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ВЪВЕДЕНИЕ
В България производството на месо от говеда на глава от населението
от 14,4 кг през 1990 г. сега е 6,5 кг, а потреблението съответно 2,7 и 0,5 кг.
Относителното място на месото от говеда в структурата на месопроизводството у
нас през последните 10 - 15 години относителният му дял непрекъснато намалява
и сега е под 12 %. По производство и консумация на говеждо и телешко месо
страната ни стои на едно от последните места в света. То не е традиционно за
българските домакинства и най-често фигурира като добавка към свинското месо.
Недостатъчното производство през последните години на телешко и говеждо месо
у нас даде възможност нуждите на страната да се задоволяват от внос от Европа и
Южна Америка, където има свръх производство и се предлага на ниски цени.
Основните количества говеждо месо се произвеждат както сега, така и в
миналото, предимно от свръхремонтните телета от породите за мляко. По тези
причини, независимо от появилата се напоследък възможност за износ на
Европейския пазар, и въвеждането на системата “S EUROPE” за окачествяване на
говеждите кланични трупове, произвежданото у нас месо от ЕРД е неконкурентно.
Необходимо е да се обърне сериозно внимание на този отрасъл, така че да се
задоволят по-пълно нуждите на нашия пазар, а също и да се осигури известна
ниша за нашите производители на Европейския пазар. Освен всичко това у нас
има райони, в които растениевъдството е слабо развито по обективни причини.
Там и заетостта на населението е много ниска. В много от тях може да се развива
успешно месодайното говедовъдство. В България липсват традиции в месодайно
говедовъдство. У нас отглеждането на стада от крави от породите за месо винаги е
било слабо застъпено. Причините за това са много и от различно естество:
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- Сравнително дълъг зимен период – 120 – 150 дни, през който кравите се хранят
на ясла. В малко райони на страната и то не всяка година, може да се разчита на
паша, макар и бедна, през част от този сезон.
- Използват се естествени пасища с лош тревостой и ниска хранителна стойност на
тревната растителност;
- Липса на пазар – по-високи цени за телета от месодайните породи за угояване, а
също и на угоените животни. Това води до ниски печалби.
- Нерегулярни доходи - в тези ферми, за разлика от млечното говедовъдство,
приходите са еднократни – при продажбата на телетата.
Същевременно в световен мащаб се наблюдава тенденция за увеличаване на
търсенето на висококачествено говеждо месо и повишаване на цената му. С
очакваното отпадане на квотите за мляко и осигурените мерки за стимулиране на
месодайното говедовъдство чрез премиите за отглеждане на крави с бозаещи
телета, развитието на месодайното говедовъдство започва да става попривлекателно за фермерите.
По данни на Министерството на земеделието и горите за 2016 год., от
общият брой крави у нас, около 24 % представляват категорията “други крави”,
като тази категория се е увеличила в сравнение с 2010 г около 4,5 пъти – от 18,6 на
85, 9 хиляди.
Брой говеда по категории в Р. България към 01.11.2016 год.
Категории говеда
2010
Общо говеда
544,5
Телета до 1 година
139,7
Говеда от 1 до 2 години
50,6
Крави
326,8
От тях крави за месо и др.
18,6
(Агро статистика, 2010. 2014, 2016)

