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Дисертационният труд е написан на 159 страници, в които са 
включени 23 таблици и 47 фигури. Библиографията обхваща 257 
литературни източници, от които 20 са на кирилица и 237 на латиница. 

 
Трудът е обсъден на разширен катедрен съвет при катедра 

„Приложна екология и зоохигиена“ на Аграрен факултет при Тракийски 
университет – Стара Загора, на заседание проведено на 03.04.2017 
година. 

Дисертантът е зачислен в докторантура в самостоятелна 
форма в катедра „Приложна екология и зоохигиена“ на Аграрен факултет 
при Тракийски университет – Стара Загора, на 29.01.2016 година със 
заповед на ректора на Тракийски университет. 

 
Номерацията на разделите, таблиците и фигурите в 

автореферата не съответстват на тези в дисертацията. 
 
Защитата на дисертационният труд, ще се състои на                

от         часа в зала No    на Тракийски университет, Студентски град, гр. 
Стара Загора. 
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Списък на използваните съкращения: 
 
БСК – брой соматични клетки; 
ГКТ – горна критична температура; 
ДКТ – долна критична температура; 
ИИБ – индекс на използване на бокса; 
ИКК – индекс на комфорт на кравите; 
ИСБ – индекс на стоене в бокса; 
ИСК – индекс на стоене на кравите; 
СДВ – скорост на движение на въздуха; 
ТВИ – температурно-влажностен индекс; 
ТНЗ – термонеутрална зона; 
ПСФ 1 – производствена сграда ферма 1; 
ПСФ 2 – производствена сграда ферма 2; 
ПСФ 3 – производствена сграда ферма 3; 
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1. Увод 
 

В днешно време се увеличават мненията, че интензивните 
технологии на отглеждане на кравите за мляко значително понижават и 
влошават комфорта на животните в сравнение с екстензивните 
технологии на отглеждане. За много хора, свободното пасищно 
отглеждане се счита за осигуряващо максимален комфорт на животните. 
Това не е съвсем вярно - наличието на прясна трева се ограничава през 
определени сезони, водата трудно се намира през сухите сезони, има 
висок риск от инвазиране с паразити на животните, а климатичните 
ексцесии, като студ, дъжд или жега, се срещат доста често. 
Следователно, истинското значение на комфорта (поне за 
селскостопанските животни), трябва да бъде преразгледано особено за 
животни, селектирани в продължение на векове, да бъдат отглеждани в 
затворени помещения. 

Комфортът на кравите за мляко трябва да се оценява 
комплексно, което до голяма степен се постига чрез използването на 
създадените през последните години индекси на комфорт. Понастоящем 
най-широко използваните индекси за комфорт са: индекс за комфорт на 
кравите (ИКК); индекс за използване на бокса (ИИБ); индекс за стоене в 
бокса (ИСБ). При тях се отчита основно влиянието на технологичните 
параметри на отглеждане на кравите върху техните стойности. 

 Промяната на климата през последното десетилетие и 
влиянието на високите температури върху кравите за мляко обаче 
поставят въпроси доколко създадените индекси за комфорт са 
съобразени и адекватни с тези промени. Дали при промяна на основните 
микроклиматични показатели индексите на комфорт дават достоверно 
количествено измерение на комфорта? В нашата страна през 
последните години са проведени проучвания, свързани с индексите на 
комфорт при лактиращи крави съобразно технологичните параметри. 
Тези изследвания обаче не разглеждат въпросите поставени от новото 
предизвикателство с глобалното затопляне. Изложените по-горе факти и 
аргументи налагат необходимостта от провеждане на по-задълбочени 
проучвания за това, как промените в основните микроклиматични 
показатели през различните сезони и тези на някои технологични 
параметри влияят върху стойностите на индексите на комфорт, 
определени в условията на реалната говедовъдна практика у нас.  
 

2. Цел и задачи 
2.1. Цел 
Целта на настоящия дисертационен труд е да се проучи 

влиянието на микроклимата и на някои технологични параметри върху 
индексите на комфорт при свободно отглеждани крави за мляко. 

 
2.2. Задачи 
За постигане на набелязаната цел бяха изпълнени следните 

задачи: 
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1. Определяне и анализиране на основните климатични 
фактори (температура, влажност и скорост на движение на въздуха) в 
районите на трите  говедовъдни ферми, обект на проучването.  

2. Определяне и анализиране на микроклиматичните 
показатели температура, влажност и скорост на въздуха в различни 
технологични зони на проучваните говедовъдни сгради в изследваните 
ферми.  

3. Определяне на температурно-влажностният индекс и 
неговото влияние върху индексите на комфорта, с оценка на риска от 
температурен стрес, за отглежданите крави.  

4. Определяне индексите на комфорт в проучваните сгради. 
5. Определяне влиянието на контролираните микроклиматични 

параметри в проучваните производствени сградите върху индексите на 
комфорт. 

6. Проучване влиянието на повърхностната температура на 
пода на боксовете за почивка на кравите върху индексите на комфорт. 

 

3. Материали и методи 
3.1. Материал 
Проучванията са проведени в продължение на 1 година, в три 

млечни говедовъдни ферми с различен капацитет от три различни 
области на Централна Южна България. Изследваните ферми са с 
еднаква технология на отглеждане на кравите за мляко – свободно в 
индивидуални боксове. С цел запазване на конфиденциалност фермите, 
обект на изследването са означени като: Ферма 1, Ферма 2 и Ферма 3, а 
проучваните сгради обект на изследването като: ПСФ 1; ПСФ 2; ПСФ 3. 

 
Ферма 1. Фермата се намира в землището на община 

Димитровград, област Хасково. Капацитета на фермата е 300 броя 
крави. Кравите се отглеждат свободно в полуотворена сграда с 
индивидуални боксове. В сградата обект на изследването се отглеждат 
120 броя крави. Застроената площ на помещението е 5205,6 m3.  

Проучваната сграда, обект на изследването (ПСФ 1) е с 
дължината 60 m и широчината 18 m. В сградата има разположени две 
торови пътеки с широчина от 400 сm изградени от набразден бетон. 
Широчината на хранителната пътека е също 400 сm. Боксовете са 
разположени на три реда като двата реда са срещуположно 
разположени, а другия  ред са единични боксове разположени към 
стената на сградата. Едната торова пътека разделя срещуположно 
разположените боксове от хранителната пътека, а другата ги разделя от 
единичните боксове. 

 Сградата е оборудвана с полиетиленови щори, които се 
спускат автоматично при неблагоприятни атмосферни условия (скорост 
на въздушния поток над 4 m/s, при дъжд и снеговалеж, и при падане на 
температурата на въздуха под 2°С). Покривната конструкция е от 
ламарина без топлоизолация. 

Животните, които са обект на изследването са лактиращи крави 
в първи период на лактация от отелване до 150-ия ден. 
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Сградата е оборудвана с 5 вентилатора разположени над 
торовите пътеки, които се включват автоматично при температури на 
въздуха над 28°С. Три от тях са разположени над торовата пътека в 
близост до хранителната пътека, а два над другата торова пътека. 
Вентилаторите са марка DeLaval, с мощност 0,55 кW и производителност 
от 60000 L/h въздух, поставени са под 80° ъгъл. Осветлението във 
фермата е луминесцентно, 42 броя осветителни тела, 26 бр. са 
разположени над торовите пътеки и 16 бр. над хранителната пътека. 

Почистването на тора е с делта скреперно устройство, като 
скрепера се движи през интервал от 1,30 h. Съхранението на торовата 
маса става в надземно торохранилище, което е открито и съобразено с 
нормативните документи и капацитета на фермата. Храненето е на воля 
с целодажбена смеска и постоянен достъп на вода, фуража се залага с 
фуражораздаващо ремарке (миксер) двукратно в 7.00 h. и 16.00 h. 
Достъпът на вода във фермата е осигурен от централното 
водоснабдяване на населеното място. На животните са осигурени 4 
водопойни корита с обем от 80 L и размери: дължина 95 сm; широчина 45 
сm и дълбочина 30 сm. Доенето е двукратно в 7:00 h. и 18:45 h. в доилна 
зала 2x5 тип „Рибена кост”, оборудвана със софтуерен продукт за 
управление на стадото.  

За почивка и лежане на кравите са осигурени индивидуални 
боксове. Подовата им повърхност е застлана със смес от компостирана 
торова 
маса и нарязана слама в съотношение 1:1. Всеки ден се добавя чиста 
нарязана слама по 1 kg на легло, а почистването на замърсената 
постеля е веднъж седмично.  

Всяко легло е отделено от съседното посредством дървена 
гредичка с ширина 5,5 сm. Индивидуалните боксове са с дължина 210 сm 
и ширина 110 сm. Височината от пода на бокса до тилния ограничител е 
120 сm. Разстоянието от задният ръб на бокса до тилния ограничител е 
150 сm. Дълбочината на леглото е 13 сm. Височината на задният ръб на 
бокса е 17 сm. Разстоянието от края на разделителните прегради на 
бокса до задният ръб на бокса е 15 сm. Разстоянието от най-ниската част 
на долната тръба на разделителните прегради на бокса до повърхността 
на бокса е 15 сm, а от най-високата част е 53 сm. Разстоянието от 
задният ръб на бокса до гръдният ограничител е 91 сm.  

 
Ферма 2. Фермата се намира в землището на община 

Първомай, област Пловдив. Фермата е с капацитет 500 дойни крави. 
Кравите се отглеждат свободно в индивидуални боксове в полуотворена 
сграда. Сградата обект на изследването е с капацитет 120 бр. крави. 
Застроената площ на помещението е 5265,6 m3. 

Проучваната сграда обект на изследването (ПСФ 2) е с 
дължината 66 m и широчината 18 m. В сградата има разположени две 
торови пътеки осъществени от набразден бетон върху, който има 
застлана гумена настилка с дебелина от 6 cm от типът „Kura P” на 
фирмата Kraiburg. Върху проходите вътре в помещението (при 
преминаване на животните от една торова пътека в друга) са застлани 
гумени настилки отново на фирмата Kraiburg от типа „PEDIKURA” с 
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дебелина от 2 сm със съдържаща се в постелката метална нишка, с цел 
износване на копитата на животните. Боксовете са разположени на три 
реда като двата реда са срещуположно разположени, а другия  ред са 
единични боксове разположени към стената на сградата. Едната торова 
пътека разделя срещуположно разположените боксове от хранителната 
пътека, а другата ги разделя от единичните боксове. Широчината на 
хранителната пътека е 480 сm, а на торовите пътеки по отделно е 380 
сm. Сградата е снабдена със завеса изградена от полиетилен, която се 
пуска по усмотрение на гледачите при неблагоприятни климатични 
условия. Надлъжните стени и покривната конструкция на сградата са 
подобни като ПСФ 1. 

Животните, които са обект на изследването са лактиращи крави 
в първи период на лактация от отелване до 150-ия дeн. 

Сградата е снабдена с 8 броя вентилатори разположени на две 
двойки по 4 вентилатора над торовите пътеки под 45° ъгъл, като те се 
включват ръчно по усмотрение на гледачите. Разстоянието между 
първата двойка е 20 m, а между втората 13 m. Вентилаторите са марка 
DeLaval, с мощност от 0,55 кW и производителност от 17000 L/h въздух.  

Осветлението в сградата е луминесцентно, осъществява се от 
6 броя осветителни тела с мощност 400 W. Почистването на тора е с 
делта скреперно устройство, като скрепера се движи през интервал от 1 
h. Съхранението на тора става в надземно торохранилище, което е 
открито и съобразено с нормативните документи и капацитета на 
фермата. Храненето е на воля с целодажбена смеска и постоянен 
достъп на вода, залагането на фуража е с помощта на самоходен миксер 
двукратно в 8:00 h. и 16:00 h. Водоснабдяването във фермата е от 
локален водоизточник. На животните са осигурени 5 водопойни корита с 
обем от 100 литра и размери: дължина 270 сm; широчина 45 сm и 
дълбочина 35 сm. Доенето е трикратно в 5:00; 12:00 и 19:00 h. в доилна 
зала 2x8 тип „Рибена кост”, оборудвана със софтуерен продукт за 
управление на стадото.  

За почивка и лежане на кравите са осигурени индивидуални 
боксове, на които основата им се състои от бетон и постлана отгоре 
гумена постелка от типа „KEW Plus” на фирмата Kraiburg с дебелина от 4 
сm, един път на ден се разпръсква хидратна вар върху леглата. 

Индивидуалните боксове са с дължина от 185 сm и широчина - 
125 сm. Височината от пода на бокса до тилния ограничител е 120 сm. 
Разстоянието от задният ръб на бокса до тилния ограничител е 140 сm. 
Височина на задният ръб на бокса е от 18 сm, като се прибавят 4 сm 
дебелина на гумената постелка общо 22 сm. Разстоянието от края на 
разделителните прегради на бокса до задният ръб на бокса е 20 сm. 
Разстоянието от най-ниската част на долната тръба на разделителните 
прегради на бокса до повърхността на бокса е 34 сm, а от най-ниската 
част на горната тръба на разделителните прегради е 89 сm. 
Разстоянието от задният ръб на бокса до гръдният ограничител е 91 сm. 

  
Ферма 3. Фермата се намира в землището на община Чирпан, 

област Стара Загора. Кравите се отглеждат свободно в индивидуални 
боксове в полуотворена сграда. Сградата е с капацитет 500 дойни крави, 
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а фермата - 1300 броя животни (крави, телета, юници). Застроената 
площ на помещението е 29 362,5 m3. 

Дължината на сградата обект на изследването (ПСФ 3) е 90 m, 
а ширината - 45 m. В сградата има разположени две хранителни пътеки – 
централна и крайна. Надлъжните стени и покривната конструкция на 
сградата са подобни като сградите на другите две ферми. От едната 
страна на централната хранителна пътека са разположени две торови 
пътеки с повърхност от набразден бетон. Боксовете са на три реда - два 
срещуположни и един ред единични боксове към стената на сградата. 
Едната торова пътека разделя срещуположните боксове от хранителната 
пътека, а другата - от единичните боксове. От другата страна на 
централната хранителна пътека по посока към крайна хранителна пътека 
са разположени още четири редици индивидуални боксове, два по два 
срещуположно, разделени от торова пътека. Още по една торова пътека 
разделя редиците боксове от централно разположената хранителна 
пътека и от крайно разположената такава, с повърхност от набразден 
бетон. Между торовите и хранителните пътеки има праг с ширина от 45 
сm, върху който кравите стъпват с предните си крайници при захождане 
към хранителната пътека. Централно разположената хранителна пътека 
е с ширина 530 сm, а крайната - с ширина 400 сm. Торовите пътеки са с 
ширина 360 сm. Сградата е снабдена с полиетиленови мрежи, които се 
спускат през зимният период при неблагоприятно време пред крайно 
разположената хранителна пътека. 

Животните, които са обект на изследването, са лактиращи 
крави в първи период на лактация от отелване до 150-ия ден. 

Сградата е оборудвана с 15 броя вентилатори, разположени 
през 18 метра над боксовете за почивка под 80° ъгъл. Включват се 
ръчно, по усмотрение на гледачите. Вентилаторите са марка DeLaval, с 
мощност от 0,55 кW, с производителност от 17000 L/h въздух. 

Осветлението в сградата е луминесцентно, с 24 броя 
осветителни тела, работещи на два режима – дневен и нощен (червена 
светлина) с мощност на осветителните тела 900 W. Почистването на 
торовата маса е с делта скреперно устройство, като скрепера се движи в 
интервал от 20 минути. Съхранението на торовата маса става в 
надземно торохранилище, което е открито и съобразено с нормативните 
документи и капацитета на фермата. Храненето е на воля с 
целодажбена смеска и постоянен достъп на вода, залагането на фуража 
става с фуражораздаващо ремарке (миксер) двукратно в 8:00 h. и 16:00 
h. Водоснабдяването във фермата е осигурено от локален водоизточник. 
Животните разполагат с 9 водопойни корита с обем от 100 L всяко и 
размери: дължина 270 сm; ширина 45 сm и дълбочина 35 сm. Доенето е 
трикратно (5:00; 12:00 и 19:00 h.) в доилна зала 2x10 тип „Рибена кост”, 
оборудвана със софтуерен продукт за управление на стадото.  

За почивка и лежане на кравите са осигурени индивидуални 
боксове, с основата от бетон, покрит с гумена постелка „KEW Plus” – 
Kraiburg, с дебелина от 4 сm. Върху гумената постелка се застила слама, 
която се подменя на всеки три дни. Еднократно всеки ден върху леглото 
се разпръсква хидратна вар върху леглата. 
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Индивидуалните боксове са с дължина 188 сm и ширина 114 
сm. Височината от пода на бокса до тилния ограничител е 120 сm. 
Разстоянието от задният ръб на бокса до тилния ограничител е 167 сm. 
Височината на задният ръб на бокса е 24 сm плюс 4 сm от гумената 
постелка или общо 28 сm. Разстоянието от края на разделителните 
прегради на бокса до задният ръб на бокса е 33 сm. Разстоянието от най-
ниската част на долната тръба на разделителните прегради на бокса до 
пода е 16 сm, а от най-високата част на горната тръба на 
разделителните прегради - 55 сm. Разстоянието от задния ръб на бокса 
до гръдния ограничител е 96 сm.  

