
Породи кози. 
Хранене и отглеждане 

на козите 



Породи кози 
В зависимост от ползвателното си 

направление породите кози се 
разделят на следните направления: за 
мляко, за вълна (мохер), за месо и за 
пух.  

 

Породи кози за мляко 
 

Саанска коза  

Създадена е чрез народна селекция в 
Швейцария. Живатните са едри, с добре 
развита костна система и здрава 
конституция. Цветът на космената 
покривка е бял, къс и прилепнал към 
тялото. Двата пола са безроги. 

Живото тегло на козите е 50-85 kg, на 
пръчовете – 75-100 kg. 

Млечността е 1000-1200 l, с 
продължителност на лактационния период 
8-10 месеца. Маслеността е 3,5-3,6%. 

Плодовитостта е 180-200%.  
Саанската коза е основна 

подобрителка в млечното козевъдство, 
широко разпространена в целия свят.  



Тогенбургска порода кози 

Създадена е също в Швейцария при високопланински условия 
чрез народна селекция.  

Цветът на космената покривка варира от светло до тъмно 
кафяв. Характерна особеност са белите ивици от двете страни на 
лицевата част. Крайниците под коленете са също бели. Животните 
от двата пола са безроги.  

Живото тегло при козите е 50-55 kg, а при пръчовете – 70-80 kg. 
Млечността варира от 600 до 1200 l, а маслеността от 3,4 до 

3,6%.  
Плодовитостта е висока 180-200%.  
Породата е с високи аклиматизационни качества, поради което 

е широко разпространена.  



Бяла германска благородна коза 

 Създадена е в Германия чрез 
кръстосване на местните бели 
кози със Саански пръчове. 
Нарича се още Саанизирана.  
Животните са едри, с широки 

и закръглени форми. 
Живото тегло на козите е 50-

70 kg, а на пръчовете – 85-110 
kg. 
Вимето е симетрично и добре 

развито. 
Млечността на козите е 1000-

1200 l, а маслеността 3,6-3,7%.  
Плодовитостта е 200-220%.  



Англо-нубийска коза 
 Създадена е в Англия чрез 

кръстосване на местни английски кози с 
Нубийски пръчове.  

Животните са едри, с хармонично 
телосложение и удължени крайници. 
Отличителен белег са големите увиснали 
уши и изпъкналата профилна линия на 
главата. Преобладаващата част от 
козите и пръчовете са безроги, но се 
срещат и рогати индивиди.  

Космената покривка е с къси влакна 
и лъскави, най-често с тъмночервен цвят 
на космената покривка.  

Вимето е жлезисто, с удобни за 
доене цицки.  

Живото тегло на козите е 55-70 kg, а 
на пръчовете – 80-90 kg. 

Млечността е 600-800 l, а 
маслеността 5-7%. 

Плодовитостта е около 200%.  



Алпийска млечна коза 

 Създадена и разпространена във 

Франция. Козите са със здрава костна 
система и конституция. Цветът на космената 
покривка е кафяв до тъмнокафяв.  

Живото тегло на козите е 55-60 kg, а на 
пръчовете – 80-90 kg. 

Млечността за лактация е 800-900 l. 



Българска бяла млечна коза 

Създадена е чрез 
възпроизводително кръстосване 
на местни кози със Саански и 
саанизирани пръчове (Германска 
бяла и Чешка бяла благородна). 

По екстериор и тип е сходна 
със Саанската коза, но с по-
приземна форма. Преобладаващо 
козите и пръчовете са рогати. 
Цветът на космената покривка е 
бял.  

Живото тегло на козите е 55-
60 kg, а на пръчовете – 75-80 kg. 

Млечността е 600-800 l, с 3,5-
3,6% мастни вещества. 

 Плодовитостта е 170-200%.  



Местни породи кози  
Наблюдава се голямо 

разнообразие по цвят, едрина и 
екстериор. Животните са със 
здрава костна система и копита. 
Цветът на косъма е кафяв, черен, 
бял, сив, пъстър и т.н. Космената 
покривка е с голяма дължина – 10-
15 cm. 