2014
552,8
119,0
65,3
344,5
49,1

2016
558,4
116,9
48,3
357,8
85,9
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С налични животни от тази категория трудно бихме усвоили отпусканите
премии за целта. Още повече, че включваните крави в категорията “други”, не
всички са от месодайни породи. Стадата пък с кърмещи крави са все още много
малко, въпреки създадените месодайни асоциации у нас.
Подобна тенденция за увеличаване на броя на говедата от месодайните
породи се отчита и в други Европейски страни. Например Гърция, която както и
България не е имала преди развито месодайно говедовъдство има вече 0,1
милиона месодайни крави, което представлява около 0,9% от общия брой
месодайни крави в ЕС, Португалия – 0,3 милиона или 2,3% от общия брой и т.н.
Основа за развитие на месодайното говедовъдство са стадата от крави от
породите за месо (или кръстоски). Тези крави не се доят, те се отглеждат
единствено за производство на телета. Телетата след раждането остават при
кравите, като бозаят от тях до 6-9 месечна възраст. След отбиването те могат да се
угояват при различни системи – на паша, на ясла, комбинирано и до различна
възраст. Съответно, угояването на отбитите телета може да става в същите ферми
или да се продават като отбити телета за угояване на други ферми,
специализирани в тази насока.
Специализираното месодайно говедовъдство може да бъде и атрактивно при
съвременната икономическа ситуация поради някои специфични особиности:
- Необходимост от влагане на по-малко ресурси (капиталовложения,
финансови, трудови и др.) в сравнение с млечното.
- Възможности за използване на естествени ливади и пасища, във райони с
неблагоприятни климатични условия и беден тревостой.
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Такива райони с неподходящи условия за развитие на растениевъдството у
нас с например в района на Странджа- Сакар, Родопите, полу-планински и
планински райони. В тези раойни има и някои климатични особености, като много
високи летни температури, ранно изгаряне на тревите, а също и опаразитявания с
различни кръвни и кожни паразити. Всичко това не благоприятства отглеждането
на говеда от класическите месодайни породи. Особено това се отнася до района на
Странджа- Сакар (Огузбиров и съавт. 1996-1999). Нашето Българско сиво и в
частност отродието Местно сиво говедо е добре приспособено към тези
особености на региона. То обаче има ниски угоителни и месодайни показатели.
Освен това представлява наша автохтонна порода, при която целта на
развъждането е да бъде съхранена в оригиналния и вид като генофонд (Горинов
селекционна програма). Броя на животните от тази порода също е сравнително
малък - по данни за 2013 г общия броят крави от породата е 1630, биците са 62, и
стадата 41 (Николов и др. 2013), което не дава възможност за отделяне на животни
с цел насочена селекция за месо. Това също така е един доста продължителен
процес.
В света и по-конкретно в някои европейски страни има породи говеда
приспособини към отглеждане в подобни региони с големи температурни
амплитуди, бедни и засушливи пасища, неблагоприятни терени, при които доста
отдавна се провежда селекция в месодайно направление. Една такава порода е
Френската порода говеда Гаскон.
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ИСТОРИЯ НА ПОРОДАТА
Породата Гаскон произлиза от района на южната част на Пиренеите във
Франция и е една от основните местни френски породи говеда (Petit et al., 1994). В
документи от ХVI в. се споменава за популация говеда в ниските Пиренеи под
името Гаскон. Този регион е известен с най-суровия климат във Франция,
планиниски и полупланински условия, каменисти и стръмни терени, с голям
контраст на климата - студено и сухо, с вятър и сняг през зимата, силни валежи
през пролетта, засушаване и горещини през лятото, комбинирани с оскъдна
растителност. Температурите варират от 0 градуса през нощта до 30 градуса през
деня. Породата е автохтонна за този район със сходен произход с Блоднд
д`Акитен и Пиемонт. Животните са развъждани от векове при тези условия
първоначално като работен добитък. Така са формирани специфични качества,
позволяващи на животните да издържа на трудни условия, без това да намалява
тяхната ефективност и показват висок капацитет за приспособяване към околната
среда. Първата родословна книга на породата датира от 1856 г., което я прави
втора френска порода говеда с племенна книга (Dervillé et al., 2009). Понастоящем
във Франция са признати 67 породи говеда (Legifrance, 2007). Сред тях Гаскон е
класифицирана като регионална местна порода говеда за месо наброяваща 42 000
глави (Евростат, 2009), от които 22 341 крави (женски над 3 години),
представляващи 0,53% от общата популация на френско говедовъдство
(Franceagrimer, 2009). Към 2013 г. нуклеоса във Франция наброява 39 310 глави.
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Фиг. 1. Район на разпространение породата Гскон във Франция –
1999 год.
През 1974 г. е създаден „Съюза за Разпространение и Селекция на
породата Гаскон“. През 1976 г. е създаден „Център за оценка на мъжки
разплодници“ в Villeneuve Paréage – първия подобен център във Франция.
През 1994 г. породата Гаскон отпразнува 100-годишната история на
племенната книга и 20 години на своята UPRA. Над 300 мотивирани
животновъди са обединени в UPRA GASCONNE – която има ясно
определени цели за селекция: устойчивост, репродуктивни, угоителни и
месодайни качества, квалификационна система синтезираща икономически,
морфологични и продуктивни характеристики През 1997 г. е създадена
платформата за маркетинг на месото от породата Гаскон – „Agrément Label
Rouge Bœuf Gascon“
През 2006 г. се създава „Groupe Gascon“ – Групата Гаскон – групата е
обединение на Развъдна Организация/Тестов център, Изчислителен център/,
Дистрибуция и добив на семенен материал, Доставка на фуражи, Кланици,
Търговски вериги, Асоциацията организираща панаира в Еспезел.