 
3.2. Методи на изследване 
3.2.1. Показатели на климата 
В районите на проучваните ферми бяха отчитани следните 

климатични показатели: температура на въздуха; влажност на въздуха и 
скорост на движение на въздуха. Тяхното измерване е извършено 
двукратно всеки месец винаги в едни и същи часове: 10:00 h; 12:00 h; 
14:00 h; 16:00 h и 18:00 h, на разстояние 10 m извън сградите обект на 
изследването. 

 
3.2.2. Показатели на микроклимата и методи за тяхното 

изследване 
В производствените сгради от трите ферми, обект на 

изследването бяха отчитани двукратно всеки месец винаги в едни и 
същи часове: 10:00 h; 12:00 h; 14:00 h; 16:00 h и 18:00 h, следните 
микроклиматични показатели: температура на въздуха; влажност на 
въздуха и скорост на движение на въздуха.  Измерванията са правени в 
различни технологични зони: върху торовите пътеки; единичните боксове 
за почивка; срещуположно разположените боксове за почивка и 
хранителните пътеки. За всяка технологична зона са определени по пет 
измервателни пункта, разположени на равно разстояние един от друг. 
Отчитането на данните от измервателните уреди е в жизнената зона на 
кравите на височина от пода на помещението от 1 m.  

Температура на въздуха (0С). За отчитане температурата на 
въздуха бе използван автоматичен комбиниран уред Lutron MCH-
383SDВ, с обхват на измерване от 0 до 500C и резолюция 0,10С. 

Относителна влажност на въздуха (%). За отчитане 
влажността на въздуха е използван същия автоматичен комбиниран 
измервателен уред, с обхват на измерване от 10% до 90% и резолюция 
0,1%. 

Скоростта на движение на въздуха (m/s). За измерване на 
скоростта на движение на въздуха е използван автоматичен комбиниран 
уред Lutron EM-9300SD, с обхват на измерване от 0,1 m/s до 25 m/s и 
резолюция 0,1 m/s. 
 

3.2.3. Определяне на повърхностната температура на 
пода на индивидуалните боксове. 

 За определяне на повърхностната температура е използван 
инфратермометър Rayenger ST-2. Обхватът на измерване на уреда е в 
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границите от минус 18°C до плюс 40°C. Отчитането на повърхностната 
температура е на разстояние 15 сm от измерваната повърхност. 

Автоматичните комбинирани уреди за измерване на 
микроклиматичните показатели бяха захранвани от енергийна станция 
LS-856 със спецификация - максимална мощност от 900 АМР, батерия - 
12V 17 AH. 
 

3.2.4. Определяне размерите на индивидуалните боксове. 
Размерите на отделните елементи на индивидуалните боксове 

в сградите на трите ферми, обект на изследване, са измерени със 
стандартна метална ролетка с дължина 50 m. И в трите сгради бяха 
определяни следните параметри на индивидуалните боксове в 
сантиметри: ширина на бокса; дължина на бокса; разстояние от задният 
ръб на бокса до тилният ограничител; височина от пода на бокса до 
тилният ограничител; височина на задният ръб на бокса. Размерите на 
отделните технологични елементи на индивидуалните боксове за всяка 
сграда от трите ферми са представени в Таблица 1. 

 
Таблица 1. Размери на отделните технологични елементи на 

бокса в изследваните производствени сгради 
Технологичен елемент Производствена сграда 

ПС 3 ПС 2 ПС 1 

Дължина на бокса 188 cm 185 cm 215 cm 

Ширина на бокса 114 cm 125 cm 110 cm 

Разстояние от задният ръб на бокса до 

тилният ограничител 

167 cm 140 cm 150 cm 

Разстояние от предния ръб на бокса до 

тилния ограничител 

21 cm 45 cm 65 cm 

Височина от пода на бокса до тилният 

ограничител 

120 cm 120 cm 120 cm 

Под/постеля Гума+слама гума Слама+ком-

постиран тор 

 
Размерите на отделните технологични елементи на боксовете се 

различават във всяка от сградите, с изключение височината на тилния 
ограничител, която е еднаква и при трите – 120 сm. Използваното 
подовото покритие на индивидуалните боксове в трите ПС обект на 
изследването е различно. В ПСФ 1 се използва постеля от слама 
примесена със компостиран тор в съотношение 1:1; в ПСФ 2 - гумена 
постелка; и в ПСФ 3 - гумена постелка плюс слама. 

 
3.2.5. Изчисляване индексите на комфорт 
За изчисляване индексите на комфорт бяха отчитани 4 

показателя - брой крави лежащи в боксовете; брой крави стоящи с 
четирите или само с двата крака в бокса; брой крави, които не се хранят 
и общ брой крави в групата. Отчитането беше извършвано двукратно 
всеки месец в продължение на една година в светлата част на 
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денонощието в интервал през 2 h (10:00 h; 12:00 h; 14:00 h; 16:00 h и 
18:00 h). На база отчетените показатели са изчислени и съответно 
индексите на комфорт (Grant, 2009), както следва: 

 
Индекс за комфорта на кравите (ИКК) = Брой крави лежащи в 

боксовете/Брой крави стоящи прави или лежащи в боксовете х 100 
 
Индекс за използване на боксовете (ИИБ) = Брой крави 

лежащи в боксовете/ Брой крави, които не се хранят х 100 
 
Индекс на стоене в боксовете (ИСБ) = Брой крави, стоящи 

прави или с предни крака в бокса/Всички крави в обора х 100 
 
3.2.6. Статистическа обработка на резултатите 

За основна статистическа обработка на данните е използван 
пакет MS Exсеl, а за получаване на средните стойности, грешките и 
анализа на варианса, съответните модули на STATISTICA на StatSoft 
(Copyright 1990-1995 Microsoft Corp.) 

За оценка на влиянието на факторите върху зависимата 
променлива* е използван следния модел: 

Yijkl =  μ +  Fi + Sj + Нk + F*Sij + F*Hik + S*Hjk + F*S*Hijk + eijkl 

Където: 
Yijkl  е зависимата променлива*; μ  е популационното средно; Fi 

е ефекта на фермата, Sj е ефекта на сезона отчитане, Нk е ефекта на 
часа през деня на отчитане, F*Sij е свързан ефект на фермата и сезона, 
F*Hik е свързан ефект на ферма и час на отчитане, S*Hjk е ефекта на 
сезона и часа на отчитане, F*S*Hijk  е свързан ефект на фермата, сезона 
и часа на отчитане и eijkl е ефекта на неконтролираните фактори 
(грешката); 

* температура, влажност и скорост на движение на въздуха 
извън помещенията; температура, влажност и скорост на движение на 
въздуха на проучваните технологични зони; повърхностна температура 
на боксовете; ИКК,ИИБ, ИСБ. 

За оценка на влиянието на факторите върху стойностите на 
температурно-влажностния индекс е използван следния модел: 

Yijkl =  μ +  Fi + Sj + Нk + eijkl 
 
Където: 
Yijkl  е зависимата променлива (ТВИ); μ е mean effect; Fi е ефекта 

на фермата, Sj е ефекта на сезона отчитане, Нk е ефекта на часа на 
отчитане през деня, и eijkl е ефекта на неконтролираните фактори 
(грешката); 

 
За оценка на влиянието на факторите върху стойностите на 

индексите на комфорт е използван следния модел: 
Yijk =  μ +  Fi + ТНIj + eijk 
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Където: 
Yijk  е зависимата променлива (ИКК, ИИБ и ИСБ); μ е mean effect; Fi е 
ефекта на фермата, ТНIj е ефекта на ТВИ и eijkl е ефекта на 
неконтролираните фактори (грешката); 
 

За оценка на влиянието на факторите върху стойностите на 
индексите на комфорт е използвани следните модели: 

Yijkl = μ + TBi + Hj + Sk + eijkl 

Където: 
Yijkl  е зависимата променлива (ИКК, ИИБ, ИСБ); μ е 

популационното средно; ТBi е ефекта на повърхностната температура на 
бокса, Нj е ефекта на влажността на въздуха в зоната над боксовете, Sk е 
ефекта на скоростта на движение на въздуха в зоната над боксовете и 
eijkl е ефекта на неконтролираните фактори (грешката). 

За оценка на влиянието на факторите върху влажността на 
въздуха в боксовете за почивка е използван следния модел: 

Yijkl = μ + Ti + Sj + eijk 

Където: 
Yijkl  е зависимата променлива (влажността); μ е 

популационното средно; Тi е ефекта на температура на въздуха над 
бокса, Sj е ефекта на скоростта на движение на въздуха в зоната над 
боксовете и eijk е ефекта на неконтролираните фактори (грешката). 

Чрез анализа на вариансите (ANOVA) за модела са получени по 
класове на фиксираните фактори средното на най-малките квадрати 
(LSM). 

4. Резултати и обсъждане 
4.1. Състояние на основните климатични фактори в 

районите на проучваните ферми 
Трите говедовъдни ферми, включени в проучването, се 

намират в три различни области на Централна южна България - област 
Хасково, общ. Димитровград (ферма 1), област Пловдив, общ. 
Асеновград (ферма 2) и област Стара Загора, общ. Чирпан (ферма 3). И 
трите животновъдни ферми попадат в една климатична област, 
характеризиращи се с преходно континентален климат. Тази климатична 
област обхваща цялата Горнотракийска низина, ниските задбалкански 
котловини, северната част на Тунджанската хълмиста и нископланинска 
област и Източна Стара планина. Средната януарска температура е от –
1,5 до +1°С, средната юлска е от 22–24°С, а максималните летни 
температури достигат до 40°С (Александров, 2006). 

Фермите са сравнително отдалечени една от друга, което 
обуславя съществуването на известни разлики в климатичните условия 
на местностите, в които се намират.  

Ферма 1 е разположена в землището на община Димитровград. 
Климатът на района е преходно-континентален, до средиземноморски. 
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Средната годишна температура е по-висока от средната за страната 
+12.6°С. Това спомага за по-интензивни процеси на изпарение, особено 
през летните месеци. Разпределението на валежите е неравномерно 
през годината. Установяват се два максимума: пролетен през месеците 
май - юни и есенен през октомври - декември. Основният минимум е през 
септември, а вторият - през февруари (Сайт на община Димитровград: 
https://sites.google.com/site/meteodimitrovgrad/--2). 

Ферма 2 е ситуирана в землището на община Първомай. Тя 
попада в близост до планинска област, която се характеризира с 
прохладно лято и по-продължителна зима с доста студени дни. Валежите 
през зимата са повече във вид на сняг, който се задържа понякога до 
април. Есента започва рано, но понякога има топли слънчеви дни и 
седмици. Пролетта е топла, с доста валежи от дъжд. Преобладаващите 
ветрове са северозападни, но не са редки и топлите беломорски ветрове 
(Сайт на община Първомай: http://www.parvomai.bg/web/turizam.html). 

Ферма 3 се намира в землището на община Чирпан. Върху 
климатичните условия в общината оказват влияние Стара планина от 
север и Родопската планинска верига от юг, които осигуряват защита от 
ветровете. По течението на река Марица се чувства климатичното 
влияние на Средиземноморието, главно в режима на валежите. Зимата е 
по-сурова в сравнение с другите райони на Старозагорска област, с 
устойчива и сравнително добра снежна покривка. Средногодишната 
температура е около 12°С. Средната влажност на въздуха е 70%. През 
годината преобладават северозападни ветрове със средна скорост 2,1 
m/s (Сайт на община Чирпан: http://www.szeda.eu/chirpan/mun-res.html). 

От табл. 2 се вижда, че разликите в средните температури за 
различните сезони по район на фермите са в границите на 2-3°С. Най-
голямо отклонение е установено за средната дневна температура за 
сезон есен в района на ферма 3 – 21,77°С при 17,74°С и 17,68°С за 
другите две ферми. Тези разлики, обаче не са статистически значими. 
Същата тенденция се отчита и за сезон зима – в района на ферма 3, 
средната дневна температура е най-висока 9,66°С, срещу 8,77°С и 
6,71°С за района на другите две ферми, като разликата между 
температурата в района на ферма 1 и 3 е статистически значима.  

Perissinotto et al. (2006) определят границите на 
термонеутралната зона (ТНЗ) при лактиращите крави в рамките от 4 до 
26°С. Отнесена тази препоръка към получените от нас данни (табл. 2) 
се установява, че при три от сезоните (есен, зима и пролет) за всички 
ферми отчетените температури са в рамките на ТНЗ. Единствено за 
сезон, лято отчетените температури са по-високи с 1,8 до 3,6°С над 
горната граница на ТНЗ. 

По отношение скоростта на движение на въздуха не се отчита 
статистически значим ефект на района на фермата, макар че за някои 
сезони (пролет и зима) се наблюдават по-значителни разлики по район 
на фермата. Статистически значима разлика установихме само за сезон 
пролет между района на ферма 2 и 3. Разликата е по-голяма между 
ферма 1 (0,28 m/s) и другите две ферми (0,10 m/s и 0,18 m/s), но поради 
голямото вариране тези разлики не са статистически значими. За сезон 
лято и при трите ферми се отчитат по-ниски стойности от 

https://sites.google.com/site/meteodimitrovgrad/--2
http://www.szeda.eu/chirpan/mun-res.html
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препоръчителните, които съчетани с високите температури на въздуха 
през този сезон е предпоставка за появата на топлинно напрежение при 
кравите. 

 
Таблица 2. Средни стойности и стандартно отклонение за 

основните климатични показатели по ферми и сезон на 
отчитане 

Ферма Брой 
n 

Температура на 
въздуха, °С  

Скорост на движение 
на въздуха, m/s 

Относителна влажност 
на въздуха, % 

x ± SE SD x ± SE SD x ± SE SD 

Лято 

Ферма 1 25 29.59±0.67** 3.35 0.31±0.07 0.36 45.13±2.21a 11.03 

Ферма 2 25 27.81±0.89 7.89 0.21±0.04 0.18 52.53±2.41a 12.04 

Ферма 3 25 28.77±0.53*** 2.63 0.30±0.05* 0.27 50.90±1.85*** 9.27 

Есен 

Ферма 1 20 17.74±1.69 7.59 0.26±0.04*** 0.17 59.13±3.46 15.47 

Ферма 2 20 17.68±1.76 7.89 0.21±0.02*** 0.10 60.31±3.39 15.14 

Ферма 3 15 21.37±1.97 7.63 0.26±0.09 0.33 59.83±5.74 22.24 

Зима 

Ферма 1 15 6.71±0.99a 3.86 0.37±0.08*** 0.30 46.93±2.80a 10.83 

Ферма 2 15 8.77±0.71 2.75 0.40±0.11** 0.44 53.90±4.49 17.40 

Ферма 3 15 9.66±0.91a 3.52 0.23±0.04** 0.17 57.04±3.41a 13.21 

Пролет 

Ферма 1 10 23.91±1.27 4.01 0.28±0.09* 0.30 38.19±2.23a 7.04 

Ферма 2 10 24.89±0.70* 2.22 0.10±0.00a 0.00 40.62±2.28* 7.20 

Ферма 3 10 24.58±1.06 3.35 0.18±0.03a* 0.10 45.22±1.81a*** 5.72 

Между фермите означени с еднаква буква по сезони има статистически значима 

разлика при  – P<0,05, 

*- значима при P<0,05; **- значима при P<0,01; ***- значима при P<0,001; ns – няма 

значим ефект 

Със звездички е означена статистическата значимост на разликите между 

отчетените климатични показатели за района и микроклиматичните показатели в 

сградите на съответните ферми (в зоната на индивидуалните боксове). 

 
Според Brügemann et al. (2012) слънчева радиация и скоростта 

на вятъра, не са от голямо значение при кравите, отглеждани 
целогодишно в помещения.   

    При показателя влажност на въздуха се наблюдават значими и 
закономерни разлики особено между районите на ферми 1 и 3. Районът с 
най-ниска влажност на въздуха за почти всички сезони е този на ферма 1 
(за сезон пролет 38,19%, лято – 45,13%, зима – 46,93%), изключение 
прави само сезон есен – 59,13% (табл.2).  

В заключение може да се каже, че районът на Ферма 1 се 
характеризира с по-висока температура през лятото и по-ниска през 
зимата, с по-ветровито време през повече от сезоните и с по-ниска 
влажност на въздуха в сравнение с районите на другите две ферми за 
всички сезони. 

Анализът на варианса за влияние на контролираните фактори 
(температура; относителна влажност; скорост на движение на 
въздуха) върху основните климатични показатели за района на трите 
ферми е представен в табл. 3. 
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Таблица 3. Анализ на варианса за влияние на контролираните 

фактори върху отчетените климатични показатели 

*- значима при P<0,05; **- значима при P<0,01; ***- значима при P<0,001; ns – няма 

значим ефект 

 

От данните в таблицата е видно, че не е установен 
статистически значим ефект на района на фермата и за трите отчитани 
показателя – температура, влажност и скорост на движение на въздуха. 
Установява се значим ефект на сезона (P<0,001) и часа на отчитане 
(P<0,001) върху температурата и влажността на въздуха в района на 
фермите поради по-значимите варирания  при средните дневни 
температури и влажността на въздуха в районите на трите ферми по 
сезони и в различните часове на деня. При показателя скорост на 
движение на въздуха не се отчита значим ефект на нито един от 
проучваните фактори. 

Външните климатични показатели за трите ферми са отчитани 
в интервал от 2 h. през светлата част на денонощието (в 10, 12, 14, 16 и 
18 h.), с цел да се установи достигат ли се екстремни стойности на 
температурата, които да се оказват влияние от една страна на 
микроклимата в помещенията и от друга – на комфорта на кравите. 