Живото тегло е 45-50 kg при 
козите и 70-80 kg при пръчовете. 

Млечността варира от 250 до 
600 l, а маслеността е 4-4,5%. 

Плодовитостта е 120-130%. 



Породи кози за вълна и пух 

Ангорска коза – Създадена е чрез народна селекция в земите на Турция, 
около Анкара (на гръцки Ангора). Разпространена е доста широко – Близкия 
изток, Африка, Америка, Австралия.  

Козите са сравнително дребни, приземни. Двата пола са рогати. Космената 
покривка е дълга бяла, с копринен блясък и дължина 25-40 cm. Средно от коза се 
настригва 3-5 kg вълна, а от пръчовете – 5-8 kg.  

Млечността е 150-300 l, с масленост 4-6%. 
Плодовитостта е 120-150%. 

http://www.onderer.com/animals/angora_goat1.jpg
http://www.onderer.com/animals/angora_goat2.jpg


Породи кози за пух  
 Кашмирска 

 Оренбургска 

 Придонска 

Козите са с живо тегло 40-45 kg, 
а пръчовете - 60-70 kg. 

Млечността е 100-150 l. 
Плодовитостта 110-160%. 
Получава се от 200- до 500 g пух 

чрез неколкократно ресане. Най-
качествен пух се получава от 
Кашмирската коза. 



Хранене на козите 
Подобно на овцете, с тази разлика, че 

високомлечните кози изискват по-
концентратен тип на хранене. 

Годишната норма при кози с живо тегло 60 
kg и 650 l млечност за лактация е 650 кръмни 
единици.  

Относителният дял на фуражите е следния: 
концентриран фураж 40%, сено и груби 
фуражи 13%, сочни и силажи 7-8%, зелени 
храни и паша 39-40%. Посочените данни се 
отнасят за 181 дни оборен и 184 дни пасищен 
период.  

При козите-майки се наблюдават същите 
три изключително отговорни периода при 
храненето, а именно 1 месец преди 
заплождането, 2 месеца преди оярването и 2 
месеца след оярването.  

Различията са в това, че по-време на цялата 
лактация високомлечните кози изискват 
концентратно подхранване. 

Също така изискванията на козите към 
хигиената на храненето и поенето са много по-
високи от тези на овцете.  

При подрастващите и пръчовете не се 
наблюдават съществени различия в 
изискванията и периодиката на хранене.  



Отглеждане на козите 
В световната козевъдна практика се прилагат три начина на 

отглеждане на козите: 

екстензивен – в планински и пустинни райони без подхранване, 
целогодишно пасищно; 

полуинтензивен – козите се събират на стада и се пасат от 
платени пастири или стопаните се редуват. Основен за нашата страна; 

интензивен – целогодишно оборно или чрез използване на 
пасищни комплекси с културни пасища. 

През оборния период козите трябва да се отглеждат в подходящи 
помещения. Основно изискване е помещенията да бъдат достатъчно 
широки, светли и хигиенични, с четири стени, с врати и прозорци.  



Необходимата закрита площ е:  
   закрита площ                открита площ 

 

- пръчове -       2,2-2,4 m2   3,0-3,5 m2 
- кози-майки -   1,5-1,6 m2                 2,0-2,5 m2 
- ярета -              0,4 m2    0,5 m2 
- козички -       1,1-1,2 m2    1,6-1,8 m2 
 
Характерна особеност е голямата чувствителност 

на козите към ниските температури, влагата и 
течението.  

Козите са силно взискателни към хигиената в 
помещенията, храненето и поенето, както и към 
личната хигиена. Тялото на козите трябва да се 
почиства със специален гребен или четка.  

През лятото в подходящо време козите се къпят и 
дезинфекцират. Следи се състоянието на копитата и 
при необходимост се обрязват.  

 



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА 
ВНИМАНИЕТО! 