7 „Асоциация за Развъждане на Месодайните Породи Говеда в България” © 2015 Лиценз 82/21.10.2015

РАЗВЪДНА ПРОГРАМА АРМПГБ ГАСКОН

Целенасочената селекционна работа и постигнатите резултати са довели
до разпространението на породата почти в цяла Франция – фиг. 2. Днес
Гаскон е известна като "мултиспециализирана" крава, благодарение на
изключителната гъвкавост и адаптивност към всяка производствена система и
добри репродуктивни и продуктивни качества.

Фиг. 2. Разпространение на породата Гаскон във Франция – 2006
год.
Благодарение на специфичните си качества породата се разпространява и в
други европейски страни. През 2009 г. общия брой животни от тази порода в
Испания е 5 642 глави, от които 2 280 са крави, (Franceagrimer, 2009). Породата
Гаскон присъства и в други европейски и американски страни - Чехия,
Обединеното кралство (Англия и Шотландия), Холандия, Люксембург, Чили,
Гвиана и др.
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В нашата страна са внасяни отделни екземпляри за вливане на кръв в
Искърското говедо в Плевен, като стадото по-късно е преместено Кабиюк.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОРОДАТА ГАСКОН
Има два различни типа от тази порода говеда: известни като "muqueuses noires" с
черни мукози и "aréolé". Те са били комбинирани през 1955 г. в една родословна
книга, Кравите от породата се характеризират със по-светло сив цвят, черни
мукози и черни копита, черен кичур на опашката и ръба на ушите. Рогата са
восъчно жълти с черен връх. Няма безрого отродие, което налага обезроговяване
на телетата.

Цветът на космената покривка при биците е с по-тъмно сив цвят, като отстрани
на тялото – бутовете, плешката и долната част на корема са тъмно сиви до черни.
Имат тъмно оцветени кръгови зони около очите, такива се срещат и при някои
крави.
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Телетата се раждат с червено-кафяв цвят и сменят космената покривка
със сива около 4 месечна възраст.