На фигура 1 е представено варирането на средните 
температури в зависимост от часа на отчитане през деня по район на 
фермите и сезоните.   

Източници на 
вариране 

Степени 
на 

свобода 

Температура на 
въздуха 

Скорост на 
движение на 

въздуха 

Влажност на въздуха 

(n – 1) MS F          P MS F         P MS F        P 

Общо за модела       1 
74124,54 2688,4 *** 2,22 164,2*** 472598,6 

2377,6**
* 

Ферма        2 43,74 1,6- ns 0,09 1,34-  ns 581,1 2,92-  ns 

Сезон        3 4077,72 147,9*** 0,14 1,94-  ns 2372,3 11,9*** 

Час        4 127,95 4,6** 0,06 0,83-  ns 704,6 3,54** 

Ферма*Сезон       6 29,07 1,05- ns 0,07 0,95- ns   94,5 0,48-  ns 

Ферма*Час       8 1,32 0,05-  ns 0,04 0,57-  ns 26,9 0,14- ns   

Сезон*Час      12 7,66 0,28 - ns   0,06 0,85-  ns 45,5 0,23-  ns 

Ферма*Сезон*Час      24 4,14 0,15-  ns 0,04 0,59-  ns 34,2 0,17-  ns 

Грешка      145 27,57  0,074  198,8  
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Фиг. 1. Средни температури по часове на отчитане за сезони по 
райони на фермите 

 
От представеното вариране на температурите по часове от 

деня, сезон и район (фиг. 1) се вижда, че отчитаната тенденция при 
средните стойности по райони се потвърждава. За всички ферми се 
отчита нормално вариране на температурите по час на отчитане 
свързано с по-ниски температури сутрин и привечер и по-високи в 
обедните часове. С най-високи температури през лятото е района на 
ферма 1 – в обедните часове достигат средно над 33ºС, като те са най-
високи в сравнение с другите две ферми почти през целия ден. В района 
на тази ферма са и най-ниските температури през зимата – в сутрешните 
и следобедни часове падат до и под 3ºС средно. С оптимални 
температури е района на ферма 3 – сравнително високи през пролет, 
есен и зима и по-ниски през лятото. Най-ниски са температурите през 
лятото и есента за ферма 2 и сравнително високи през сезоните зима и 
пролет.  

На фигура 2 е представено варирането на средната скорост на 
движение на въздуха в зависимост от часа на отчитане по райони на 
фермите и сезони. При този климатичен показател не може да се отчете 
някаква определена зависимост по часове на регистриране, както при 
температурата на въздуха. 
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Фиг. 2. Средни СДВ по часове на отчитане за сезони по райони на 
фермите 

 
Като цяло най-ниска скорост на движение на въздуха почти 

през целия ден се наблюдава за района на ферма 2, изключение прави 
само сезон зима. За този сезон най-ниски скорости на движение на 
въздуха се отчитат през целият ден за района на ферма 3, което е във 
връзка и с отчетените по-високи температури в района на тази ферма 
през зимата. 

На фигура 3 е представено варирането на средната влажност 
на въздуха в зависимост от часа на отчитане по райони на фермите и 
сезони. При този показател се отчита обратната зависимост при часа на 
отчитане в сравнение с температурата – в обедните часове се отчита по-
ниска влажност на въздуха, която започва леко да се повишава 
следобед, без да достига най-високите стойности отчитани в сутрешните 
часове.  
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Фиг. 3. Средни влажности по часове на отчитане за сезони по 
райони на фермите 

 
С най-ниска влажност на въздуха почти във всички сезони по 

час на отчитане е района на ферма 1. Само през есента се отчита по-
висока влажност на въздуха в сутрешните часове в сравнение с другите 
две ферми, но в обедните и следобедни часове пада отново до най-
ниски стойности. С най-висока влажност на въздуха особено в 
сутрешните часове за сезон зима и пролет е района на ферма 3, в която 
се отчита и най-малко вятър през тези сезони и сравнително високи 
дневни температури.  

Като обобщение може да се каже, че районът на ферма 1 се 
характеризира с най-високи температури през лятото и най-ниски през 
зимата в сравнение с другите две ферми. Освен това, този район е и със 
най-ниска влажност на въздуха почти през всички сезони. Районът на 
ферма 2 се характеризира с прохладно лято и мека зима, както и с най-
ниска скорост на движение на въздуха, изключение прави сезон зима. 
Районът на ферма 3 се характеризира с най-ниска скорост на движение 
на въздуха през сезоните зима и пролет и сравнително високи дневни 
температури. В районите на трите ферми се отчитат рискови стойности 
за температура на въздуха, които излизат извън ТНЗ през лятото – 

% 
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температури над 30ºС в някои часове на деня, особено в района на 
ферма 1. 

 

4.2 Състояние на основните микроклиматични фактори 
в различните технологични зони на говедовъдните сгради по 
ферми 

В проучваните производствени сгради от трите ферми са 
контролирани същите климатични показатели – температура, 
относителна влажност и скорост на движение на въздуха, които в случая 
са определящи за състоянието на микроклимата в сградите. Тези 
показатели са измервани в същите дни и часове на отчитане в трите 
основни технологични зони на сградите – над боксовете за почивка, над 
торовите пътеки и над хранителната пътека. 

 
Температура на въздуха 
Отчитат се значими разлики в температурите във всички 

технологични зони при различните ПС обект на изследването (табл. 4). 
С най-ниски температури в почти всички технологични зони за трите 
сезона – пролет, есен и зима е ПСФ 1. Тук, обаче се отчитат най-
високите температури през лятото. За ПСФ 3 може да се каже, че има 
най-благоприятните температури и в района и в сградата – най-ниски 
през лятото, и най-високи през зимата и есента. Това се дължи основно и 
на отчетената такава тенденция в климатичните показатели за района на 
тази ферма, а не на по-добра изолация на сградата.  

Кравите предпочитат (в сравнение с човешките стандарти) 
сравнително хладна среда. Оптималния температурен диапазон в 
помещенията на високо продуктивните крави за мляко е между -5 и + 
15°С. Лактиращите, високопродуктивни, крави имат по-ниска критична 
температура от -30°С (van Eerdenburg, 2013). Това означава, че при по-
висока от -30˚C те няма да се нуждаят от допълнителна храна за 
поддържане на тяхната телесна температура (Jara et al., 2016). 

Perissinotto et al. (2006) сочат, че термонеутралната зона при 
лактиращите крави е в рамките от 4 до 26°С. Трябва да се има предвид, 
че увеличението на млечността от крава с 10 кг на ден води до 
намаляване на прага за топлинен стрес с 5°С (Berman, 2005). 

 Отнесена тази препоръка към получените от нас данни (табл. 
4), при две от ПС за всички сезони отчетените температури са в рамките 
на термонеутралната зона, единствено за сезон лято отчетените средно 
дневни температури в сградата на ПСФ 1 за всички технологични зони са 
по-високи с 1,2 до 1,5°С над горната граница на термонеутралната зона. 
Въпреки, че превишаването на температурата не е много голямо, 
кравите изпитват неблагоприятното влияние и са подложени на 
топлинният стрес. 
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Таблица 4. Средно дневни температури в различните 
технологични зони на производствените сгради от трите 

ферми по сезони (°С) 

ПС Брой 
n 

В боксове за почивка На торова пътека На хранителна пътека 

x ± SE SD x ± SE SD Бро
й 

x ± SE SD 

Лято 

ПСФ 1 150 27,35±0,21аб 2,55 27,26±0,21аб 2,63 75 27,50±0,29аб 2,54 

ПСФ 2 250 26,64±0,23ас 3,69 26,52±0,23ас 3,59 125 26,26±0,31а 3,47 

ПСФ 3 250 25,81±0,16бс 2,59 25,94±0,18бс 2,80 125 26,05±0,22б 2,51 

Есен 

ПСФ 1 120 16,31±0,48а 5,25 16,11±0,49а 5,32 60 16,63±0,79а 6,15 

ПСФ 2 200 16,48±0,43б 6,09 16,44±0,43б 6,08 100 16,06±0,56б 5,82 

ПСФ 3 150 19,08±0,48аб 5,82 19,11±0,49аб 6,03 75 19,20±0,63аб 5,49 

Зима 

ПСФ 1 90 7,08±0,33аб 3,14 7,20±0,32аб 3,05 45 7,10±0,46аб 3,08 

ПСФ 2 150 8,68±0,16ас 1,92 8,67±0,17ас 2,04 75 8,42±0,23ас 1,96 

ПСФ 3 150 9,76±0,21бс 2,61 9,58±0,22бс 2,74 75 9,85±0,32бс 2,73 

Пролет 

ПСФ 1 60 21,58±0,45а 3,49 21,66±0,45а 3,47 30 21,63±0,66а 3,59 

ПСФ 2 100 23,18±0,24аб 2,42 23,03±0,24аб 2,42 50 23,00±0,31ба 2,20 

ПСФ 3 100 21,48±1,45б 14,4 21,50±0,34б 3,38 50 21,86±0,41б 2,88 

Между фермите означени с еднаква буква по сезони има статистически значима 
разлика при  – P<0,05.  

 
Според Българското законодателство (Наредба № 

44/20.04.2006г.) оптималната температура в жизнената зона на кравите 
трябва да бъде в рамките от 10 до 15°С, като минималната допустима 
стойност е 5°С, а максималната 28°С. Във връзка с посочените в 
Наредбата стойности, температурата в сградите не се отклонява над 
допустимите за трите ферми. Отчита се разлика в максимално 
допустимата в Наредба 44 и максималната температура, посочена от 
редица чужди автори, според които при температури над 20 или 18°С 
кравите са подложени на топлинен стрес (Keon and Grant, 1999 и Ozhan 
et al., 2001). Тези разлики показват необходимостта от преразглеждане 
на стойностите съобразно с променените изисквания на животните към 
температурните условия на средата в зависимост от тяхната 
продуктивност, генетични заложби и др. 

Няма значими разлики между средните температури отчетени в 
различните технологични зони – над боксовете за почивка, торовата и 
хранителната пътека в трите ПС за всички сезони. За летния, сезон при 
високите дневни температури, във фермите се пускат вентилатори 
разположени над торовите пътеки във ПСФ 1 и 2 и над боксовете за 
почивка в ПСФ 3. Въпреки това температурата в тези зони не се променя 
в сравнение с останалата част на помещението и в трите ПС. Това 
означава, че вентилаторите не оказват влияние върху температурата в 
сградите. По всяка вероятност причината за това е неправилното 
монтиране (на неподходящо място) и ориентиране на посоката на 
въздушната струя на вентилаторите, което води само до излишни 
разходи на енергия без постигане на желания ефект на охлаждане на 
съответната зона.  

Установяват се статистически значими разлики в стойностите 
на температурата на въздуха отвън и в помещението само за сезон лято 
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при ПСФ 1 и 3 и за сезон пролет при ПСФ 3. За останалите сезони 
разликите са минимални. Най-големи разлики се отчитат за сезон пролет 
до 3,1°С, а най-малки – за сезон зима – около 1°С. Това означава, че 
този тип сгради не осигуряват никаква изолираност от външните 
температури на жизнената среда на кравите за мляко.  

Въпреки, че сградите за крави с отворени страни представляват 
тип сгради с максимална вентилация, Erbez et al. (2010) също не отчитат 
значителна разлика в месечните стойности на температурата, вътре и 
извън сградата. Най-ниска разлика между вътрешната и външната 
температура е през март (0,01°C) и най-високата през октомври (3,48°C) 
По-висока температура, е отчетена в летните месеци, която се 
компенсира от по-ниска влажност. 

На табл. 5 е показан анализа на варианса за влияние на 
контролираните фактори върху средно дневните температури в 
различните технологични зони на проучваните производствени сгради.  

 
Таблица 5. Анализ на варианса за влияние на контролираните 
фактори върху средно дневните температури в различните 
технологични зони на проучваните производствени сгради 

*- значима при P<0,05; **- значима при P<0,01; ***- значима при P<0,001; ns – няма 
значим ефект 

 
На фиг. 4 е представено варирането на температурите на 

въздуха в зоната на боксовете за почивка на животните по сезони за 
трите ферми. Тъй като не се отчитат значими разлики в среднодневните 
температури в трите технологични зони при отделните ферми по сезони 
представяме само за зоната на боксовете варирането по час на отчитане 
на температурата. Това определя до голяма степен и комфорта на 
кравите и желанието им да почиват в боксовете.  

 
Източници на 

вариране 

Степени 
на 

свобода 

В боксове за почивка На торова пътека На хранителна пътека 

(n – 1) MS F         P MS F       P MS F       P 

Общо за модела 1 521186,7 40050,5*** 519261,2 39259,2*** 260877,9 19643,5*** 

Ферма  2 105,0 8,06*** 108,4 8,19*** 75,6 5,69** 

Сезон  3 26431,8 2031,15*** 26431,5 1998,38*** 13298,5 1001,34*** 

Час  4 712,1 54,72*** 775,7 58,64*** 329,0 24,77*** 

Ферма*Сезон 6 234,8 18,04*** 211,1 15,96*** 114,2 8,60*** 

Ферма*Час 8 11,3 0,87- ns 15,1 1,14- ns 2,5 0,19- ns 

Сезон*Час 12 43,5 3,34*** 49,1 3,71*** 19,4 1,46- ns 

Ферма*Сезон*Час 24 16,8 1,29- ns 15,0 1,13- ns 8,6 0,65- ns 

Грешка  1710 13,0  13,2  13,3  
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  Фиг. 4. Температура на въздуха над боксовете за почивка в 
производствените сгради по час на отчитане през деня 

 
С най-голямо отклонение в сравнение с другите две ферми е 

варирането на температурата в зоната на боксовете при ПСФ 1 за двата 
сезона лято и зима. 

През лятото почти през целият ден температурите са високи, 
като в обедните часове достигат до 29ºС, а дори и в сутрешните часове 
не падат под 25ºС. Обратното, през зимата тук се отчитат най-ниските 
температури, които сутрин и привечер падат почти до 6ºС, а по обяд се 
повишават до 9ºС (табл. 2). Температурите в технологичните зони се 
различават от тези на външната температура с няколко градуса. С най-
благоприятно вариране е температурата в различните часове през деня 
в ПСФ 3. През есента и зимата се отчитат най-високите температури, а 
през лятото – най-ниските. От представеното вариране на температурите 
през деня по сезони и ПС се вижда, че и в трите сгради няма риск от по-
ниски температури от долната граница на термонеутралната зона за 
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кравите за мляко. Риск има основно през летния период от по-високи 
температури в сградите и риск от температурен стрес и отрицателен 
ефект върху продуктивността и благополучието на животните. 

В последните десетилетия броят на дните с изключително високи 
температури се увеличава, което влияе на качествата на животните, и 
тази тенденция ще продължи според предвижданията на метеоролозите. 
Това налага да се помисли при проектирането сгради и технологични 
системи за осигуряване на оптимална среда за животните, която да 
намали този негативен ефект на климатични крайности (Brouсek et al., 
2006). 

 
Скорост на движение на въздуха 

Средната скорост на движение на въздуха (табл. 6) е 
сравнително ниска и по ферми и по сезони, особено в зоната над 
боксовете – около 0,10 m/s. Малко по-висока скорост се отчита над 
торовата пътека и най-висока – над хранителната пътека. И през 
четирите сезона поради извършването на различни дейности в сградите, 
където се помещават животните, хранителните пътеки и във трите ПС са 
често отворени в резултат на, което се получава течение макар и слабо, 
и се отчита по-висока скорост на движение на въздуха на хранителната 
пътека в сравнение с другите зони. Само за сезон лято и в трите ПС се 
отчита значително по-висока скорост на движение на въздуха и в трите 
зони на отчитане. Най-висока е скоростта отчитана над торовата пътека 
във ПСФ 1. И при трите говедовъдни ферми има налични вентилатори, 
които работят, затова през лятото се отчита по-висока скорост на 
движение на въздуха и при трите ферми, и при трите зони. 
 
Таблица 6. Средна скорост на движение на въздуха в различните 

технологично зони на трите ферми по сезони (m/s) 
ПС Брой 

n 
В боксове за почивка На торова пътека На хранителна пътека 

x ± SE SD x ± SE SD Брой x ± SE SD 

Лято 

ПСФ 1 150 0,23±0,019а 0,24 0,37±0,034аб 0,41 75 0,24±0,042аб 0,37 

ПСФ 2 250 0,16±0,009аб 0,15 0,22±0,016ас 0,26 125 0,14±0,008ас 0,09 

ПСФ 3 250 0,20±0,015б 0,24 0,13±0,008бс 0,13 125 0,12±0,007бс 0,08 

Есен 

ПСФ 1 120 0,11±0,003аб 0,03 0,11±0,002а 0,03 60 0,13±0,009 0,07 

ПСФ 2 200 0,10±0,001ас 0,02 0,11±0,003 0,04 100 0,13±0,006 0,06 

ПСФ 3 150 0,19±0,024бс 0,30 0,10±0,001а 0,02 75 0,16±0,028 0,24 

Зима 

ПСФ 1 90 0,10±0,000а 0,00 0,10±0,000а 0,00 45 0,10±0,004 0,03 

ПСФ 2 150 0,11±0,003аб 0,04 0,12±0,007аб 0,09 75 0,13±0,011а 0,09 

ПСФ 3 150 0,10±0,000б 0,00 0,10±0,000б 0,00 75 0,10±0,000а 0,00 

Пролет 

ПСФ 1 60 0,10±0,000 0,00 0,11±0,005 0,05 30 0,22±0,033аб 0,18 

ПСФ 2 100 0,11±0,006 0,06 0,15±0,028 0,28 50 0,12±0,010ас 0,07 

ПСФ 3 100 0,10±0,000 0,00 0,10±0,000 0,00 50 0,10±0,000бс 0,00 

Между фермите означени с еднаква буква по сезони има статистически значима 
разлика при  – P<0,05, 
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От показаните резултати става ясно, че при ПСФ 1 се 
наблюдава най-висока скорост на движение на въздуха през лятото 
върху торовата пътека, което явно се дължи на оптималното 
разположение на вентилаторите един от друг вътре в помещението и на 
оптималният ъгъл на, който са поставени спрямо торовата пътека. В 
ПСФ 3, въпреки че вентилаторите са разположени над зоната на 
боксовете не се отчита най-високата скорост на движение на въздуха в 
сравнение с другите две ферми. 

