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Методи за отглеждане на 

птици 



Методи за отглеждане на птици 

• При отглеждането на селскостопански птици са 
познати две основни групи методи: екстензивни и 
интензивни. 

• Екстензивни методи на отглеждане. Към тях се 
числят свободното, подвижното-полско и 
лагерното отглеждане.  

• Интензивни методи на отглеждане. Към тази 
група се отнасят отглеждането върху дълбока 
несменяема постеля, отглеждането върху 
повдигнати подове и клетъчното отглеждане. 



Екстензивни методи на отглеждане 

• Свободно отглеждане. 

Разграничават се два 

варианта на свободно 

отглеждане:  

свободно отглеждане в 

дребни натурални 

семейни ферми с цел 

задоволяване 

потребностите на 

семейството с яйца и 

птиче месо.  



Екстензивни методи на отглеждане  
Свободно отглеждане на кокошки 

свободно отглеждане в по-едри стокови ферми 
които произвеждат продукция за пазара и които 
комбинират някои от методите на подово 
отглеждане с използването на дворни площи. 
Съгласно изисквания на ЕС са необходими огради и 
заслони срещу хищници и лошо време. 



Екстензивни методи на отглеждане  
Свободно отглеждане на кокошки - предимства 

1) Спокойни птици, по-
лесни за хващане; 

2) Свобода на движенията, 
по-голямо физическо 
натоварване; 

 3) Разнообразна околна 
среда на открито, 
възможност за разходки 
и консумация на свежа 
трева; 



Екстензивни методи на отглеждане  
Свободно отглеждане на кокошки - предимства 

4) Възможност за прашни бани в почвата; 

5) Осигуряване на кацалки и гнезда на различна 
височина, позволяващи по-добро използване на 
пространството; 

6) По-пълно задоволяване на поведенческите 
потребности; 

 7) Използването на кацалките и по-голямото 
физическо натоварване повишават здравината на 
костите; 

8) Възможност за избор на гнезда за снасяне; 

9) Повече пространство за избягване на агресията и 
канибализма. 



Екстензивни методи на отглеждане  
Свободно отглеждане на кокошки - недостатъци 

 

 

1) Висока гъстота на места, повишен риск от 
задушаване; 

2) Повишена смъртност и риск от кълване на пера и 
канибализъм; 

3) Необходимост от осветление с нисък интензитет 
и/или подрязване на човките за контролиране на 
нараняването от кълване;  

 4) Има риск някои птици да бъдат лишени от достъп 
до храна и вода поради агресия; 

5) Риск от заболяване поради контакт с 
екскрементите и диви птици; 



Екстензивни методи на отглеждане  
Свободно отглеждане на кокошки - недостатъци 

6) Проява на вътрешни паразити поради контакт с 
екскрементите и/или консумация на земни червеи 
съдържащи яйца или ларви на паразити; 

 7) Проява на външни паразити (кокошинки, 
кърлежи, и др.); 

8) Снасяне на пода, риск от чупене и изяждане на 
яйцата; 

9) Излагане на хищници и лоши атмосферни 
условия; 

10) По-слаб контрол върху микроклимата вътре в 
помещението; 



Екстензивни методи на отглеждане  
Свободно отглеждане на кокошки - недостатъци 

11) Риск от задръстване на гушата поради 
консумация на ненарязана трева; 

12) Неефективна конверсия, повишен разход на 
енергия, дивите птици консумират значителни 
количества фураж; 

13) Малките размери на помещенията и 
разположението на оборудването в тях 
затрудняват проверката и изнасянето на умрелите 
птици. 



Екстензивни методи на отглеждане 

• Подвижно полско отглеждане. Прилага се в 

дребни семейни птицеферми (най-често 

пуйкоферми и гъскоферми). Има сезонен 

характер и позволява да се оползотворяват 

отпадъците от селскостопанското 

производство.  



Екстензивни методи на отглеждане 

• Лагерно полско отглеждане. Този метод на 
отглеждане е сходен с предходния, но има 
стационарен характер. Размера на лагеруващото 
стадо се определя от капацитета на подвижната 
къщичка, в която птиците нощуват. При този метод 
се оползотворяват не само отпадъци, но и основни 
продукти от селскостопанското производство.  

 



Отглеждане върху дълбока 

несменяема постеля 

• Това е широко прилаган метод при всички видове и 

категории птици и почти монополно – при 

бройлерите, пуйките, патиците и гъските. 