Космената покривка е от гъсти, твърди, „осилести” косми, които предпазват
тялото от студа през зимата и са обтекаеми, така че при валеж водата се плъзга по
тях.
Копитата са черни със здрав копитен рог, които е много издръжлив при
движение по каменисти почви, а също и при оборното отглеждане през зимния
период.
Едрина. Говедата от породата Гаскон са средно едри. Височината при
холката на пълновъзрастните крави е средно 135 см, а живата маса – 550 – 700 кг.
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При биците височината при холката е средно 145 см, а живата маса 800 - 950 кг.
Телетата се раждат с жива маса 35 – 38 кг.
Породата се отличава с много добре изразен полов диморфизъм. Главата
при кравите е малка и фина, ушите средно големи, леко насочени нагоре –
окосмени с черни косми по края. При биците е характерно широкото чело, силни
челюсти. Ширината на челото е приблизително 2/3 от дължината на главата.
Главата при биците е по-широка и масивна от тази на кравите и ушите са помалки от тези на кравите.
Шията при кравите, е удължена и плавно преминаваща в раменния пояс,
при биците е добре замускулена особено в областта на врата.
Крупата при кравите е широка и дълга, осигуряваща широк родилен път.
При биците, крупата е добре замускулена и права.
Гръдния кош е дълбок, широк и дълъг, както при биците, така и при
кравите. Допуска се лека форма на „адипоза“ – отлагане на мастна тъкан в
областта на гърдите и особено гръдната кост, което е показател за добра
функционалност на животните.
Вимето е средно по размер, с къси и нежни косми, правилно разположено и
добре захванато, симетрично с цицки с нормална форма и средни на размери.
Млечността на кравите и добра, достатъчна за изхранване на телето през бозайния
период.
Краката на говедата от породата са здрави, със здрави и плътни кости,
правилна форма и постановка. Предните са успоредно и широко поставени при
поглед отпред, което е предпоставка и за широк гръден кош, а задните – широко и
успоредно поставени при поглед отзад, което е свързано с ширина на крупата и
добри месодайни качества. Правилната постановка и здравина на краката са от
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изключително значение във връзка с възможността животните за изминават
големи разстояния при паша.
Тялото е с плавни, заоблени форми, без екстремни натрупвания на мазнини.
При породата Гаскон се срещат животни с мутация на миостатиновия ген –
т.нар. двойно замускулени или с хипертрофия на мускулатурата. Мутацията при
тази порода е специфична и сходна с тази при Пиемонт. Типа на генетичната
мутация е (938)/G→A transition (938), заместване на цистин с тирозин (Grobet et al.
1997 и Fahrenkrug et al. 1999).двойното замускуляване не се проявява в
максималната степен, както при Белгийското синьо говедо. При Гаскон не се
поддържа мутацията. Затова има препоръка крави с обилно замускулена задна
част, особено в областта на крупата и бутовете да се избягват за разплод, поради
проблеми при отелването. Замускуляването не трябва да е екстремно и при
мъжките. При визуален оглед на бичетата мускулатурата не трябва да е релефна и
изпъкнала.
Говедата от породата Гаскон са с висока устойчивост на температурни
амплитуди - студ и горещина, както и резистентност на паразити. Установено при
проведен експеримент от INRA, че при Гаскона се отчина най-ниско повишение
на ректалната температура +0,97°C, когато температурата на околната среда се
повиши от 25 °C до 37 °C, срещу 1,67 °C при породите за мляко Холщаин и от 1,05
до 1,40 °C при други местни и породи за месо - Блонд д`Акитен, Обрак и Шароле.
При излагане на много интензивна ярка слънчева светлина, окото на Гаскона
е защитено от клепачите с черен цвят и тъмните кръгове около тях. Въпреки
наличието на множество насекоми в районите на отглеждане, броят на случаите на
кератит през летния период е минимален. Многобройни ферми отглеждат
животните на открито през цялата година
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Темперамента на животните е енергичен, но не агресивен. Животните са
пъргави, подвижни, но и кравите и биците са спокойни при обслужване.
Изключително добро оползотворяване на фуражите. Историческото
развитие на породата при неблагоприятни фуражни условия е формирало животни
с максимални възможности за добро оползотворяване на наличните фуражни
източници. Зимните дажби често се състоят от непривлекателни груби фуражи
или сено с ниска хранителна стойност. Летните дажби са с по-добро вегетативно
качество, но често се изискват дълги преходи за за паша поради недостатъчните
количества от трева. Животните са развили отличен капацитет за приемане на
големи количества обемисти фуражи, което ги прави много добри при пасищни
условия, особено при по-бедни пасища. При екстензивно отглеждане кравите се
адаптират отлично, което ги прави изключително икономически изгодни.
Кравите от породата са дълголетни. Средната продължителност на
продуктивен живот на кравите от породата в Испания е в Испания е 14,5±2,9
години, а във Франция 12,7±3,3 години. Средния годишен ремонт на стадата от
кърмещи крави в Испания е 6,9 %, а във Франция – 7,9%. С цел увеличаване на
брой животни и в двете страни се прилага разширено възпроизводство на стадата,
като по този начин се достига годишен ремонт от 8 до 16%.
Първото отелване на юниците от породата е обикновено на възраст 32 – 36 месеца.
(В райони с по-добри фуражни ресурси е възможно юниците да се отелят за първи
път между 26 и 30 месеца. Живата маса на юниците за заплождане е 350 кг.
Репродуктивни качества. 75% от кравите имат интервал на отелване по-малък от
380 дни, което позволява производството на средно един теле на година. Една
трета от кравите имат междуотелен период от 350 дни.
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Породата се характеризира с леки отелвания. 98% от кравите не се нуждаят от
помощ или само от лека помощ при отелване, както при чистопородните, така и
при кръстосване.
Майчини качества. Кравите имат много добри качества като майки.
породата се слави и с ниската смъртност на телетата, което прави породата
ефективна от гледна точка на ниските ветеринарни разходи. Имат и оптимална
млечност, която осигурява добър растеж на телетата през бозайния период. През
този период телетата могат да реализират око 1000 г средно дневен прираст без
допълнително подхранване – само от бозаене и паша. Телетата при раждане са със
средна жива маса 39 кг. На 120 дневна възраст достигат средно 145 кг, а при
отбиване на 210 дни – 225 кг.
Угоителни и месодайни качества.
Среднодневен прираст при угояване на ясла – 1370 г
Тегло на кланичния труп:
- на 12 месеца – 300 кг
- при мъжки телета (18 месеца) - 340 кг
Кланичен рандеман - 59 %
При угояване мъжките телата показват отлични резултати в усвояването на
царевичен силаж, комбинирани фуражи и шротове, като постигат дневни прирасти
до 1,8 кг/д и над 2 кг при комерсиално кръстосване /основно с Блонд Акитен и
Шароле/.
РАЙОН НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННИ СИСТЕМИ
Породата Гаскон е локализирана в югоизточния район на България
благодарение на внос на чистопородни животни от Франция. По настоящем
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породата се отглежда изключително в екстензивни