Отчитат се значими разлики в скоростта на движение на 
въздуха вън и вътре за всички ПС за повечето сезони, като отчитаната 
отвън е значително по-висока (табл. 2). Дори за летния период, когато 
се пускат вентилатори в различните технологични зони на ПС, скоростта 
на движение на въздуха извън помещенията е еднаква или по-висока от 
вътре. Това показва, че този тип сгради предпазват от течение 
животните.  

Температурния стрес може да се намали или елиминира чрез 
различни методи на охлаждане. Brouсek et al. (2006) сочат, че има 
редица методи на разположение, които могат да се прилагат за 
намаляване на температурата на въздуха под тези на външните околни 
температури. Вентилатори могат да се използват за принудителна 
вентилация. Ако правилно са проектирани, това е много ефективен 
метод за осигуряване на движение на въздуха. Въпреки това, той може 
да бъде скъп и да не осигурява адекватно облекчение от топлинния 
стрес, освен когато са комбинирани с други методи на охлаждане, като 
оросяване например (Anderson et al., 2012). Ако въздухът е горещ, 
животните не губят топлина. При горещи летни условия, млечните крави 
се нуждаят от повече охлаждане, отколкото може да бъде предоставено 
от физическа или механична вентилация (Brouсek et al.,2006). 

Според Solan and Jozwik, (2009) скоростта на движение на 
въздуха в помещенията за отглеждане на крави за мляко не трябва да 
превишава 0,2 m/s за зимният период и 0,5 m/s за летният, освен ако 
температурите не са екстремно високи, докато според Илиев и сътр. 
(2008)  скоростта на движение на въздуха в помещенията за дойни крави 
за сезоните есен, зима и пролет трябва да е 0,3 m/s, а за лято в рамките 
от 0,5 до 1 m/s. Съпоставяйки отчетените данни към дадената 
препоръка, наблюдава се за сезон лято и при трите ПС обект на 
изследването по-ниска скорост на движение на въздуха от дадената 
препоръка. Малко по-висока скорост се отчита над торовата пътека и 
най-висока – над хранителната пътека.  

По отношение на средната скорост на движение на въздуха 
(табл. 7) в различните технологични зони на помещенията се отчита 
статистически значим ефект на фермата в зоната на торовата и 
хранителната пътека (P<0,001) и по-слаб ефект в зоната на боксовете за 
почивка (P<0,05). Сезонът влияе значимо (P<0,001), върху скоростта на 
движение на въздуха и в трите технологични зони. Часът на отчитане 
има значим ефект само в зоната на торовата пътека (P<0,05). 

 Според нас този ефект се дължи на вентилаторите, които са 
разположени над торовите пътеки при ПСФ 1 и ПСФ 2,  единствено при 
ПСФ 3 те са разположени над боксовете за почивка. 
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Таблица 7. Анализ на варианса за влияние на контролираните 
фактори върху средната скорост на движение на въздуха в 

различните технологични зони 

*- значима при P<0,05; **- значима при P<0,01; ***- значима при P<0,001; ns – няма 
значим ефект 

 
На фиг. 5 е представено варирането на скоростта на движение 

на въздуха над боксовета за почивка на проучваните производствени 
сгради в зависимост от часа на отчитане през деня за различните сезони. 

 

 
Фиг. 5. Скорост на движение на въздуха над боксовете за почивка 
в проучваните производствени сгради по час на отчитане през 

деня за трите ферми 
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Източници на 
вариране 

Степени 
на 

свобода 

В боксове за 
почивка 

На торова пътека На хранителна пътека 

(n – 1) MS F          P MS F         P MS F    P 

Общо за модела 1 26,93 1127,8*** 30,98 1011,8*** 15,09 725,9*** 

Ферма  2 0,098 4,140* 0,520 16,99*** 0,177 8,53*** 

Сезон  3 0,930 38,9*** 2,190 71,53*** 0,120 5,80*** 

Час  4 0,030 1,266- ns  0,077 2,53* 0,021 0,99- ns 

Ферма*Сезон 6 0,133 5,585*** 0,566 18,49*** 0,109 5,24*** 

Ферма*Час 8 0,023 0,951- ns 0,052 1,70- ns 0,019 0,93- ns 

Сезон*Час 12 0,031 1,295- ns 0,063 2,08* 0,041 1,99* 

Ферма*Сезон*Час 24 0,023 0,943- ns 0,088 2,87*** 0,028 1,37- ns 

Грешка  1710 0,0238  0,031  0,021  
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Тук, както и при климатичните показатели за скорост няма 

определена закономерност в зависимост от часа на отчитане. Може да 
се каже, че се наблюдава известно по-висока скорост през летния сезон 
и в трите ферми, както вече беше отчетено. Отчита се по-висока скорост 
на движение на въздуха в дневните часове в сравнение със сутришните 
и следобедните часове.  

 
 
Относителна влажност на въздуха 

На таблица 8 са представени средните стойности за влажност 
на въздуха в трите технологични зони на сградите по ферми и сезони. 
Най-ниска влажност се отчита и в трите зони и през всички сезони във 
ПСФ 1, а най-висока в ПСФ 3.  
 

Таблица 8. Средна относителна влажност на въздуха в 
различните технологични зони на  проучваните производствени 

сгради  от трите ферми по сезони (%) 
Ферма Брой В боксове за почивка На торова пътека На хранителна пътека 

x ± SE SD x ± SE SD Брой x ± SE SD 

Лято 

ПСФ 1 150 49,5±0,79аб 9,69 49,9±0,79 аб 9,72 75 49,0±1,01аб 8,72 

ПСФ 2 250 55,7±0,66ас 10,38 55,9±0,64 ас 10,19 125 54,7±1,00ас 11,21 

ПСФ 3 250 59,3±0,47бс 7,50 59,3±0,49 бс 7,79 125 57,5±0,64бс 7,15 

Есен 

ПСФ 1 120 64,6±1,25 13,66 65,5±1,24 13,62 60 62,8±1,80 13,92 

ПСФ 2 200 66,4±0,98 13,85 65,7±0,98 13,83 100 63,5±1,28 12,85 

ПСФ 3 150 66,2±1,47 18,05 67,0±1,44 17,64 75 64,5±2,05 17,76 

Зима 

ПСФ 1 90 52,4±1,05аб 9,92 52,3±1,01 аб 9,60 45 49,7±1,47аб 9,84 

ПСФ 2 150 57,5±1,44ас 17,63 57,4±1,42 ас 17,40 75 56,9±2,00а 17,36 

ПСФ 3 150 62,0±0,86бс 10,56 62,4±0,86 бс 10,54 75 61,2±1,13б 9,82 

Пролет 

ПСФ 1 60 42,7±1,00аб 7,76 42,4±0,90 аб 6,99 30 41,5±1,47а 8,08 

ПСФ 2 100 45,4±0,64ас 6,42 45,7±0,60 ас 5,98 50 44,0±1,01б 7,12 

ПСФ 3 100 57,0±0,77бс 7,69 57,5±0,78 бс 7,83 50 55,6±0,98аб 6,92 

Между фермите означени с еднаква буква по сезони има статистически 
значима разлика при  – P<0,05, 

Разликите между проучваните производствени сгради за всички 
технологични зони по сезони са статистически значими. Най-висока 
влажност се отчита в зоната на торовата пътека, което е логично там 
става дефекацията и уринирането на животните. В непосредствена 
близост до тази зона е зоната на боксовете за почивка, където 
измерената влажността е малко по-ниска. От трите зони с най-ниска 
влажност на въздуха се отчита над хранителната пътека. Това 
съответства и на най-високата скорост на движение на въздуха в тази 
зона. Хранителната пътека е сравнително по-отделена от зоната на 
торовата пътека, което обяснява и измерена по-ниска влажност в тази 
зона, освен това по-високата скорост на движение на въздуха допринася 
за понижаването на влажността в тази зона. 
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Относителната влажност на въздуха в проучваната сграда на 
ПСФ 1 е най-ниска – под 50% за сезоните лято и пролет. В останалите 
две ферми относителната влажност е в границите между 50 – 60%.  

Адекватната скорост на движение на въздуха (вентилация) 
допринася за понижаването на влажността, вредните газове, 
температурата, контаминацията на въздуха с микроорганизми (Митева, 
2012).  

В трите ПС се отчита по-висока влажност на въздуха в помещението 
в сравнение с тази отвън (табл. 2). Това е обяснимо тъй като в 
помещението се отделя и допълнително влага от самите животни и от 
торовата маса. Най-висока е относителната влажност за почти всички 
сезони е в сградата на Ферма 3 в трите технологични зони. Тази ферма е 
и с най-голям капацитет, има най-голям брой животни в сградата. Също 
така в района на фермата се отчита и най-високата влажност отвън.  

Най-голяма и статистически значима разлика между относителната 
влажност на въздуха отвън и вътре в сградата се отчита за Ферма 3. 
Най-малка е разликата за сезон зима – 4,2%, а най-голяма за сезон 
пролет – 10,4%. В останалите две ферми относителната влажност на 
въздуха също е по-висока в помещението отколкото отвън, но разликите 
са значително по-малки и без статистическа значимост – от 2,6% до 
3,8%, по-големите разлики в относителната влажност на въздуха отвън и 
вътре в сградата за ферма 3 се дължат и на големия брой животни в 
сградата 500 крави срещу 120 в останалите две ПС. Според Ozhan et al. 
(2001) (цитиран от Sagsoz et al., 2003) оптималната относителна 
влажност в животновъдните помещения е между 60 и 70%. Отнесена 
тази препоръка към получените данни е видно, че и при трите ПС 
стойностите на влажността по сезони и технологични зони се движат 
около долната граница на препоръчаната. 

При свое проучване Erbez et al. (2010) също не отчитат значителна 
разлика в месечните стойности на относителната влажност, вътре и 
извън производствената сграда за крави. Отчетената максимална 
разлика е 13,2% през месец март. 

В по-голямата част от сградите за крави и юници, границите на 
относителната влажност на въздуха са превишени (Soch et al., 2005). 

Според Наредба № 44/20.04.2006, оптималната относителна 
влажност в помещения за крави е в рамките на 70-75%, минималната 
допустима е 50%, а максималната 85%. Отнесена, тази препоръка към 
получените от нас данни е видно, че за всички сезони и при трите ПС 
стойностите са извън рамките на оптималните, като за пролет при ПСФ 1 
и ПСФ 2 и за лято при ПСФ 1, и  дори са под минимално допустимата 
стойност от 50%. 

Анализът на варианса за влияние на контролираните фактори е 
показан на  табл. 9.  
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Таблица 9. Анализ на варианса за влияние на контролираните 

фактори върху влажността на въздуха в различните 
технологични зони 

*- значима при P<0,05; **- значима при P<0,01; ***- значима при P<0,001; ns – няма 
значим ефект 

 
И при трите фактора – ферма, сезон и час на отчитане имат 

статистически значим ефект върху влажността на въздуха и в трите 
технологични зони (P<0,001), както и на факторите ферма по сезон, 
сезон и час на отчитане, ферма и час на отчитане, изключение прави 
само влажността на въздуха над хранителната пътека. 

На фиг. 6 е представено варирането на влажността на въздуха 
над боксовете за почивка в зависимост от часа на отчитане по сезони. 

 Най-висока влажност се отчита почти през целия ден за всички 
сезони в ПСФ 3. Влажността над боксовете в тази сграда е най-висока 
още от сутринта, като е около и над 70%. Най-ниска влажност на въздуха 
се отчита над боксовете почти през целия ден в ПСФ 1. За четирите 
сезона и при трите ПС най-ниските стойности на влажността се отчитат в 
часовия интервал от 14:00 до 16:00 h., след което стойностите се 
повишават с бързи темпове. Изключение правят ПСФ 1 и 3 за сезон 
пролет.  

 

 
Източници на 

вариране 

Степени 
на 

свобода 

В боксове за почивка На торова пътека На хранителна пътека 

(n – 1) MS F          P MS F         P MS F        P 

Общо за 
модела 

1 
4806983 39479,8*** 4844016 40759,5*** 2278519 18533,99*** 

Ферма  2 9256 76,02*** 10021 84,32*** 4780 38,88*** 

Сезон  3 18417 151,26*** 18839 158,52*** 8156 66,34*** 

Час  4 5258 43,18*** 5230 44,01*** 2176 17,70*** 

Ферма*Сезон 6 1119 9,19*** 1139 9,58*** 578 4,71*** 

Ферма*Час 8 325 2,67** 342 2,88** 147 1,20- ns 

Сезон*Час 12 449 3,69*** 484 4,07*** 258 2,10* 

Ферма*Сезон*Час 24 283 2,33*** 239 2,01** 102 0,83- ns 

Грешка  1710 122  119  123  
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4.3. Температурно-влажностен индекс в проучваните 

ферми и неговото влияние върху индексите на комфорт при 
отглежданите крави за мляко 

 
Разликите в средните температури за различните сезони по 

район на фермите са в границите на 2-3°С (табл. 10).  
С най-голямо отклонение е средната дневна температура за 

сезон есен в района на Ферма 3 – 21,77°С при 17,74°С и 17,68°С за 
другите две ферми. Тези разлики обаче не са статистически значими 
поради по-голямото вариране. Същата тенденция се отчита и за сезон 
зима – в района на Ферма 3 средната дневна температура е най-висока 
9,66°С, срещу 8,77°С и 6,71°С за района на другите две ферми, като 
разликата между температурата в района на Ферма 1 и 3 е статистически 
значима.  

При показателя влажност на въздуха се наблюдават значими и 
закономерни разлики във влажността на въздуха особено между района 
на ферми 1 и 3 (табл.10). С най-ниска влажност на въздуха за почти 
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всички сезони е ферма 1, изключение прави само сезон есен. 
Влажността на въздуха в района на ферма 1 е по-ниска в сравнение с 
другите две ферми за всички сезони с изключение на сезон есен.  

 
Таблица 10. Средни дневни стойности и стандартно отклонение 

за температура, относителна влажност и температурно-
влажностен индекс за районите на проучваните фермите по 

сезони 
Ферма Брой 

 
Температура  

(°С) 
Относителна влажност 

(%) 
ТВИ 

x ± SE SD x ± SE SD x ± SE SD 

Лято 

Ферма 1 25 29,59±0,67 3,35 45,13±2,21a 11,03 76,56±0,60 3,01 

Ферма 2 25 27,81±0,89 7,89 52,53±2,41a 12,04 75,27±0,96 4,79 

Ферма 3 25 28,77±0,53 2,63 50,90±1,85 9,27 75,52±0,57 2,85 

Есен 

Ферма 1 20 17,74±1,69 7,59 59,13±3,46 15,47 61,55±2,18 9,73 

Ферма 2 20 17,68±1,76 7,89 60,31±3,39 15,14 61,44±2,32 10,37 

Ферма 3 15 21,37±1,97 7,63 59,83±5,74 22,24 66,08±2,58 9,99 

Зима 

Ферма 1 15 6,71±0,99a 3,86 46,93±2,80a 10,83 48,95±1,38 5,34 

Ферма 2 15 8,77±0,71 2,75 53,90±4,49 17,40 50,40±0,95 3,66 

Ферма 3 15 9,66±0,91a 3,52 57,04±3,41a 13,21 51,40±1,29 4,99 

Пролет 

Ферма 1 10 23,91±1,27 4,01 38,19±2,23a 7,04 69,22±1,63 5,17 

Ферма 2 10 24,89±0,70 2,22 40,62±2,28 7,20 70,44±0,76 2,39 

Ферма 3 10 24,58±1,06 3,35 45,22±1,81a 5,72 70,46±1,18 3,74 

Между фермите означени с еднаква буква по сезони има статистически значима разлика 

при  – P<0,05, 

 
Най-високи, над стойностите за температурно-влажностен 

комфорт от 72, се отчитат за сезон лято и в трите ферми. На границата 
се отчитат и стойностите на ТВИ за сезон пролет – от 69,2 до 70,5 за 
трите ферми. С най-ниски стойности на ТВИ е ферма 1 с изключение на 
сезон лято, където се отчитат най-високи стойности от трите ферми. 
Районът на Ферма 1 се характеризира с по-висока температура през 
лятото и по-ниска през зимата и с по-ниска влажност на въздуха в 
сравнение с районите на другите две ферми. Като следствие в района на 
тази ферма се отчита най-висока средно дневна стойност на ТВИ (76,6) 
през лятото и най-ниски през останалите сезони. 