Интензивни методи на отглеждане 

 Отглеждане върху дълбока несменяема постеля 

• Методът се практикува във всички 
страни с развито птицевъдство. 
Материалите, които се използват за 
дълбока несменяема постеля, са най-
различни. Изискванията към тях са да 
имат много добра влагопоглъщаща 
способност, да не са плесенясали, да не 
се сплъстяват, да се намират в 
достатъчно количество и да са евтини.  



Интензивни методи на отглеждане 

 Отглеждане върху дълбока несменяема постеля 

• За постелъчен материал се използват 

главно нарязаната слама от житните 

култури и оронените кочани, които може да 

са нарязани или ситно надробени. Основно 

качество на материалите, изполвани за 

постеля, е тяхната влагопоглъщаща 

способност.  



Интензивни методи на отглеждане 

 Отглеждане върху дълбока несменяема постеля 

• Постелята се поддържа в добро 
състояние посредством: 

– достатъчна и равномерна по зони 
вентилация;  

– предотвратяване на наводненията в 
зоната на поилките; 

– поддържане на относителна влажност и 
скорост на движение на въздуха в 
благоприятни граници; 



Интензивни методи на отглеждане 

 Отглеждане върху дълбока несменяема постеля 

• монтиране на кацални блокове при 

носачките и родителите, върху които се 

разполагат поилките и хранилките, които 

препятстват екскрементите да попадат в 

постелята;  

• предотвратяване на разстройства  на 

храносмилателната система; 

 



Интензивни методи на отглеждане 

• Отглеждане върху повдигнати подове. 
Същността на метода се състои в частично 
или пълно заместване на несменяемата 
постеля със скари или мрежи. Тъй като 
скарите или мрежите се разполагат върху 
носещи конструкции над равнището на пода, 
често в практиката се използва терминът 
повдигнати подове. 

 



Интензивни методи на отглеждане 

• Модификациите на повдигнати подове са 

най-различни, но всички те имат носещи 

конструкции и покриващи блокове. 

Повдигнатите подове се изработват най-

често от метални сплави, пластмаси, мрежа, 

дърво и комбинирани варианти. 



Отглеждане върху повдигнати подове 



Интензивни методи на отглеждане 

 Повдигнати подове - предимства 
методът е по-интензивен в сравнение с дълбоката 

несменяема постеля, защото гъстотата е 10 - 20% по-

висока; 

птиците се намират в благоприятна от гледна точка 

на газовия състав на въздуха зона; 

торът пада в торовото пространство и птиците не са в 

непрекъснат контакт с него; 

почистването и дезинфекцията са удобни и 

ефективни; 

бързото намаляване на влажността на екскрементите 

решава ефективно проблема с миризмите в сградата. 



Алтернативно подово отглеждане 
• Алтернативно подово отглеждане. Това е 

комбиниран метод на отглеждане, който съчетава 

повдигнатите подове с несменяема постеля. 

Алтернативното подово отглеждане синтезира в себе 

си следните елементи от известните конвенционални 

методи на отглеждане:  

 



Алтернативно подово отглеждане 

• От клетъчната 

система е заимствана 

идеята за използване 

на пространството по 

вертикала до четири 

нива (етажа) по 

отворен начин; 

 



Алтернативно подово отглеждане 

• Птиците имат възможност за по-голямо 

движение, прескачане и дори прелитане 

между отделни точки, а също и възможност 

птицата да избира предпочитани високи, 

средни или ниски нива за престой, хранене, 

поене, снасяне и отдих. 



Интензивни методи на отглеждане 

 Алтернативно подово отглеждане 

Помещенията за птици може да се използват 

изцяло за производствени нужди, без 

обслужващи пътеки,  



Интензивни методи на отглеждане 

 Алтернативно подово отглеждане 

или може  да имат една централна или две 

странични обслужващи пътеки;  

 



Интензивни методи на отглеждане 

 Алтернативно подово отглеждане 

• Алтернативното подово отглеждане не съдържа 

нито един елемент, който да е принципно нов. 

Независимо от това той може да се разглежда 

като самостоятелен вариант, със следните 

характеристики: 

– по-адекватен по отношение изискванията на 

птиците, позволяващ свобода на изразяване на 

поведенческите реакции;  



Интензивни методи на отглеждане 

 Алтернативно подово отглеждане 

– по-интензивен в сравнение с другите методи за 

подово отглеждане поради използване на 

различни вертикални нива. 



Интензивни методи на отглеждане 

 Алтернативно подово отглеждане 

• Замяната на многоетажните конвенционални 
клетъчни батерии с алтернативно подово 
отглеждане е свързано с: 

необходимост от инвестиции за 
реконструиране на сградите и 
пресъоръжаването им за новия метод на 
отглеждане; 

намаляване капацитета (птицеместата) на 
сградите, в резултат на което възниква 
потребност от разширяването им или от 
строителството на нови сгради.  