нискоинвестиционни

производствени системи. Чистопородните животни и техни кръстоски с други
месодайни, млечни и комбинирани породи са подходящи за интензивни
производствени системи за угояване.
РАЗВЪДНА ЦЕЛ
Като една икономически ориентирана развъдна програма “развъдната цел” в
нея е максимизация на икономическата стойност на животните. Чрез интегриране
на генетичните, средови и социални реалности в постигане на желаните
икономически цели.
Асоциацията вижда в породата генетически ресурс, който може да бъде
полезен, както при чистопородно отглеждане така и при различни схеми на
кръстосване с цел използване на хетерозиса за постигане на пазарни,
икономически цели.
Като си дава сметка за етапа в който се намира популацията чистопородни
животни у нас, Асоциацията счита, че трябва да има приоритетни цели, които да
търпят промяна в зависимост от нуждите и полезните действия свързани с тях.
Във всички случаи обаче, асоциацията няма да толерира кръстосването на
породата Гаскон със застрашени породи говеда развъждани в страната, като няма
да вписва в развъдните си книги животни с подобен произход.
На първия етап развъдната цел е създаване и утвърждаване на отворен
нуклеус от около 300 животни, които да послужат за целите на чистопородното
развъждане и за схеми на кръстосване с други породи (с изключение на
застрашените породи) и екстензивно отглеждане или интензивно угояване на
приплодите.
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На този етап Асоциацията си поставя за цел да води родословната книга на
породата, да опознава генетичното разнообразие произтичащо от развитието на
генетичните тенденции във Франция. Да се внасят животни, сперма или ембриони
за нуждите на структуриране на създаваната популация.
За начало на втория етап ще се счита времето, когато популацията от
чистопородни животни нарасне до достатъчен брой - поне 1000 чистопородни
животни, за да може да се води активна селекционна дейност, свързана с
управление на генетичните и промени в следствие на достоверни фенотипни и
генетични оценки.
Асоциацията счита, че може да постигне своите цели, чрез перманентна и
упорита работа по следните задачи:
- Поетапно увеличаване на популацията на ГАСКОН с умерен устойчив
ръст от 20% и повече годишно. Разпространение на породата в южните
райони на страната, Странджа, Сакар, Родопите. Забрана за кръстосване с
местните застрашени от изчезване породи във всички райони на
разпространение;
- Импорт на генетичен материал - живи животни, сперма или ембриони за
постигане на