От представените средно дневни стойности на ТВИ за районите 
на трите ферми може да се обобщи, че през летния сезон се отчитат 
стойности определящи условия за топлинен стрес при кравите за мляко 
– средно дневни над 75. Известен риск от такива условия има и през 
пролетта – средно дневни над 69. 

Температурно-влажностния индекс обикновено се класифицира в 
класове, които показват ниво на топлинен стрес. Въпреки това, 
дефинициите на тези нива варират при различните индекси и автори. 
Например, Armstrong, (1994) класифицира индекс под 71, като зона на 
комфорт, стойности, вариращи от 72-79 като лек стрес, 80-89 умерен 
стрес, и стойности над 90, както тежък стрес.  

Huhnke et al. (2001), разделят ТВИ в 2 категории: 79 ≤ TВИ ≤ 83 
опасна ситуация, и TВИ ≥ 84 извънредна ситуация. Segnalini et al. (2013) 
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предлагат още по-нисък праг за оценка на ефекта на ТВИ върху крави за 
мляко, съответно 68 ≤ TВИ <72 (лек дискомфорт). 

От тези класификации се вижда, че през лятото в района на трите 
проучвани ферми се отчитат стойности на ТВИ през деня, които попадат 
извън зоната на комфорт при кравите за мляко, определяни от 
различните автори като лек стрес и некомфортни условия до сигнал за 
опасност от топлинен стрес. Според последните проучвания (Segnalini et 
al., 2013) подобни условия за лек топлинен дискомфорт се отчитат и през 
пролетта – ТВИ над 69.  

Ограничен брой от проучванията върху температурния стрес при 
кравите за мляко са проведени в Европа, въпреки че тези проучвания 
показват наличие на такива условия в редица страни. Например в 
Словакия през 2003 г., Broucek et al. (2007) установяват, 80 дни със 
средни стойности за ТВИ над 72, определян като горен праг. Reiczigel et 
al. (2009) установяват, че броят на дните годишно с топлинен стрес 
(TВИ> 68) се е увеличил в Унгария от 5 до 17 дни през последните 30 
години. Gantner et al. (2011) установяват условия предполагащи топлинен 
стрес, със средни дневни стойности на TВИ>72 през пролетта и лятото 
във различни региони на Хърватия. Най-висока честота на превишаване 
TВИ е наблюдавана в Средиземноморския регион (15 дни през пролетта 
и 38 дни в летния период). Липса на топлинни условия на стрес през 
есента и зимата се отнася за всичките тези проучвания. Silanikove (2000) 
сочи, че селскостопанските животни, отглеждани в централната и 
западната част на Испания, или в южните райони на Франция, Италия и 
Гърция, са изложени годишно в продължение на 3-5 месеца, на високи 
температури на околната среда, и значителен топлинен стрес. 

Bertocchi et al. (2014) отчитат, че климатичните условия през 
лятото са критични за топлинен стрес при млечните крави в Италия, но 
не и през пролетта. Bouraoui et al. (2002) също отчитат липса на условия 
за топлинен стрес през пролетта в условия на Средиземноморски 
климат. Средните дневни стойности на ТВИ са 68±3.75, като 4 и 8% от 
всички тестови дни за 10 годишен периода са били със стойности на ТВИ 
над критичните от 72. През лятото над 96% от тестовите дни са били със 
средни дневни стойности на ТВИ над 72, което означава, че кравите са 
били изложени на топлинен стрес. Авторите установяват по-ниски 
стойности на ТВИ от 69 като долен праг за топлинен стрес и отрицателен 
ефект върху продуктивността на кравите за мляко, в сравнение с 
препоръчаните стойности над 72 от Du Prezz et al. (1990) и Johnson, 
(1985). 

Broucek et al. (2006) отчитат в Словакия високи температури 
освен през летните месеци и през май и септември. Това е и причината, 
поради която авторите считат не само обичайните месеци от юни до 
август като летен период, но и месеците май и септември. 

Температура и относителна влажност на въздуха са отчетени и в 
помещенията за отглеждане на лактиращите крави в зоната на боксовете 
за почивка ( табл. 11).  
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Таблица 11. Средни дневни температури, относителна влажност 
и температурно-влажностен индекс в проучваните помещения, в 

зоната над боксовете за почивка по сезони 
ПС Брой Температура (°С) Относителна влажност (%) ТВИ 

x ± SE SD x ± SE SD x ± SE SD 

Лято 

ПСФ 1 250 27,35±0,21аб 2,55 49,51±0,79аб 9,69 74,5±0,55 2,76 

ПСФ 2 250 26,64±0,23ас 3,69 55,66±0,66ас 10,38 74,2±0,84 4,21 

ПСФ 3 250 25,81±0,16бс 2,59 59,27±0,47бс 7,50 73,9±0,72 3,62 

Есен 

ПСФ 1 120 16,31±0,48 а 5,25 64,56±1,25 13,66 60,1±1,59 7,11 

ПСФ 2 200 16,48±0,43б 6,09 66,42±0,98 13,85 60,2±1,89 8,47 

ПСФ 3 150 19,08±0,48аб 5,82 66,17±1,47 18,15 63,9±1,86 7,65 

Зима 

ПСФ 1 90 7,08±0,33аб 3,14 52,35±1,05аб 9,92 48,1±1,14а 4,40 

ПСФ 2 150 8,65±0,16ас 1,92 57,49±1,44ас 17,63 50,1±0,61 2,36 

ПСФ 3 150 9,76±0,21бс 2,61 61,99±0,86бс 10,56 51,2±1,02а 3,95 

Пролет 

ПСФ 1 60 21,58±0,45а 3,49 42,73±1,00аб 7,76 66,8±1,54 4,85 

ПСФ 2 100 23,18±0,24аб 2,42 45,39±0,64ас 6,42 68,9±0,94 2,96 

ПСФ 3 100 21,48±1,45б 14,4 55,99±0,77бс 7,69 67,3±1,33 4,21 

Между фермите означени с еднаква буква по сезони има статистически значима 

разлика при  – P<0,05, 

Установяват се значими разлики в температурите в зоната над 
боксовете за почивка на кравите в трите ПС (табл. 11). Най-висока 
средна температура през летните месеци се отчита в ПСФ 1 – 27,35°С, 
което съответства и на най-високата температура в района на тази 
ферма. За ПСФ 3 може да се каже, че има най-благоприятните 
температури и в района и в сградата – най-ниски през лятото, и най-
високи през зимата и есента. 

Най-ниска влажност се отчита в зоната над боксовете за всички 
сезони в ПСФ 1, а най-висока в ПСФ 3. Разликите между ПС за 
отделните сезони са статистически значими, с изключение на сезон есен. 

Средните стойностите на ТВИ през деня са най-високи в зоната 
на боксовете за почивка за сезон лято и в трите ПС с малки разлики – от 
73,86 до 74,48, следвани от сезон пролет, където варирането на 
средните дневни стойности са от 66,79 до 68,85. С най-високи стойности 
на ТВИ е ПСФ 3 за всички сезони с изключение на сезон лято, когато се 
отчитат по-ниски стойности от другите две ПС. 

И в трите ПС не се отчитат значими разлики в стойностите на 
ТВИ отвън и в зоната за почивка на животните в сградата (фиг. 7). 
Разликите са в границите от 2,38°С до 0,09°С, съответно за пролет и 
зима. Това показва, че сградите и особено зоната над боксовете за 
почивка на кравите не осигуряват комфортни температурни условия. В 
много ферми, включително и в проучваните, фермерите поставят 
различни охлаждащи системи – вентилатори, оросители и др. основно в 
зоната за хранене, но не и над зоната за почивка. 
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Фиг. 7. Стойности на ТВИ по сезон в района на фермите и в 
сградата 

 
Erbez et al. (2010) проучват разликите между температура, 

относителна влажност и ТВИ извън и в сградите за отглеждане на крави 
за мляко от полуотворен тип. Този тип сгради са с възможност за 
максимално проветряване. 

Независимо от това, не се отчита значителна разлика в 
месечните стойности на температурата, относителната влажността и 
TВИ отвътре и отвън сградата, разликите са 3.48°С за температурата, за 
относителната влажност 13,21% и за TВИ 5.96. Средната разлика между 
стойностите на TВИ вътре и вън от сградата е най-ниската през 
декември (0.07), а най-висока през октомври (5.96).  

При проучване за различни региони на Англия Dunn et al. (2014) 
сочат, че топлинния стрес може да бъде сериозен проблем през лятото, 
особено при целогодишно оборно отглежданите крави за мляко, 
отколкото при пасищното. Прилагането на регулиране на температурата 
с различни охладителни системи е от полза на животните и 
производството, макар да е свързано с повече разходи.  

Broucek et al. (2006) заключват, че голямата част от земеделските 
производители не са готови да се справят със ситуацията на отчитаното 
глобално затопляне, така че това може да доведе до значителни 
икономически загуби. Броят на дните с изключително високи 
температури се увеличава през последните години, което влияе на 
качествата на животните, и тази тенденция ще продължи според 
предвижданията. Това ще повлияе върху мениджмънта в млечното 
говедовъдство. Ще трябва да се помисли за сгради и технологични 
системи при проектирането на оптималната среда във фермите, които 
ще намалят този негативен ефект на климатични крайности.  

От направения анализ на варианса се уставява, че статистически 
значим ефект върху стойностите на ТВИ вътре в сградата имат сезона 
(P<0,001) на отчитане и часа от деня (P<0,001) (табл. 12). Фермата няма 
значим ефект върху този климатечен показател, което потвърждава 
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представеното в материал и методи, че няма съществена разлика в типа 
на сградите в трите проучвани ферми. 

 
Таблица 12. Анализ на варианса за влияние на контролираните 

фактори върху стойностите на ТВИ отчетени в сградата 
Източници на вариране Степени на 

свобода 
ТВИ 

MS F          P 

Общо за модела 9 2009,4 80,33 *** 

Ферма  2 41,6 1,66 - 

Сезон  3 5834,8 233,26 *** 

Час  4 117,1 4,68 ** 

Грешка  197 25,0  

*- значимост при P<0,05; **- значимост при P<0,01; ***- значимост при P<0,001; – няма 

значим ефект 

  
Проучен е ефекта на факторите ферма и стойности на ТВИ (в 

класове) върху трите индекса на комфорт (табл. 13). И двата фактора 
имат статистически значим ефект върху индексите на комфорт (P< 
0,001).  

 
Таблица 13. Анализ на варианса за влияние на фермата и ТВИ 

върху стойностите на трите индекси на комфорт. 
Източници 
на 
вариране 

Степени 
на 
свобода 

ИКК ИИБ ИСБ 

MS F     P MS F     P MS F       P 

Общо за 
модела 

5 2359,04 20,01*** 4412,1 24,67*** 381,85 20,24*** 

Ферма  2 3647,7 30,95*** 5892,0 32,95*** 692,57 36,70*** 

ТВИ 3 1435,1 12,17*** 3230,2 18,06*** 162,68 8,62*** 

Грешка  201 117,9  178,8  18,87  

*- значимост при P<0,05; **- значимост при P<0,01; ***- значимост при P<0,001; – няма 

значим ефект 

 
Provolo and Riva, (2008) сочат, че активностите на кравите са 

ограничени по време на нощта и не им влияние сезонността или TВИ. 
Поради това, информацията, която може да бъде получена през нощта 
за поведението на кравите е минимална. Отчетените в нашето 
проучване стойности за трите индекса за комфорт на кравите се отнасят 
също само за светлата част от денонощието, съответно от 10:00 до 18:00 
h.  

LS-средните стойности на трите индекса на комфорт по ферми са 
представени на фиг. 8. С най-високи средни стойности на ИКК и ИИБ за 
всички сезони и час на отчитане е Ферма 1, съответно 81,53 и 58,99. Тази 
ферма е и с най-ниската средна стойност на ИСБ – 8,28. Следващата по 
стойности на индексите е Ферма 3, с малка разлика от Ферма 2. 
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Фиг. 8. LS-средните стойности на трите индекса на комфорт по 
ферми 

 
Във ферма 3 обаче, най-висок процент крави предпочитат да 

стоят прави в боксовете – 14,51. Тези разлики по всяка вероятност се 
дължат на известни различия в дизайна на боксовете за почивка и 
използваните материали за постеля. 

За отчитане на ефекта на ТВИ върху трите индекса на комфорт 
стойностите на ТВИ са разпределени в пет класа. Основно за това 
разпределение е използвана класификацията на Segnalini et al. (2013), 
съответно стойности на TВИ <68 (няма риск), 68 ≤ TВИ <72 (лек 
дискомфорт), 72 ≤ TВИ <75 (дискомфорт), 75 ≤ TВИ <79 (сигнал за 
опасност), 79 ≤ TВИ <84 (опасност), и TВИ ≥84 (аварийно). От тази 
класификация в нашето проучване липсват последните два класа тъй 
като стойностите над 79 са относително малко на брой. Допълнително 
стойностите до 68 са разделени на два класа – до 58 5 от 58 до 68, с цел 
да включим и клас на оптимален температурен диапазон в помещенията 
на високо продуктивните млечни. Moran (2012) определя зоната на 
комфорт за крави от Фризийската порода 6-18°C. В рамките на този 
диапазон, не са отчетени колебания в техните физиологични процеси, 
всички процеси на тялото функционират в техния очаква диапазон. 

На таблица 14 са представени LS-средните стойности за трите 
индекса на комфорт в зависимост от стойностите на ТВИ в класове. При 
ИКК и ИИБ се наблюдава явна тенденция за намаляване на стойностите 
с повишаване на стойностите на ТВИ над 68, като това е по-силно 
изразено при ИИБ. При стойностите на ТВИ под 68, които включват 
температури до 20-21ºС не се отчита разлика в двата индекса. Кравите 
не реагират с промяна на желанието си да лежат в боксовете.  
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Таблица 14. LS-средни стойности на индексите на комфорт в 
зависимост от температурно-влажностния индекс 

ТВИ -клас Брой ИКК, % ИИБ,%  ИСБ, % 

До 58 69 77,23 ± 1,31 54,65 ± 1,62 10,59 ± 0,52 

От 58 до 68 31 77,43 ± 1,96 54,27 ± 2,42 9,83 ± 0,78 

От 68 до 72 42 72,75 ± 1,69 47,12 ± 2,08 12,32 ± 0,67 

От 72 до 75 32 69,69 ± 1,93 45,23 ± 2,38 13,57 ± 0,77 

Над 75 33 64,98 ± 1,89 35,43 ± 2,33 14,06 ± 0,76 

 
Процентът от кравите намиращи се в боксовете, които лежат 

(ИКК) намалява с 12,45% от стойности на ТВИ от ≥ 58 до ≤68 до 
стойности над 75. По-показателен е ИИБ, който показва, че от всички 
крави в групата, които не се хранят само 35,43% предпочитат да лежат в 
боксовете при стойности на ТВИ над 75. Останалите крави предпочитат 
да стоят прави освен в самите боксове (ИКК – 64,98%) и в останалите 
технологични зони. Moran (2012) сочи, че има много симптоми на 
топлинен стрес, един от тях е че кравите отказват да лежат. Това се 
потвърждава и при нас, кравите предпочитат да стоят прави вместо да 
лежат при повишаване на ТВИ, затова ИИБ се понижава, а ИСБ се 
повишава. 

Забелязва се по-ниска долна граница за реагиране на животните 
на стойностите на ТВИ от 68, а не над 72. И други автори сочат по-ниска 
долна граница на температурен комфорт при крави Холщайн.  

Чувствителността на говедата към топлинен стрес се увеличава, 
когато млечността се увеличава, (Berman, 2005). Това се дължи на 
факта, че отделяната метаболитна топлина се увеличава при 
увеличение на продуктивността на животните. Изследванията показват, 
че при увеличаване на млечността от 35 до 45 кг/ден температурния праг 
за топлинен стрес се намалява с 5°С (Berman, 2005). Физиологичните 
ефекти на базата на TВИ прогнози за млечност в момента подценяват 
сериозността на топлинния стрес при Холщайнските говеда.  

Brügemann et al. (2012) сочат за долен праг при крави Холщайн в 
Германия стойности на ТВИ 60. Geers et al. (2014) обобщават, че долна 
граница на топлинен стрес трябва да се приемат стойности на TВИ 
между 60 и 65 над тези стойности се отчита неблагоприятен ефект върху 
млечната продуктивност и заплодяемостта. 

Grant et al. (2012) посочват, че кравите за мляко имат силна 
поведенческа нужда от пълноценна почивка. Лактиращите крави са 
силно мотивирани да лежат в продължение на около 12 h. на ден (Cook 
et al., 2005; Drissler et al., 2005; Gomez and Cook, 2010). Cook et al. (2007) 
отбелязват, че, когато TВИ се увеличи от 56 до 74, времето за лежане 
намалява от 10,9 на 7,9 h. на ден, стоенето в алеите се увеличава от 2,6 
на 4,5 h. на ден. Куцотата и уврежданията на копитата се увеличават 
значително с удължаването на времето на стоене. Подобно на Collier et 
al. (2011), те съобщават, че активността на кравите е изместена около 
TВИ 68, което налага използването на по-агресивни стратегии за 
намаляване на топлинния стрес, отколкото традиционно се използват.  