Клетъчно отглеждане 

• При клетъчното 

отглеждане кокошките 

са поставени в батерии. 

Клетъчните батерии са 

съставени от отделни 

клетки. Батериите може 

да са едно- или 

многоетажни. Най-

разпространени са 

триетажните клетъчни 

батерии.  



Интензивни методи на отглеждане 

• Клетъчно отглеждане. Клетъчното отглеждане 
на птиците е широко разпространен метод, 
благодарение на предимствата, които притежава: 

– методът е интензивен и позволява на единица 
подова площ от помещението да се отглеждат 
повече птици; 

– контактите между птиците са ограничени в 
отделната клетка, което е важно от гледна 
точка на стреса; 

– птиците нямат контакт с тора; 



Интензивни методи на отглеждане 

 Клетъчно отглеждане - предимства 

– носливостта е по-висока, смъртността – по-ниска, а 

по-малкото движение на птиците реализира 

икономия на фураж;  

– по-голямата гъстота на единица площ е свързано с 

отделяне на по-голямо количество  биологична 

топлина, с което отпада необходимостта от 

отоплителна система при възрастните птици през 

зимата;  

– елиминира се опасността от изплашване на 

птиците, струпването им по ъглите и задушаване 

на част от тях;  



Интензивни методи на отглеждане 

 Клетъчно отглеждане - недостатъци 

• Клетъчното отглеждане има следните по-важни 
недостатъци: 

–  клетъчните батерии са металоемки, скъпи 
съоръжения, със сравнително къс период на 
използване - между 5 и 10 години; 

– отглеждането в клетъчни батерии се смята за 
нехуманно, поради което в някои страни са 
наложени законови ограничения  и забрани; 

– пукнатите и счупените яйца при този метод са 
повече, в сравнение с отглеждането върху 
дълбока несменяема постеля;  



Интензивни методи на отглеждане 

 Клетъчно отглеждане - недостатъци 

– при многоетажните батерии съществуват 
различия по отношение на температурата и 
осветеността на различните етажи от клетъчната 
батерия; 

– изискванията на клетъчно отглежданите птици 
към качеството на комбинираните фуражи са по-
високи, в сравнение с подово отглежданите 
птици; 

– поради правозащитни и екологични съображения, 
у потребителите в редица страни е формирано 
съзнание, което предопределя по-ниски цени на 
яйцата, произвеждани от клетъчно отглеждани 
носачки.  



Интензивни методи на отглеждане 

 Клетъчно отглеждане 

• Според директива 
1999/74/ЕО от 2013 
година в Европейския 
съюз могат за бъдат 
използвани само 
уголемени (подобрени) 
клетки. Според 
изискванията на 
директивата всяка птица 
разполага с минимум 750 
cm2 свободна подова 
площ.  



Клетъчно отглеждане 

• Съгласно директивата уголемените клетки 
предоставят гнезда, 



Клетъчно отглеждане 

• кацалки с не по-малко от 15 cm фронт за 

птица,  



Клетъчно отглеждане 

• пепелна баня и устройство за пилене на 

ноктите. 



Интензивни методи на отглеждане 

 Клетъчно отглеждане – уголемени клетки 

• Предоставянето на повече използваема 

площ на птица и на по-голяма височина на 

клетката неизбежно повишава 

производствените разходи. Консумацията 

на фураж в подобрените клетки е по-

висока.  



Клетъчно отглеждане – 

уголемени клетки 
• Изисква се 

увеличаване на 
инвестициите за 
сгради и съоръжения в 
разчет на една 
носачка. По-висок е 
разходът на труд и са 
необходими 
допълнителни 
разходи, например за 
постеля. 



Клетъчно отглеждане – 

уголемени клетки 
• Намаляване на 

разходите и 
повишаване на 
ефективността на 
производството на 
яйца може да бъде 
постигнато чрез 
пълна автоматизация 
и компютърно 
управление на 
производствените 
процеси. 



Производствени разходи при отделните 

технологични варианти, евро на начална носачка 

Разходи Клетка -

450 см2 

Подобрена 

клетка 

Волиер 

За фураж 7,58 7,78 7,91 

За вет. обслужване 0,04 0,04 0,29 

Други разходи 0,65 0,67 0,77 

За сгради и съоръжения 2,60 4,04 3,86 

За труд 0,75 0,83 1,07 

Общи разходи 0,15 0,17 0,21 

Всичко разходи: 

-на начална носачка 14,17 15,93 16,62 

-на яйце, евро цент 4,4 5,0 5,2 

-увеличение, % 0 12 17 