оптимално генетично разнообразие при формиране на

фамилии и линии в развъжданата популация;
- Конкретизиране и популяризиране на методите за постигане на висока
растежна способност, чрез употреба на най-добрата генетика и развитие
на устойчив модел на отглеждане, съответстващ на климатичните,
географски и социални особености в Република България;
- Устойчиво постигане на оптимални нива на репродуктивната и
пожизнена продуктивност;
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- Създаване и популяризиране на икономически съобразени развъдни цели
/икономически индекси/ за селекция по агрегиран генотип.
- Постигане качество на кланичните трупове отговарящо на най-високите
оценки от системата EUROP.
Основни фактори характеризиращи био-икономическия модел за постигане
на развъдната цел ще са генетичното ниво на кравите, разходите за изхранване,
ветеринарни услуги и медикаменти и уменията на фермерите в мениджмънта на
възпроизводство в стадата и др.
ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Основната икономическа цел на АРМПГБ е чрез дейността си и изпълнение
на поставените развъдни цели да се повиши благосъстоянието на членовете й.
Друга цел на АРМПГБ е икономическа автономност в средносрочен план,
чрез дейността и услугите предоставяни на членовете и партньорски организации,
както и участието и в партньорски проекти.
Основните източници на доход за членовете се дефинират от следните
икономически направления, както следва:
- Производство на чистопородни бици и юници.
- Производство на комерсиални /чистопородни и кърстоски/ говеда за месо
под общ бранд само със специализирани месодайни и промишленно
кръстосване в пасивната част на широко разпространените млечни и
комбинирани породи.
- Директни продажби по – регламентирана и законна верига за доставка на
месо.
- Развиване на бранд на Асоциацията – с цел създаване на разпознаваемост
на продукцията на членовете.
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СЕЛЕКЦИОННИ ПРИЗНАЦИ
Основните (задължителни) селекционни признаци при породата Гаскон са:
- Репродуктивна

продуктивност

–

Възраст

на

първо

заплождане,

Заплодителна способност от ИО и от ЕП, оценка на раждането – трудни
леки отелвания;
- Растежна способност – жива маса при раждане, жива маса при отбиване;
- Линейно описателни признаци;
Признаци, които не са задължителни при контрола на продуктивните
качества:
Спомагателни селекционни признаци – оценка на телесното състояние,
изпитване растежна способност в станции и др.
Линейно описателни признаци
Линейното описание има за цел систематично описание на формите на
животното. Отделни части на тялото, са включени в линейната система. Скалата
на линейното описание включва биологичните крайности на развитие или форма
на дадена част на тялото. Резултатите представляват стойност, която трябва да
покаже степента на проява на линейния признак. Препоръчително е използването
на скала от 1-9 точки.
Височина при задхълбочните възвишения (ЗХВ)– този признак се използва в
описателната система в много международни селекционни програми при различни
породи. Препоръчителното място за отчитане е линията свързваща най-високата
точка задхълбочните възвишения (ЗХВ).
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Това измерване се извършва при навършване на 200 дни и 365 дни
съобразно

стандартите

на

„Beef

Improvement

Federation

(BIF)“

-

www.beefimprovement.org

Линейно описателни признаци
Едрина – измерва се височината при задхълбочните възвишния. Измерва се при
крави, бици и телета от двата пола на различна възраст.
Основни линейните признаци, представящи замускулеността
Ширина на гръдния кош

1
5
9
Ширина при Задхълбочни възвишения в най-широката чест

1
5
9
Дължина на крупата (от задхълбочните възвишения до седалищните
кости)
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1
5
9
Ширина на крупата (при тазобедрените стави)

1

5
Ширина на бутовете

9

1

5
Дълбочина на бута

9

1

5
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Постановка на задни крайници
саблевидна
правилна
изправени

1

1
Меки бабки

5
Ъгъл на копито

5
нормален
Постановка на предни крайници

9

9
стръмно копита
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1

5

9

ЖИВА МАСА НА ЖИВОТНИТЕ ПРИ ОТДЕЛНИТЕ ВЪЗРАСТИ

Женски

Тегло кг.
отелване
30

Тегло кг.
на 210 дни
238,4

Средно тегло
Тегло 3г / кг.
600

Височина
при ЗХВ 3г см.
135

Мъжки

30,7

264,3

850

145

Обиколката на скротума. Отчита се в см в най-широката част на скротума.
Свързан е с качеството и количеството на спермопродукцията. Има положителна
корелация с по-ранното настъпване на пубертета както при мъжките, така и при
женските приплоди. Важен е като показател при използване на бичета за
естествено покриване. Този признак има и висока унаследяемост h2 = 0,36 – 0,68.
Изискването за оптимален обхват на тестисите при достигане на пубертета е
сравнително константно – 28 – 29 см.
Таблица 3. Оценка на обхвата на тестисите в зависимост от възрастта (см)
Възраст
месеци
12 - 14
15 -20
21 -30
Над 30