При ИСБ се разкрива обратна тенденция, но по-слабо изразена. 
С повишаването на стойностите на ТВИ от ≥ 58 до ≤68 до стойности над 
75, процента на кравите от общия брой в групата, които стоят в 
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боксовете за почивка се увеличава с 4,23%. Това несъответствие между 
ниския процент лежащи (ИИБ 35,43%) и стоящи в боксовете (ИСБ 
14,06%) (табл. 14) се дължи на факта, че при високите дневни 
температури кравите стоят предимно в другите зони – по технологичните 
пътеки, на яслата и др., търсейки по-хладни места. Поставяйки 
вентилатори над яслите фермерите осигуряват известен температурен 
комфорт на животните по време на хранене, но те продължават да стоят 
там дори и когато не се хранят поради по-високата температура в зоната 
на боксовете.  

За увеличаване на топлинните загуби, независимо от околната 
среда, кравите за мляко в райони с повишена температура, често стоят 
прави за да се увеличи наличната повърхност за топлоотделяне (Igono et 
al., 1987; Anderson et al., 2012, Smith et al., 2012). Дори и леко повишение 
на температурата на околната среда може да предизвика увеличение на 
времето на стоене (Smith et al. 2012). Намаляване на времето за почивка 
води до намаляване на млечната продуктивност (Bach et al., 2008, Grant 
2007). 

Mahdy et al. (2014) установяват положителна зависимост между 
стойностите на TВИ и ИСБ. При повишаване на стойностите на TВИ се 
увеличава и броят на животните, които предпочитат да стоят прави за 
повишаване на възможността на организма за охлаждане чрез 
изпаряване. В летния сезон процента на кравите, които предпочитат да 
стоят прави варира между 10% и 30%. 

Herbut and Angrecka (2012) препоръчват определяне на 
стойностите на TВИ за различните зони, а не за цялата сграда, което би 
дало възможност да се осигурят по-подходящи зони за животни по време 
на горещите вълни. В допълнение, това ще помогне да се определят 
изискванията при изграждане нови сгради с подходящи системи за 
вентилация, както в техническо отношение, така и за локализация на 
тези съоръжение вътре в сградата. 

Allen et al. (2013) сочат, че топлинния стрес засяга няколко 
аспекта на производството на мляко, включително поведението на 
говедата. При топлинен стрес се увеличава времето на стоене на 
животното, или намалява времето за почивка. Продължително стоене 
води до намаляване на продуктивността и допълнително увеличава 
риска от заболяване куцота. Доброто познаване на екологичните и 
физиологични параметри, които влияят върху поведението за по-дълго 
стоене на кравите ще подобри усилията на индустрията да се сведе до 
минимум топлинния стрес в млечни крави. Авторите сочат, че 
корелацията между ТВИ и поведението на говедата все още не е 
установена. Въпреки това, говедата е по-вероятно да стоят при 
стойности на TВИ 68, което е в съответствие с получените от нас 
резултати.  

 
4.4 Индекси на комфорт в проучваните производствени 

сгради  
 
През годините са разработени различни методи за количествено 

определяне на комфорта при кравите за мляко. Това са индекси, които 
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посочват някои недостатъци на управлението и дизайна на боксовете за 
почивка. Според Mattachini et al. (2011) индексите на комфорт при 
кравите могат да бъдат възприети като индекси на активността на 
кравите за мляко. Когато тези индекси се определят правилно и 
коректно, информацията получена от тях може да бъде използвана за 
откриването и превенцията на евентуални заболявания при кравите.  

При средните стойности на индексите на комфорт се отчита 
значима разлика между ПС по сезон на отчитане. От табл.15 е видно, че 
с най- високи стойности на ИКК, ИИБ и най-ниски за ИСБ е ПСФ 1. ПСФ 2 
е с най-ниски стойности на ИКК и ИИБ, но не и с най-високи за ИСБ. 

При ПСФ 1 обаче единствено за сезон зима отчетените 
стойностите превишават препоръчителните стойности за ИКК от 85%. 
Високите стойности на ИКК са индикатор за много добро благополучие и 
комфорт на кравите за мляко (Uzal, 2013). Според Grant (2009) не е 
желателно стойностите за индекса за комфорт на кравите да са под 85%. 
Предпоставка за тези стойности в сравнение с другите две ферми са 
оптималните размери на отделните елементи на бокса – голямо 
разстояние от тилния ограничител до предния ръб на бокса – 65 сm и 
оптимална дължина на боса от тилния ограничител до задния ръб – 150 
сm. Това осигурява на кравите достатъчно място да застанат с четири 
крака в бокса и място напред за нормално движение при лягане. 

През лятото се отчита най-ниският процент на ИКК и в трите ПС 
това е свързано с разликата в температурата през проучваните сезони, 
както външната, така и тази в помещението. Това кара кравите да стоят 
повече прави през летните месеци, което спомага за по-добро 
охлаждане на тялото и не само, високите температури принуждават 
кравите да търсят по-хладни места вътре в помещенията, където се 
наблюдава струпване на животните (Broucek, 1997).  
 

Таблица 15. Средни стойности на индексите за комфорт по 
сезони и производствени сгради 

ПС Брой ИКК ИИБ ИСБ 

x ± SE SD x ± SE SD x ± SE SD 

Лято 

ПСФ 1 25 76,53±2,31аб 11,53 47,33±2,45аб 12,27 9,15±0,94аб 4,7 

ПСФ 2 25 64,39±2,26а 11,31 35,81±2,05а 10,30 13,48±0,67ас 3,33 

ПСФ 3 25 61,58±2,57б 12,87 37,18±2,67б 13,34 18,03±1,33бс 6,67 

Есен 

ПСФ 1 20 83,06±2,25аб 10,03 64,02±3,65аб 16,34 8,87±0,98а 4,40 

ПСФ 2 20 72,31±2,56а 11,45 45,92±2,78а 12,43 11,12±0,72б 3,23 

ПСФ 3 17 73,58±2,12б 8,75 52,94±2,90б 11,97 14,75±1,08аб 4,47 

Зима 

ПСФ 1 15 87,73±2,63аб 10,17 68,09±5,08аб 19,66 5,83±0,78аб 3,02 

ПСФ 2 15 65,33±2,81ас 10,88 39,55±3,06ас 11,84 12,85±0,69а 2,68 

ПСФ 3 15 77,08±1,65бс 6,38 50,07±2,90бс 11,24 11,20±0,59б 2,27 

Пролет 

ПСФ 1 10 81,69±5,02 15,87 64,40±5,68аб 17,93 8,61±1,54а 4,89 

ПСФ 2 10 70,06±2,35а 7,43 44,47±4,50а 14,23 13,92±1,08аб 3,43 

ПСФ 3 10 77,71±1,75а 5,56 49,45±3,59б 11,35 10,28±0,81б 2,55 

Между фермите означени с еднаква буква по сезони има статистически значима разлика 

при  P<0,05, 
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Отчетените ниски стойности на ИКК за ПСФ 2 и 3 по всяка 
вероятност се дължат на някои технологични размери на боксовете в 
сравнение с тези в ПСФ 1. При боксовете в ПСФ 3 е най-малко 
разстоянието от тилния ограничител до предния край на бокса – само 21 
cm, макар че разстоянието от тилния ограничител до задния ръб на 
бокса е най-голяма – 167 сm. При боксовете, които са разположени към 
стените на сградата тези разстояния затрудняват кравите при лягане и 
ставане, но им позволяват да стоят в тях с четири крака. При ПСФ 2 това 
разстояние е сравнително по-голямо – 45 сm, но разстоянието до задния 
ръб на бокса е най-малко – 140 сm. 

За по-едрите крави това разстояние е малко и тилния 
ограничител им пречи да застанат добре с четирите крака в бокса, което 
е необходимо за нормалното лягане на животните в бокса. Ролята на 
тилния ограничител е да попречи на кравата да влезе прекалено напред 
в бокса, но да осигурява адекватно пространство за нормални движения 
на кравата при ставане и лягане (McFarland, 2003). Мястото на тилния 
ограничител трябва да позволява на всяка крава да стъпи с четири крака 
върху повърхността на бокса, с глава разположена под тръбата, така, че 
тръбата леко да опира във врата. Редица изследвания сочат, че мястото 
и височината на поставяне на тилния ограничител могат драстично да се 
отразят на използването на боксовете за лежане. Когато тилния 
ограничител е разположен на 170 сm от задния ръб на бокса, кравите 
прекарват повече време стоейки с четирите крака върху бокса и по-малко 
време само с предните два крака, в сравнение с варианта, когато 
ограничителя е на 150 сантиметра от задния ръб (Cook et al., 2004). 
Подобен извод ние не можем да направим, тъй като при изчисляването 
на ИСБ се включват както кравите с четири крака в бокса така и тези с 
два крака стоящи в него. Не е направено диференцирано  отчитане в 
това отношение.  

Върху ИКК влияние може да оказва и пода или постелята на 
бокса. В двете ПС с по-ниски стойности на ИКК, ПСФ 1 и 2 боксовете са 
покрити с гумени постелки. При ПСФ 3 върху боксовете се нахвърля и 
малко слама, която кравите бързо изтикват напред и встрани при лягане, 
тоест не се отчита значителна разлика в пода на бокса. При ПСФ 1 
боксовете са със слама смесена с компостиран тор. 

Най-ниски стойности на ИИБ се отчитат при ПСФ 2. Това 
означава, че голяма част от кравите стоят прави по технологичните 
пътеки и върху боксовете. Особено ясно е изразено нежеланието за 
лежане в боксовете през лятото. С най-добри стойности при индекса за 
използване на боксовете има в ПСФ 1. Тук предпочитанието на кравите, 
когато не се хранят е да лежат в бокса. Това се потвърждава и от най-
високите стойности за ИКК в тази ПС. Много нисък процент предпочитат 
да стоят по технологичните пътеки. ПСФ 3 заема средно положение 
спрямо другите две ферми по стойностите на ИИБ. Тук голяма част от 
кравите стоят в самите боксове и по-малка част по технологичните 
пътеки. Въз основа на получените резултати може да се приеме, че ИИБ 
зависи в по-голяма степен от позицията на тилния ограничител и типа на 
използваната постеля. Технологичното решение във ПСФ 1 с 
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разположението на тилният ограничител и използваната постеля – 
компостирал тор и слама, водят до най-високи стойности на ИИБ (табл. 
15). Малкото разстояние от тилния ограничител до задния край на бокса 
и липсата на постеля в ПСФ 2, пода на бокса е покрит само с гумирана 
постелка, води до предпочитание на кравите да стоят прави сравнително 
малко в боксовете, и предимно по технологичните пътеки. Това е 
особено ясно изразено през летните месеци, когато повърхността на 
гумените постелки в боксовете задържа топлина при лежане върху нея. 
Lombard et al. (2010) сочат, че процентът на стоящи с четирите крака в 
бокса крави е по-голям през лятото, отколкото през пролетта (13,6 срещу 
8,1%), когато боксовете са с гумени постелки или матраци и когато 
разстоянието от тилния ограничител до задния борд е по-голямо. Hippen 
et al. (2007) препоръчват ИИБ да е над 75%, което съвпада със 
стойността, препоръчвана и от Grant (2009). Изхождайки от тази 
препоръка нито една от проучваните ферми не постига желаната 
стойност за ИИБ над 75%. 

С най-високи стойности на ИСБ е ПСФ 3. В тази ферма 
размерите на отделните части на бокса го правят по-пригоден за стоене 
и неудобен за лягане и ставане, което беше отчетено и при стойностите 
на ИКК. Според Grant (2009) препоръчителните стойностите на този 
индекс не трябва да надвишават 15-20%, а превишаването на тези 
стойности според автора може да бъде предпоставка за различни 
здравословни или копитни проблеми. Ниските стойности на индекса са 
указание за удобни за лягане и ставане боксове и отчасти за наличие на 
добра постеля (Митева и сътр., 2012b). 

Най-ниски са стойностите на ИСБ в ПСФ 1 за цялата година. 
Предпоставка за това е използваната постеля, защото само в тази 
ферма се използва като постеля компостиран оборски тор примесен със 
слама (таблица 1). Оказва се, че този тип постеля е предпочитана и 
кравите, отглеждани в тази ферма, лежат комфортно върху нея. Освен 
това и размерите на някои технологични елементи на бокса 
благоприятстват нормалното движение на кравите при лягане и ставане: 
разстоянието на тилния ограничител до задния край на бокса е 150 cm, а 
до предния край е най-голяма – 65 cm. 

Wagner-Storch et al. (2003), също установяват, че процентът 
стоящи крави в боксовете е по-висок за тези с гумирани постелки. 
Резултатите показват, като добри и предпочитани боксовете покрити с 
матрак и пясък, а по-не предпочитани гумените постелки и бетона. 

Друга тенденция, която се наблюдава при ИКК и ИИБ за трите 
ПС е, че стойностите на тези два индекса са по-високи през сезон зима в 
сравнение със сезон лятото, и това се потвърждава от изследването на 
Uzal (2015), който установява същата тенденция. 

На табл. 16 е направен анализ на варианса за влияние на 
същите фактори, както при микроклиматичните показатели, така и при 
трите индекса на комфорт – ИКК, ИИБ и ИСБ. Трите основни фактора – 
ферма, сезон и час на отчитане имат значим ефект върху трите индекса 
(P<0,001), само върху ИСБ значимостта е по-ниска (P<0,05).  

От свързаните фактори, фермата по сезон на отчитане има 
значим ефект върху ИИК (P<0,05) и ИСБ (P<0,001), но върху ИИК – няма. 
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Фермата и часа на отчитане има значим ефект върху трите индекса (от 
P<0,05 до P<0,001). Останалите свързани фактори нямат значим ефект 
върху индексите на комфорт. 
 

Таблица 16. Анализ на варианса за влияние на контролираните 
фактори върху индексите на комфорт. 

*- значима при P<0,05; **- значима при P<0,01; ***- значима при P<0,001; ns – няма 

значим ефект 

 
На фиг. 9 е представено варирането на ИКК по час на отчитане 

за трите ферми, обобщено за всички сезони. Това ни дава възможност 
да преценим в кои часове е най-удачно да се прави отчитането - за 
фермите с трикратно доене в 10 часа, а при двукратно – и в периода до 
12. 

 
Фиг. 9. Стойности на 
ИКК по ферми и час на 

отчитане обобщено за 
всички сезони 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
При ферма 1 се наблюдава тенденция за всички сезони най-

ниските стойности на индекса да се отчитат около 18 h., приблизително 
час преди вечерно доене, това съвпада със изследването на Uzal (2015), 
която установява най-ниските стойности на този индекс приблизително 
час преди вечерно доене, което е около 17 h. при вечерно доене в 18 h. 
Фермата, в която е направено проучването също имаме двукратно 
доене. 

Отчита се тенденция (фиг. 9) за най-ниски стойности на ИКК 
около 14:00 h. за фермите 2 и 3. В двете ферми има обедно доене, което 
за групите, включени в проучването, приключва около 13:30 h.. Към 14 

 
Източници на 

вариране 

Степени на 
свобо-да 

 
ИКК 

 
ИИБ 

 
ИСБ 

(n – 1) MS F          P MS F         P MS F        P 

Общо за 
модела 

1 1017127 10065,0*** 
459741,7 3199,7*** 24499,4 1536,4*** 

Ферма  2 3307 32,73*** 6247,1 43,5*** 546,0 34,2*** 

Сезон  3 1275 12,6*** 2791,3 19,4*** 135,2 8,5*** 

Час  4 500 4,9*** 1322,1 9,2*** 55,1 3,5** 

Ферма*Сезон 6 257 2,5* 235,4 1,6 -  ns 74,4 4,7*** 

Ферма*Час 8 311 3,1** 572,7 3,9*** 34,9 2,2* 

Сезон*Час 12 97 0,96 - ns   158,1 1,1 -  ns 14,8 0,9 - ns   

Ферма*Сезон*Час 24 88 0,87 -  ns 132,5 0,9 -  ns 15,5 0,9 -  ns 

Грешка  147 101  143,7  15,95  
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часа не всички крави са се ориентирали към почивка. Резултати 
показват, че този индекс до голяма степен зависи от дневния режим във 
фермите – залагане на фуража и доене. При двукратно доене (ферма 1) 
се констатират два пика - първият три часа след сутрешно доене. Втори 
пик се наблюдава непосредствено преди вечерно доене. При другите две 
ферми най-високи стойности на ИКК се регистрират в 10 и 18 h., за 
разлика от Velecka et al. (2014), които отчитат най-високи стойности на 
индекса между 1 до 3 h. след доене при трикратно доене. 

Може да се каже, че режима във ферми 3 и 2 с двукратно 
залагане на фураж и трикратно доене се отразява неблагоприятно на 
комфорта на кравите, поради тяхната висока заетост през деня. 

Cook et al. (2009) и Overton et al. (2003) сочат, че времето на 
отчитане на данните за изчисляване на индексите на комфорт е от 
изключително значение и играе решаваща роля за определяне на 
действителния комфорт в стадото. 

На фиг. 10 е представено варирането на ИИБ по час на 
отчитане за трите ферми, обобщено за всички сезони. Най-високите 
стойности на ИИБ и във трите ферми са установени  сутринта (10 h.). 
Като при ферма 1 това означава 2 до 3 h. след сутрешното доене. Това 
съвпада с отчетените резултати от Velecka et al. (2014), където 
максималните стойности на този индекс са отчетени 1 до 8 h. след доене. 
 

