
Значение състояние и 
тенденции в развитието  
на животновъдството. 
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I. Значение, състояние и тенденции в 

развитието на животновъдството  
 

 1. Говедовъдство   
  Основни продукти – мляко и месо 
  Допълнителни продукти – кожи и оборски тор 
  Броят на говедата през  1939 г. е бил  – 1496 х. 
           1980 г.   – 1976 х. 
  2005 г.  –   672 х., намаление 2,9 пъти  
            2010 г.  –   544,4 х. 
  Количеството на надоеното краве мляко се движи 
  от 249 х.т. през 1939 г. до 1941 х.т. през 1990 г. и слиза 
  на 1306 х.т. през 2004 г. или намаление 1,5 пъти, 
           а за 2010 г. то е 1124 х.т.    
  Средната млечност на крава е 2436 l, а в страните от ЕС –  
 7000 l, САЩ Канада – над 8000 l.  
 Тенденции – увеличаване на средната продуктивност  на животните; подобряване 

качеството на продуктите; създаване на специализирано млечно и месодайно 
говедовъдство;  окрупняване  

 на фермите; интензификация на селекционно племенната работа; увеличаване 
срока на пожизненото използване на животните; повишаване на икономическата 
ефективност.   



 2. Биволовъдство   

        мляко –   специални     
     марки сирена (Макак,  

    Виктория, БСС,  

   естествени газирани млечни напитки  

 Основни продукти      

                  месо   –   Смядовска луканка, 
    кайзер, пастърма, суджуци и др. 

 Допълнителни продукти – кожи и оборски тор 

Брой биволи – 1905 г. – около 500 х., 1961 г. – 200 х.,  

а през 2010 г. – 9,2 х. 

Тенденции – увеличаване  броя  на  биволите; 

създаване  на   нови  

селекционни стада.  



3. Овцевъдство   

    Основни продукти – вълна, месо, мляко 
    Допълнителни продукти – кожи, оборски тор 
     
Показатели                 1939 г. 1980 г. 2005 г.  2010 г.   намаление 
брой на овцете х. бр. –       9028 10536 2074 1368         –   6   
вълна  х. т.                  –         128         36          6,5           6    –   5,5   
Мляко х. т.           –         286       331         114           85   –   2,9   
месо   х. т.           –         112       243           14          13,3     – 17,4  
     
       Тенденции – увеличаване броя на овцете;  увеличаване  на средната  

       продуктивност; подобряване  качеството  на  получаваните  продук- 

       ти; окрупняване  на  фермите;  изграждане  на развъдни асоциации;  

       изграждане  на  подходяща  селекционна  структура и селекционна  

       база на породите  



4. Козевъдство   

    Основни продукти – мляко, месо, вълна, пух 

     козе мляко за 2010 г. – 60,4 х. т. 

    Допълнителни продукти – кожи, козина, оборски тор  

    Брой кози – 1939 г. – около 500 х.,  

    1984 г. – 250 х.,  2005 г. – 1080 х., 2010 г. – 356,3 х.   

   Тенденции –  окрупняване  на  фермите;  изграждане  на   

    селекционна база; повишаване на средната продуктивност. 



5. Коневъдство   

    Предназначение – за езда, впряг 
    Допълнително – за мляко (кумис) и месо 
 

   Брой коне – 1939 г. – 614 х., 1980 г. – 120 х., 1995 г. – 133 
х., 2005 г.    - около 100 х. бр. 

           

 магарета – 1939 г. – 173 х., 1980 г. – 337 х., 2005 г. – 276 х.  
    
     Тенденции – усъвършенстване на конете предимно  
     за  спортни цели,  за активни дейности, свързани с 

туризма (селски,  морски,  планински и др.).  



6. Свиневъдство   
    Основни продукти – месо, бекон, тлъстини 
    Допълнителни продукти – кожи, оборски тор 
Нормата за консумация е 24 kg на човек. През 80-те години в 

България са произвеждани на човек около 45 kg. Сега се 
произвежда 11,2 kg на човек, а в страните от ЕС 36,6 kg.  

    Брой свине – 1900 г. – 367 х., 1989 г. – 4332 х.,  
    2010 г. – 664,0 х.бр.  или намаление 7 пъти.   
Производството на месо през 1939 г. е 173 х.т., 1989 г. – достигна 

820 х.т., а 2010 г. – 70,4 х.т. или намалението е 11 пъти. 
Броят на прасенцата от свиня-майка е 17, а в ЕС – 24. 
   Тенденции – повишаване на продуктивността на свинете;   

възстановяване и опазване на националния генофонд;  
възстановяване на промишлената база; въвеждане на фамилни 
ферми с по-малък капацитет; затваряне на цикъла на 
производство; производство на екологично чисто “марково месо”; 
екологизация на свиневъдството.  



7. Птицевъдство   

     Основни продукти   –  яйца  и  диетично,  биологично  пълноценно  
       бяло месо 
    Брой на птиците –  1939 г. – 12 мил.,  1985 г. – 45 мил.,   2010 г. –  
       около 17 мил. Или намаление 2,5 пъти. 
    Производство на яйца – 1939 г. – 74 млн., 1989 г. – 2,9 милиарда, 

2010 г. – 1,4 милиарда бр. или намаление 1,9 пъти. 
    Производството на птиче месо варира от 20,7 х.т. през 1939 г. до 

182,5 х.т. през 1989 г. и слиза през 2010 г. 106,9 или намаление 2 
пъти. 

