30 kg 

  - тежки агнета – над 30 kg 

 2. Шилета – млади животни (мъжки и женски), които 
 нямат сменени млечни резци – от 6 до 12 мес.  възраст; 

 3. Дзвизки и дзвиздаци – млади животни от 12 до 18 мес. 
 възраст, които имат сменени само първата двойка 
 резци (зацепите); 

 4. Овце, овни и кочове – възрастни животни, независимо 
 от живото им тегло, които имат  сменени най-малко 
 първите четири резци;   



   Основни признаци за оценка на              

 месодайността при овцете и козите 
1. Предкланично живо тегло /Определя се преди клането, 

  след 24 часово гладуване и лишаване от вода/ 

2. Тегло на трупа /Включва изчистения труп с бъбреците   

без вътрешните органи, главата, крайниците и опашката/ 

 3. Кланично тегло 

  /Включва теглото на трупа плюс вътрешните мазнини/  

4. Кланичен рандеман = Кланично тегло------- Х 100 % 

        Предкланично тегло 

5. Коефициент на месодайност /Съотношение месо:кости /  

6. Сортов и морфологичен състав на трупа 

7. Количество и място на отлагане на тлъстините 

8. Субпродукти 

9. Качество на месото:  

   - външен вид, цвят, аромат, крехкост, сочност, вкус 



Разфасоване на трупа на агнета и ярета: 
        I качество – врат, плешка, котлет, бут 

       II качество – слабини, обрезки 

 

Разфасоване на трупа на овце и кози: 
        врат, плешка, котлет, гърди, бут, таз (тазово  

  парче), бедро, обрезки, слабини 

Субпродукти 
    I категория: черен дроб, сърце, диафрагма, мозък, език и 

   месни обрезки – общо 2,5-3 % 

    II категория: бял дроб, стомах, черва, далак, тестиси и  

   глава (без мозъка и езика) – общо 6-7 %  
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Оценка по конформация на трупа и 

степен на угоеност 

Кланичните трупове се оценяват окомерно от  

 експерти непосредствено след клането по 

системата  (S)EUROP 

 Конформация  Степен на угоеност 

 S – превъзходна             1 – много слаба 

E – отлична                    2 - слаба  

U – много добра             3 - средна 

R – добра                         4 - висока 

O – средна                       5 – много висока 

 P – слаба   



От породата Тексел 

Агнешки трупчета 
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