Фиг. 10. Стойности на 
ИИБ по ферми и час на 
отчитане обобщено за 

всички сезони 

 
 
 
 
 
 
 

 
Overton et al. (2003), препоръчват отчитането на индекса да 

става 2 часа след сутрешното доене. Най-ниските стойности на индекса 
са отчетени в 14:00 h. при ферми 2 и 3. В тези ферми обедното доене 
започва към 13:00 h. и към 14:00 h. кравите скоро са се върнали от 
доенето и повечето все още не са легнали в боксовете. 

Overton et al. (2002) установяват, че кравите проявяват 
подчертан модел на времева цикличност в поведението си на лежане, с 
най-висок среден дял от лежащи крави в 06:00 h. сутрин (85%) и най-
нисък в 21:00 h. (53%). Увеличаването на околната температура и 
времето, изминало след доене негативно влияят върху дела на 
лежащите крави. 

При този индекс се наблюдава отново същата тенденция, която 
отчетохме при ИКК, а именно най-ниските стойности на индекса да се 
отчитат час преди вечерното доене. 
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На фиг. 11 е представено варирането на ИСБ по час на отчитане 
за трите ферми, обобщено за всички сезони.  

От фигурата става ясно, че най-ниски са стойностите на този 
индекс при ферма 1 в 10:00 h., два часа след сутрешно доене, което 
съвпада със стойностите отчетени от Velecka et al. (2014). В другите две 
ферми високите стойности на този индекс преобладават в следобедните 
часове от 16:00 до 18:00 h., като при ферма 3 се наблюдава един пик 
около 12 h. 

 
Фиг. 11. Стойности на 
ИСБ по ферми и час на 
отчитане обобщено за 

всички сезони 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
При ферма 1 се дои двукратно, но въпреки това се установява 

тенденция, макар и слаба за по-ниски стойности на ИИБ и по-високи на 
ИСБ около 14:00 h. Това потвърждава установената цикличност от 
Overton et al. (2002) в поведението на кравите през денонощието. 

 
4.5 Влияние на някои микроклиматични показатели върху 

индексите на комфорт в проучваните сгради 
 
Проучен е ефекта на трите основни микроклиматични показатели 

– температура, влажност и скорост на движение на въздуха върху 
стойностите на индексите на комфорт (табл. 17). Показателите 
температура и влажност на въздуха са включени в модела в класове, 
както е посочено в материал и методи, съобразно зоохигиенните норми 
за лактиращи крави.  

Скоростта на движение на въздуха е включена като непрекъсната 
варираща (в стойности), поради това, че при този показател се отчита 
много слабо вариране и няма как да се представи в класове. (от 0,1 до 
0,6, като тези над 0,2 са под 10 отчетени случая). Температурата на 
въздуха над боксовете за почивка има значим ефект върху стойностите 
на трите индекса (P<0,001), което потвърждава твърдението на Velecka 
et al., (2014), че температурата на въздуха (особено температури на 
въздуха над 20ºС) афектират върху индексите на комфорт при кравите за 
мляко. Влажността на въздуха има значим ефект върху ИКК (P<0,05) и 
ИСБ (P<0,01), но върху ИИБ – няма.  
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Таблица 17. Анализ на варианса за влияние на микроклиматичните 
показатели в зоната на боксовете за почивка върху индексите на 

комфорт 

*- значима при P<0,05; **- значима при P<0,01; ***- значима при P<0,001; ns – няма 

значим ефект 

 
Скоростта на движение на въздуха няма значим ефект върху 

трите индекса. Това се дължи и на факта, че при този микроклиматичен 
показател се отчита много слабо вариране по ферми и сезони особено в 
зоната над боксовете за почивка. 

На фиг.12 са представени LS–средните стойности за трите 
индекса в зависимост от температурата на въздуха отчетена в зоната на 
боксовете за почивка.  

 
Фиг. 12. LS–средните 
стойности за трите 
индекса в зависимост 
от температурата в 

зоната на бокса 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При температура над 25ºС, над температурната зона на комфорт 
за лактиращи крави, стойностите на ИКК и ИИБ намаляват с 11,29% в 
сравнение с тези стойности при температури под 10ºС и с 8,32% в 
сравнение с тези отчетени в диапазона от 10 до 25ºС за ИКК и съответно 
с 14,5% и с 3,9% за ИИБ. Обратно за ИСБ при температури над 25ºС 
стойностите се повишават с 3,08% в сравнение със стойностите при 

 
Източници 

на вариране 

Степен
и на 

свобод
а 

ИКК ИИБ ИСБ 

(n – 1) MS F          P MS F         P MS F        P 

Общо за 
модела 

1 241176,8 1576,3*** 
112831,4 445,4*** 6067,1 250,5*** 

Температура 
на въздуха  

2 1597,0 10,4*** 
2671,0 10,5*** 215,9 8,9*** 

Влажност на 
въздуха 

2 553,2 3,6* 
380,0 1,5 -  ns 154,2 6,4** 

Скорост на 
движение 

1 121,3 
0,79 -  ns 35,2 0,14 -  ns 50,8 2,1 -  ns 

Грешка  201 153,0  253,3  24,22  
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ИКК ИИБ ИСБ

до 50 % 78,35 49,55 9,72

от 50 до 80 % 74,37 47,39 11,33

над 80 % 68,30 53,78 15,89

%

LS-средни стойности за индексите на 
комфорт в зависимост от влажността на 

въздуха над боксовете

температури от 10 до 25ºС и със 4,3% в сравнение с тези отчетени в 
диапазона до 10ºС. 

На фиг.13 са представени LS–средните стойности за трите 
индекса в зависимост от влажността на въздуха, отчетена в зоната на 
боксовете за почивка. Отчита се най-висок ИИБ или лежане в бокса и при 
трите ферми при най-високата влажност на въздуха (над 80%). 

  
Фиг. 13. LS–средните 
стойности за трите 
индекса в зависимост 
от влажността над 

боксовете за почивка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Най-високата стойност на ИКК (78,35%) се отчита при влажност 
до 50%, при същата влажност се отчита най-ниската стойност за ИСБ 
(9,72%). Най-високата стойност за ИСБ (15,89%) се отчита при влажност 
над 80%. 

 
4.6 Влиянието на повърхността температура на пода на 

боксовете върху индексите на комфорт 
 
При ПСФ 2 и 3 пода на боксовете за почивка са покрити с гумени 

постелки с цел по-лесно поддържане на висока хигиена на животните и 
по-лесно поддържане на самите боксове (бързо и лесно почистване на 
бокса, минимум разход на средства и време). При ПСФ 3 се добавя и 
известно количество слама с цел боксовете да станат по-привлекателни 
и удобни за кравите. При ПСФ 1 повърхността на бокса се застила с 
постеля от компостиран тор примесен с нарязана слама. Това изисква 
повече средства и време за поддръжка на боксовете. 

 На таблица 18 са представени средните дневни температури 
отчетени на повърхността на пода на боксовете за почивка и на торовата 
пътека в трите ферми по сезони. Зоната на торовата пътека е от бетон и 
е в непосредствена близост до боксовете. Отчита се значима разлика в 
температурата на повърхността на боксовете и торовата пътека за ПСФ 
2 и 3 за всички сезони. В ПСФ 1 такава значима разлика се отчита само 
за сезон лято. Установено е, че температурата на повърхността на пода 
на боксовете е по-висока от тази на торовата пътека. Най-висока средна 
температура на повърхността на пода на боксовете е отчетена в ПСФ 2 
за всички сезони. В тази ферма пода на боксовете е от гумирани 
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постелки, без да се използва постеля. Температурата на гумираните 
постелки през лятото се изравнява с тази на въздуха в зоната над 
боксовете и е с 4,5°С по-висока от повърхностната температура на 
бетона. Най-ниска средна дневна температура на повърхността на пода 
на бокса се отчита във ПС 3 през горещите сезони – лятото и пролетта. 
Средната повърхностна температура подовете на тези боксове е с 1,8°С 
по-висока от тази на бетона на торовата пътека. 

 
Таблица 18. Средна температура на повърхността на боксовете 

и торовите пътеки в проучваните производствени сгради по 
сезони 

ПС Брой На  боксове за почивка На торова пътека 

x ± SE SD x ± SE SD 

Лято 

ПСФ 1 150 26,23±0,20а* 2,45 21,99±1,18* 2,17 

ПСФ 2 250 26,66±0,29б* 4,66 22,65±0,22* 3,41 

ПСФ 3 250 23,93±0,16аб* 2,48 22,12±0,20* 2,97 

Есен 

ПСФ 1 120 16,66±0,40а 4,38 16,42±0,40а 1,43 

ПСФ 2 200 18,20±0,50а* 7,11 16,72±0,41б* 5,86 

ПСФ 3 150 17,00±0,29* 1,97 13,64±0,35аб* 4,26 

Зима 

ПСФ 1 90 8,48±0,31аб 2,96 8,28±0,34 3,22 

ПСФ 2 150 9,67±0,28а* 3,38 8,06±0,18а* 2,20 

ПСФ 3 150 9,59±0,20б* 3,75 8,90±0,26а* 3,24 

Пролет 

ПСФ 1 60 20,20±0,49аб 4,66 19,61±0,35а 2,69 

ПСФ 2 100 24,31±0,38ас* 3,75 18,53±0,21аб* 1,12 

ПСФ 3 100 18,33±0,20бс* 1,97 19,60±0,22б* 2,16 

Между фермите означени с еднаква буква по сезони има статистически значима разлика 

при  P<0,05; Между двете технологични зони по ферми означени с * има значима разлика 

при – P<0,05 

 
Топлинния обмен между две среди или две тела при директен 

контакт между тях се определя като кондуктивен топлообмен. При 
кравите за мляко магнитута на кондуктивния топлообмен зависи от 
естеството на материалите, които са в контакт с кожата и по-специално 
от тяхната топлопроводимост (Kadzere et al. 2002). 

Температурата на околната среда и на повърхността на пода са 
двата важни термични параметри, влияещи на топлинния стрес при 
кравите за мляко. Prasad et al. (2013) установяват, че температурата на 
въздуха остава по-висока от температурата на земята и повърхностната 
температура на гумените постелки остава по-висока от тази на бетона 
през деня и става равна късно през нощта.  

От данните на табл. 18 се вижда, че има значително вариране в 
повърхностната температура на пода на индивидуалните боксове. 
Максималните температури достигнати през лятото са над 30°С. Най-
високи стойности на повърхностна температура на пода на боксовете се 
достигат за всички сезони във ПСФ а 2  (само гумирани постелки), 
съответно 34,0, 30,8 и 28,3°С за лято, есен и пролет. Тук се отчитат и 
най-големите разлики между минималните и максимални повърхностни 
температури, съответно 14,7°С за лятото, 20,0°С за есен, и 10,7°С за 
пролет. Най-слабо е варирането в минимално-максималните 



47 
 

температури на подовата повърхност на боксовете в ПС – с използвана 
постеля от компост и слама. Разликите са в границите от 6,1°С за сезон 
пролет до 10,6°С за сезон есен 

Всички контролирани фактори (табл. 19) – ферма, сезон и час на 
отчитане имат значим ефект (P<0,001) върху температурата на 
повърхността и пода на бокса и на торовата пътека, както и свързания 
ефект на ферма-сезон, ферма-час и фермата по сезон и час на отчитане 
(P<0,001).  
 

Таблица 19. Анализ на варианса за влияние на контролираните 
фактори върху температурата на повърхността на пода на 

боксовете и торовата пътека 

*- значима при P<0,05; **- значима при P<0,01; ***- значима при P<0,001; ns – няма 

значим ефект 

 
Изключение прави ефекта на сезона по час на отчитане при 

температурата на повърхността на пода на боксовете, което води и до 
по-ниска степен на значимост на ефекта на фермата по сезон и час на 
отчитане (P<0,05). 

На фиг. 14 е представено варирането на температурата на 
подовата повърхност на боксовете за почивка по ПС и сезони. От 
първата графика на фигурата се вижда, че най-високата стойност на 
повърхностната температура е отчетена при ферма 2 в 16:00 h. (над 29 
ºС), най-ниската стойност е отчетена в 10:00 h. при ферма 3 (под 23ºС).  

 

Източници на 
вариране 

Степени 
на 

свобода 

На боксове за почивка На торова пътека 

(n – 1) MS F          P MS F         P 

Общо за модела 1 501967,5 34796,6*** 400174,2 34860,4*** 

Ферма  2 993,6 68,88*** 43,5 3,79* 

Сезон  3 21361,9 1480,82*** 15090,8 1314,6*** 

Час  4 365,4 25,33*** 91,0 7,92*** 

Ферма*Сезон 6 243,2 16,86*** 156,0 13,59*** 

Ферма*Час 8 62,0 4,30*** 93,6 8,16*** 

Сезон*Час 12 20,9 1,45- ns 33,3 2,90*** 

Ферма*Сезон*Час 24 25,1 1,74* 28,7 2,50*** 

Грешка  1710 14,4  11,5  
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Фиг. 14. Температура на повърхността на бокса по часове на 

отчитане през различните сезони по ПС 
 
През есента отново най-високата стойност за този показател е 

достигната при ферма 2 в 14:00 h. (20ºС), най-ниската в сравнение с 
трите ферми е отчетена в същата ферма в 10:00 h. (15ºС). От трета 
графика на фигурата се вижда, че най-високата стойност (11,5ºС) е 
регистрирана при ферма 2 в 12:00 h., а най-ниската при ферма 1 в 10:00 
h. (7ºС). През пролетта отново ферма 2 запазва тенденцията за най-
висока отчетена повърхностна температура (около 27ºС), докато най-
ниската за сезона е отчетена при ферма 3 в 18:00 h. (около 17ºС). 

Като обобщение можбем да кажем, че най-високи стойности 
достига температурата на повърхността на пода на бокса в ПСФ 2  - там 
покритието на бокса е само от гумена постелка. За сезон лято средните 
стойности в следобедните часове са над 29ºС. За лято най-ниски са в 
ПСФ 3 – тук освен гумена постелка се използва и известно количество 
слама. 

На фиг. 15 е представено варирането на температурата на 
повърхността на торовата пътека по ПС и сезони. През сезоните зима и 
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пролет и при трите ферми логично най-ниските температури се отчитат в 
сутрешните и късните следобедни часове на деня съответно ПСФ 1 
(зима около 7ºС; пролет около 17ºС), ПСФ 2 (зима около 8ºС; пролет 
около 20ºС), ПСФ 3 (зима около 9ºС; пролет около 17ºС).  

 

Фиг. 15. Температура на повърхността на торовата пътека по 
часове на отчитане през различните сезони по ПС 

 
Най-високата достигната стойност за повърхностната 

температура на торовата пътека е при ферма 2 за сезон пролет в 10:00 
h. (около 27ºС). За сезони лято и есен при ПСФ 2 и 3 се наблюдават най-
ниски стойности на температурата на повърхността на торовата пътека в 
14:00 h. Това според нас се дължи на това, че в тези ферми има обедно 
доене, по това време животните още не са се върнали всички от 
доенето, пътеките са чисти както от животни така и от изпражнения и 
течности, и при работа на вентилаторите върху торовите пътеки се 
регистрира по-ниска температура върху повърхността на торовата 
пътека. 
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Температурата на повърхността на пода на боксовете е пряко 
зависима от температурата на въздуха над тях (табл. 20). По тази 
причина включването на тези два показателя в един модел за оценка не 
е коректно, а също така и затруднява оценката на ефекта и поотделно. 
За температурата на  подовата повърхност на боксовете няма 
разработени нормативни стойности, както за тази на въздуха. Затова си 
позволихме да я представим в класове през 5ºС за по-подробен анализ 
на нейния ефект върху комфорта на животните. За оценка на ефекта тя е 
включена в модел с другите два микроклиматични показателя – влажност 
и скорост на движение на въздуха в зоната над боксовете за почивка. 
Поради слабото вариране в стойностите скоростта на движение на 
въздуха е включена като непрекъсната променлива. 

 
Таблица 20. Анализ на варианса за влияние на температурата на 
повърхността  на пода на боксовете и влажност и скорост на 
движение на въздуха в зоната на боксовете за почивка върху 

индексите на комфорт 

*- значима при P<0,05; **- значима при P<0,01; ***- значима при P<0,001; ns – няма 

значим ефект 

 
От резултатите в таблицата е видно, че е установен 

статистически значим ефект на температурата на повърхността на пода 
на боксовете върху стойностите на трите индекса – за ИКК и ИИБ 
(P<0,001) и за ИСБ (P<0,05). При използването и на този модел за 
оценка, влажността на въздуха не оказва значим ефект върху 
стойностите на ИИБ. Това определено сочи, че използването на бокса за 
лежане зависи в най-висока степен от температурата в зоната на 
боксовете и на пода. Скоростта на движение на въздуха също не оказва 
статистически значим ефект върху стойностите на индексите на 
комфорт. 

Индексът за комфорт на кравите отразява, колко от кравите 
намиращи се в индивидуалните боксове ги намират за комфортни и 
предпочитат да лежат, а не да стоят в тях. На фиг.16 са представени LS-
средни стойности на ИКК в зависимост от температурата на 
повърхността на бокса. 