    Тенденции – увеличаване броя и продуктивността на птиците; 
повишаване на конкурентно способността на българската 
птицевъдна продукция на международния пазар; възстановяване на 
промишлената база; изграждане на фамилни ферми от западен тип; 
производство на екологично чиста продукция.  



8. Зайцевъдство 
 

      Продукти – диетично бяло месо, красиви кожи, 
вълна 

В България има предимно любителски характер. 
    Броят на зайците не е точно регистриран. 
През 2004 г. е произведено 63,6 т. заешко месо.  
     Тенденции – увеличаване броя на зайците; увеличаване 

на общата и средна продуктивност; създаване на 
фамилни професионални ферми с капацитет 150-200 
зайкини-майки; организиране на селекционната 
дейност. 

 



 II. Методи на развъждане  

 1. Чистопородно развъждане – Това е съешаване 
на мъжки и женски животни от една и съща порода.  

 Генетичната същност се състои в увеличаване на 
хомозиготността на животните с цел консолидиране 
на желаните наследствени качества. 

  
                              - селекционни стада – 10% 

  
                              - репродуктивни стада – 50-60% 

  
                              - стокови стада – 30-40% 
 



При свинете и птиците се изгражда 
следната структура: 

  
                                  

  
 

                                

 
 В селекционните (нуклеусовите) стада се изграждат линии и фамилии.  

 Линията води началото си от мъжко разплодно животно, а фамилията 
от женско. 

 Прилагат се следните варианти на съешаване на мъжките и женски 
животни: 

 вътрешно линейно развъждане 

 междулинейно развъждане 

 освежаване на кръвта 

 

 

 

 

 

 

- стокови стада 

- родителски стада 

- прародителски стада 

 

- прапрародителски стада (нуклеусови стада) 



2. Кръстосване  
 а) Кръстосване с оглед създаване на нови породи  
       - възпроизводително (комбинирано) кръстосване 
       - поглъщателно (преобразователно) кръстосване 
     При двата вида кръстосване породообразувателния процес 

преминава през четири етапа:  
Първи етап – кръстосване на избраните породи 
Втори етап – вътрешно развъждане на кръстоските 
Трети етап – разширено  възпроизводство, разширяване  ареала  
  на новосъздаваната порода и оформяне на необхо- 
  димите генеалогични и заводски линии 
Четвърти етап – апробация на породата 
    б) Кръстосване за корегиране на някои признаци 
         - облагородително кръстосване (вливане на кръв) – Целта е 

отстраняване на отделни недостатъци, свързани с екстериора, 
конституцията и някои продуктивни признаци. 



 в) Кръстосване с оглед създаване на стокови животни 
        - променливо (ротационно) кръстосване  
        - промишлено кръстосване – просто и сложно 
Целта е постигане на хетерозисен ефект. 
3. Хибридизация  
    а) вътрешно видова – при кръстосване на 

специализирани линии от различни породи. Прилага се 
най-вече в свиневъдството и птицевъдството. 

    б) междувидова хибридизация– 
        - муле – хибрид между кобила и магарешки жребец 
        - катър – хибрид между магарица и конски жребец 
        - хибриди между говедо и зебу 
        - хибриди между говедо и бизон 
        - хибриди между овца и муфлон 
        - при птиците – около 100 междувидови хибрида. 



III. Методи на селекция  

       1. Отбор – избиране на разплодни животни с 
подходящи качества, които да отговарят на поставените 
цели в селекционната работа.  

 
Бива естествен и изкуствен (целенасочен, методичен). 
Според броя на признаците, обект на селекцията бива: 
          а) последователен – по един признак 
          б) независим (независимо ниво на бракуване) – на  база 

лимити  по няколко признака 
          в) метод на селекционните индекси – сумарно   за    

развъдната     стойност   по      няколко     признака,  изчислени  
по     модел   за  селекционния     индекс 

          г) отбор по фенотип – контрол на продуктивните качества 
          – бонитировка (индивидуална и класна )  



 г) отбор по фенотип – контрол на продуктивните качества 
     – бонитировка (индивидуална и класна) 
  д) отбор по генотип   
              - по произход 
              - странични родственици 
                                          майки-дъщери 
              - потомство        дъщери-връстнички 
В селекционните стада се извършва отбор по фенотип и генотип при независимо 

ниво на бракуване или чрез метода на селекционните индекси. 
В нуклеусовите стада се извършва и преценка по потомство и се изчислява 

развъдната стойност на мъжките разплодници по различни методи. Най-голямо 
приложение намира метода на BLUP.  

За всяка порода се разработва конкретна селекционна програма. 

       2. Подбор –  Това е определянето на конкретните двойки мъжки и 
женски животни за съешаване, с цел получаването на потомство с 
предварително желани качества.  

           а) индивидуален – в селекционните стада при  най-ценните жи- 
     вотни на база индивидуален случен план 
           б) групов (класен) – в стоковите стада 
           в) хомогенен    – свързан с чистопородното и най-вече с линей- 
                                        ното развъждане 
           г) хетерогенен – разнороден, подобряващ 
           целенасочен 
           д) родствен (инбридинг) – стихиен – инбредна депресия 
           е) неродствен (аутбрединг)  
          ж) възрастов – най-добри резултати се получават при родител- 
                                     ски двойки на средна възраст 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 