 

 
Източници на 

вариране 

Степени на 
свобода 

ИКК ИИБ ИСБ 

(n – 1) MS F          P MS F         P MS F        P 

Общо за 
модела 

1 202593,3 1327,2*** 
102521,1 426,5*** 4789,2 194,2*** 

Температура 
на пода  

5 744,3 4,9*** 
1732,7 7,2*** 83,7 3,4** 

Влажност на 
въздуха 

2 594,1 3,9* 
181,3 0,75 -  ns 181,1 7,3*** 

Скорост на 
движение 

1 98,8 
0,65 -  ns 5,7 0,02 -  ns 58,4 0,13 -  ns 

Грешка  201 152,7  240,4  24,66  



51 
 

40

50

60

70

80

90

до 5º от 5 
до 
10º

от 10 
до 
15º

от 15 
до 
20º

от 20 
до 
25º

над 
25º

ИКК 84,26 76,60 77,46 77,33 70,75 67,80

%

LS-средни стойности за ИКК в зависимост 
от температурата на повърхността на 

пода на бокса

Фиг. 16. LS–средните 
стойности за ИКК в 
зависимост от 
температурата на 
повърхността на пода 
на бокса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С покачване на температурата на повърхността на бокса от 

стойности до 5ºС и над 25ºС, стойностите на ИКК се понижават с 16,46%. 
Стойностите на ИКК остават сравнително постоянни, около 77% при 
повърхностни температури на пода на боксовете от 5 до 20ºС. При 
повишаване на повърхностните температури над тази граница 
стойностите на ИКК чувствително намаляват, особено при повърхностни 
температури над 25ºС. В температурният диапазон от 5 до 20ºС 
разликите в ИКК са твърде малки в рамките на по-малко от 1%. При 
повишаване на температурите над 20ºС броят на лежащите крави в 
боксовете се понижава, а от там това рефлектира върху стойностите на 
ИКК. При стоящите животни кондуктивния топлообмен е минимален. 
Стоенето на кравите прави спомага за тяхното по-лесно охлаждане през 
горещите периоди на денонощието. 

Високите стойности на ИКК са индикатор за много добро 
благополучие и комфорт на кравите за мляко (Uzal, 2013a). Според Rao 
et al., (2014) желаните стойностите за този индекс са от 85-90%. В 
нашето проучване при нито една повърхностна температура на 
боксовете не се достигат по-високи от препоръчаните стойности. 
Единствено в диапазона до 5ºС се достига долната граница на желаната 
стойност за този индекс (84,26%).  

На фиг.17 са представени LS-средни стойности на ИИБ в 
зависимост от температурата на повърхността на бокса. При този индекс 
също се наблюдава тенденцията при повишаване на повърхностните 
температури на подовете на боксовете стойностите на индекса да се 
понижават, като тук понижението между най-ниските повърхностни 
температури (под 5ºС) и най-високите (над 25ºС) е с 31,99%. При 
температура на подовата повърхност на бокса над 20ºС се наблюдава 
по-значителен спад, стойностите на ИИБ падат до около 40-45%. 
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Наблюдава се явно нежелание на животните да използват 

боксовете за почивка, което се потвърждава от проучванията на Velecka 
et al. (2014), които установяват, че топлинният стрес (според тях при 
температури над 20°C) негативно повлиява поведението на кравите за 
мляко и индексите на комфорт.  

Bastian et al. (2003) предлагат намаляване на температурата на 
водата от 27,1°С до 10°С във водното легло. По този начин, кравите 
лежащи на водни легла, пълни с охладена вода могат да намалят 
топлинния стрес. Hippen et al. (2007) и Grant (2009) препоръчват 
стойности за ИИБ над 75%. Най-висока стойност на този индекс в нашето 
проучване се отчита при повърхностна температура до 5ºС (70,78%). 

От анализа на получените резултати може да се обобщи, че 
кравите за мляко предпочитат да лежат върху по-хладна повърхност, 
която спомага чрез кондуктивния топлообмен за понижаване на 
телесната температура. Повишаването на повърхностната температура 
на пода над 20ºС води до чувствително намаляване на кравите 
предпочитащи да лежат в боксовете и съответно до по-ниски стойности 
на ИКК и ИИБ. 

Като обобщение можем да кажем, че на база средни стойности на 
трите индекса на комфорт най-високи стойности за ИКК и ИИБ (81,53% и 
58,99%) се отчитат за ферма 1, а като стойност за ИСБ се отчита при 
тази ферма най-ниска такава от трите ферми (8,28%) (фиг. 18). 
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В тази ферма имаме двукратно доене, за постеля се използва 
компостиран тор примесен със слама и размерите на боксовете са с най-
оптимални размери (табл. 1). Ферма 3 заема средна позиция между 
трите ферми по отношение ИКК и ИИБ и най-висока стойност за ИСБ 
(14,51%). Обратното се отнася за ферма 2. При ферма 3 се прилага като 
постеля гумена постелка с малко количество слама, а при ферма 2 се 
прилага само гумена постелка без добавяне на слама. 

 
5. Изводи 
Въз основа на напрaвеното проучване и получените резултати 

могат да се формулират следните изводи: 

1. По отношение на измерените климатичните параметри 
(температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха) 
в районите на проучваните три говедовъдни ферми е установено, че: 

 има статистически значими разлики в регистрираната 
температура за районите на ферма 1 и  ферма 3 (Р<0,05), само за сезон 
зима ; 

 има статистически значими разлики в регистрираната 
относителна влажност за районите на ферма 1 и  ферма 3 (Р<0,05) за 
сезоните зима и пролет и между ферма 1 и ферма 2 (Р<0,05),  за сезон 
лято; 

 има статистически значима разлика в скоростта на движение на 
въздуха за районите на ферма 2 и ферма 3 (Р<0,05), само за сезон 
пролет. 

 
2. Установено е, че факторите „сезон“ и „час на отчитане“ имат 

значим ефект (Р<0,001)  върху температурата и влажността на въздуха в 
районите на трите ферми. Не се доказва достоверно влияние на нито 
един от проучваните фактори върху скоростта на движение на въздуха. 

 
3. По отношение на микроклиматичните параметри в проучваните 

технологични зони на производствените сгради (индивидуални боксове 
за почивка, торови пътеки, хранителни пътеки) е установено, че: 
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 няма значими разлики между средните температури на въздуха 
над  различните технологични зони. 

 разликите в средните стойности на относителната влажност на 
въздуха над всички технологични зони на производствените сгради по 
сезони са статистически значими (Р<0,05).  

 
4. При анализа на варианса за влиянието на контролираните 

фактори върху средните стойности на отчетените микроклиматични 
показатели (температура, относителна влажност и скорост на движение 
на въздуха) в различните технологични зони се установи: 

 статистически значим ефект на факторът „ферма“ върху 
температурата в различните технологични зони на производствените 
сгради (Р<0,05-0,01), както и факторите „сезон“ (P<0,001) и „час на 
отчитане“ (P<0,001), а също така и на комбинираните фактори „ферма-
сезон“ и „сезон-час“ на отчитане върху температурата на боксовете за 
почивка и торовите пътеки (P<0,001).  

 статистически значим ефект на фактора „ферма“ върху 
средната скорост на движение на въздуха в зоната на торовите и 
хранителните пътека (P<0,001) и в зоната на боксовете за почивка 
(P<0,05), както и на факторът „сезон“ върху скоростта на движение на 
въздуха в трите технологични зони (P<0,001) и на факторът „час на 
отчитане“ върху скоростта на движение на въздуха в зоната на торовата 
пътека (P<0,05).  

 че факторите – „ферма“, „сезон“ и „час на отчитане“, както и 
комбинираните фактори ''ферма-сезон'', ''сезон-час на отчитане'', 
''ферма-час на отчитане'' имат статистически достоверно влияние върху 
влажността на въздуха в трите технологични зони на производствените 
сгради (P<0,001).  

 
5. По отношение на средните стойности на климатичните 

параметри за районите на фермите и микроклиматичните параметри в 
проучваните технологични зони на производствените сгради 
(индивидуални боксове за почивка, торови пътеки, хранителна пътека) е 
установено, че: 

 има статистически значими разлики (P<0,01-0,001) в 
стойностите на температурата на въздуха в помещенията и извън тях 
само за сезон лято при ферми 1 и 3, и за сезон пролет при ферма 2.  

 най-голяма и статистически значима разлика между 
относителната влажност на въздуха вътре и извън сградата се отчита за 
ферма 3. 

 има статистически значими разлики (Р<0,05-0,001) в скоростта 
на движение на въздуха вътре и извън помещенията за  ферма 3 при 
сезон лято; ферми 1 и 2 за сезон есен; при трите ферми за сезон зима;  
при ферма 1 и 3 за сезон пролет. 

 
6. Установено е, че факторът „ферма“ и температурно-

влажностният индекс (ТВИ) имат статистически доказан ефект (P< 0,001) 
върху индексите на комфорт (ИКК; ИИБ; ИСБ).  
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7. По отношение на индексите на комфорт при кравите (индекс на 
комфорт при кравите; индекс на използването на бокса; индекс на стоене 
в бокса) се установи, че 

 при средните стойности на индексите на комфорт се доказва 
значима разлика (Р<0,05) между фермите в зависимост от сезона; 

 контролираните фактори – „ферма“, „сезон“ и „час“ на отчитане 
имат значим ефект върху трите индекса (Р<0,05-0,001). От свързаните 
фактори „фермата-сезон“ има значим ефект върху ИИК (P<0,05) и ИСБ 
(P<0,001). Факторите „ферма“ и „час“ на отчитане имат доказан ефект 
върху трите индекса (P<0,05-0,001).  

 
8. Установено е, че температурата на въздуха над боксовете за 

почивка има значим ефект (P<0,001) върху стойностите на трите индекса 
на комфорт; влажността на въздуха има доказан ефект върху ИКК 
(P<0,05) и ИСБ (P<0,01); скоростта на движение на въздуха не влияе 
върху стойностите на трите индекса. 

 
9. По отношение на повърхностната температура на боксовете за 

почивка се установи, че: 

 има статистически значима разлика (P<0,05) между 
температурата на повърхността на боксовете и торовите пътеки за 
производствените сгради на ферма 2 и 3 за всички сезони. В ПСФ 1 
такава значима разлика се доказва само за сезон лято. 

 всички контролирани фактори – „ферма“, „сезон“ и „час“ на 
отчитане както и свързаните фактори „ферма-сезон“, „ферма-час“ и 
„фермата по сезон и час“ на отчитане имат значим ефект (P<0,001) върху 
температурата на повърхността на бокса и на торовата пътека,        

10. Доказано е, че температурата на повърхността на боксовете, 
влажността и скоростта на движение с въздуха в зоната на боксовете за 
почивка влияе върху индексите на комфорт, със статистически доказан 
ефект на температурата на повърхността на боксовете върху 
стойностите на трите индекса – за ИКК и ИИБ (P<0,001) и за ИСБ 
(P<0,05).  

6. Препоръки за практиката  
 

1. При използване на индексите на комфорт в производствените 
сгради за лактиращи крави, необходимо е да се определят и основните 
микроклиматични параметри (температура, относителна влажност и 
скорост на движение на въздуха), тъй като оказват достоверно влияние 
върху техните стойности.  

2. Индексите на комфорт могат да се използват при 
разработването на проекти и технологии за отглеждане на лактиращи 
крави, тъй като дават възможност да се намерят най-оптималните 
технологични и други производствени решения.  
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3. Индексите на комфорт могат да се използват в говедовъдната 
практика като бърз и лесен метод за оценка на състоянието на комфорта 
в сградите за лактиращи крави.  

4. Поради доказаната неефективност на изкуствената вентилация 
в проучваните сгради за отглеждане на дойни крави върху параметрите 
на микроклимата (най-вече температура на въздуха), предлагаме да 
бъдат проведени изследвания с цел търсене на ефективни решения за 
най-оптималното разположение на вентилаторите и режима на тяхната 
работа. 

5. Температурно-влажностният индекс може да се използва като 
индикатор в говедовъдната практика за зоохигиенна оценка на 
микроклимата в сградите за дойни крави.  

 
6. Повърхностната температура на боксовете за почивка в 

производствените сгради за лактиращи крави, може да се използва като 
индикатор за определяне на комфорта на животните. 

 
7. Предлагаме да се проведат изследвания за търсене на 

взаимовръзки между стойностите на индексите за комфорт и млечната 
продуктивност на отглежданите крави. Това би позволило де се 
определи с още по-голяма убеденост ролята на индексите за оценка на 
комфорта на дойни крави. 
 

7. Приноси на дисертационния труд 

 
1. Разработена и изпитана е методология за проучване и оценка 

на комфорта при свободно отглеждани крави за мляко в помещения с 
индивидуални боксове за почивка, чрез използване на индексите на 
комфорт (индекс на комфорт на кравите; индекс на използване на бокса; 
индекс на стоене в бокса), която успешно може да се прилага при 
изследване на други производствени системи в говедовъдството. 
Принос с елементи на оригиналност, който обогатява 
методологиите в зоохигиената.  

 
2. Установената зависимост за влиянието на сезона и часът на 

отчитане на климатичните фактори върху температурата и влажността 
на въздуха в района на дадена ферма, могат да се използват за 
обосновка при изборът на терен за строеж на нови говедовъдни ферми. 
Принос с научно-приложен характер.  

 
3. Разкритите зависимости за влиянието на факторите („ферма“, 

„сезон“ и „час“ на отчитане) както и на комбинираните фактори („ферма-
сезон“, „сезон-час“) върху температурата, относителната влажност и 
скорост на движение на въздуха над основни технологични зони в 
производствените сгради за крави, което би позволило разработване на 
по-добри обемно-пространствени конструкции на нови производствени 
сгради. Оригинален принос.  
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4. Доказано е, че климатичните параметри в районите на 

говедовъдните ферми и микроклиматичните параметри в проучваните 
технологични зони на производствените сгради (над боксове, торови 
пътеки и хранителни пътеки) върху разликите в стойностите на 
температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха 
вътре в сградите и извън тях, могат да се използват за подобряване на 
конструктивните елементи на сградите по отношение на тяхната 
топлоизолация, като и за разработване на ефективна вентилационна 
система. Оригинален принос. 

 
5.  Установено е статистически доказано влияние на факторите 

„ферма“ и „температурно-влажностен индекс“ (ТВИ) върху стойностите 
на индексите за комфорт в производствените сгради за дойни крави. 
Оригинален принос с научно-приложен характер. 

  
6. Доказано е въздействието на температурата и относителната 

влажност на въздуха над боксовете върху индексите за комфорт. 
Принос с елементи на оригиналност и научно-приложен характер 

 
7. Установено е, че температурата на повърхността на бокса, 

относителната влажност и скорост на движение на въздуха в зоната над 
боксовете влияе върху стойностите на индексите за комфорт в 
производствените сгради за дойни крави. Оригинален принос с научно-
приложен характер. 
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Summary 
The objective of this dissertation thesis was to study the influence of 

microclimate and some technological parameters on the indices of comfort in 
dairy cows reared in free-stall dairy barns. 

The surveys were conducted for one year in three dairy farms with 
different capacities, the same production systems for dairy cows - rearing in 
free-stall dairy barns. The animals were lactating cows in the first lactation 
period from calving to 150th day. 

The following climatic parameters were reported: air temperature; 
air humidity and airflow speed. The recording was performed twice each 
month, always in the same hours: 10:00 h; 12:00 h; 14:00 h; 16:00 h and 
18:00 h. At the same time, these indicators related to the microclimate were 
reported inside the production buildings under study. The following 
parameters of free-stalls were measured in centimeters: stall width, stall 
length, stall length from rear curb to neck rail, height from stall floor to neck 
rail, height of rear curb.  To calculate indices of comfort four indicators were 
recorded - number of cows lying in the stalls, number of cows standing with 
the four or only with two legs in the stalls; number of cows that do not feed 
and total number of cows in the group. 

It was found that the factors ,,season” and ,,hour of recording” had 
significant effect (p < 0,001) on the air temperature and air humidity in the 
regions of all three farms. By analysis of variance for the influence of the 
controlled factors on the reported average values of microclimate indicators in 
the various technology zones was found statistically significant effect of the 
factor ,,farm” on the air temperature in the different technological zones in 
barns (Р<0,05-0,01). Statistically significant effect on the air temperature of 
the factors ,,season” (P<0,001) and ,,hour of recording” (P<0,001) was also 
found, as well as the combined "farm-season" and "season-hour of recording” 
on the temperature of stall zones and manure alleys (P <0.001). There was a 
statistically significant effect of the factor ,,farm”  on the average speed of 
airflow in the zones of manure alleys and feeders (P <0.001) and in the stall 
zones (P <0.05). The factors ,,farm”, ,,season” and ,,hour of recording”, as 
well as the combined "farm-season" and "season-hour of recording” had 
statistically significant effect on the air humidity in all three technological zones 
of the buildings (P<0,001). It was found that the factor "farm" and the 
temperature-humidity index (THI) had a statistically significant effect (P 
<0.001) on the comfort indices (CCI, SUI, SSI). It was found that the average 
values of comfort indices showed a significant difference (P <0.05) between 
the farms depending on the season. The controlled factors - ,,farm”, ,,season” 
and ,,hour of recording” had significant effect on the three indices (P <0.05 - 
0.001). Of the combined factors the "farm-season" had a significant effect on 
CCI (P <0,05) and SSI (P <0,001). It was proven that stall surface 
temperature, air humidity and speed of airflow in the stall zone influence the 
comfort indices, with statistically significant effect of stall surface temperature 
on the values of the three indices – for CCI and SUI (P<0,001) and for SSI 
(P<0,05). 

 