в Много
добър
> 34
> 36
> 38
> 39

Добър

Лош

30 – 34
31 – 36
32 – 38
34 - 39

< 30
< 31
< 32
< 34
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БИОЛОГИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДАННИ
При изчисляването на икономическите тегла се взема предвид информация,
която ще се уточнява ежегодно за всяко стадо от елитната част на популацията и с
претеглените средни ще се формират новите данни за следващото оценяване.
Основните биологични показатели, за които е предвидено да се събира
информация са: растежна способност, жива маса на различни възрасти, оценка на
кланичния труп, продължителност на бременността; интервал между две
отелвания; брой осеменявания за заплождане на юниците; за кравите; дневен
прираст за ремонтните юници до първо осеменяване, дневно след заплождане до
отелване; при угояваните бичета от отбиване до клане; жива маса на телетата при
раждане; възраст на телетата при отбиване; възраст на биците при клане; възраст
на разплодните юници за продажба; възраст на юниците при първо отелване; живо
родени телета; отбити живи телета; пропорция отелени юници от живите.
Икономическите показатели могат да се разделят на три основни групи –
цени на продукцията, цена на енергията във фуражите за различните категории
животни, цени на труда за различните категории и постоянните разходи в стадото.
Основна цена на кланичните трупове в лева на кг; цена на едно осеменяване
(заплождане); цени на живата маса за кравите и останалите категории животни;
Цените на енергията във фуражите за юниците и телетата за разплод. За
концентрираните фуражи. За грубите фуражи за различните категории.
Разходите за труд по категории животни и компоненти на продуктивността
се изчисляват като се взема предвид средната работна заплата в страната.
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Нето енергийните нужди за различните компоненти на продуктивността за
различните категории се изчисляват от новите системи за хранене, утвърждавани в
настоящия момент у нас.
РАЗВЪДНА И ГЕНЕАЛОГИЧНА СТРУКТУРА НА ПОПУЛАЦИЯТА
АРМПГБ към 01.01.2017 обхваща 339 чистопородни животни от които 231
броя чистопородни женски разплодни животни, 76 подрастващи мъжки и женски
животни и 32 мъжки разплодни животни развъждани в 9 стада.
Развъдната схема предвижда разрастване и структориране на три нива –
нуклеус, репродуктивна и стокова част, които да свързват пазара с целите на
селекционната програма, чрез оценка на нуждите на продуктовата структура и
произтичащата от това стойност на отделните селекционни признаци
Отвореният нуклеус се формира от елитната част на популацията у нас. В
репродуктивната и стоковата част се допуска участието на елитни животни от
световната популация на породата.
ФАКТОРИ НА РАЗВЪДНАТА ПОЛИТИКА
ОСНОВНИ СЕЛЕКЦИОННИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Тази селекционна програма е както всички останали една смесица от
технически и научни знания в полето на икономиката, биологията, статистиката,
математиката, генетиката и др.
Резултатите от този комплекс от знания трябва да доведе до възможността
собствениците на животни да могат да взимат адекватни решения за да управляват
своите стада в посока подобряване на техните икономически характеристики. В
тази връзка решенията, които ще бъдат вземани ще имат и определен социално
икономически аспект.
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Основният източник на прогрес при управление на генетичните изменения в
породата е постигането на максимален генетичен ръст по икономически важните
признаци, както и избягването на родственно съешаване и не допускане на
инбредна депресия.
Основни стойности за някои биологични и репродуктивни показатели
Показател
Средно
Жива маса на кравите на 3-то отелване, кг
600
Възраст на юниците на първо отелване, месеци
30
Жива маса на юниците при заплождане, кг
350
Междуотелен период, дни
380
Лекота на отелване, %
98
Жива маса на телетата при раждане, кг
39
Жива маса на телетата при отбиване,
225
Среднодневен прираст при угояване, кг
1,300
Основната контрибуция на гени в популацията по този начин се очаква по
линиите майки на бици, бащи на бащи и бащи на майки.
ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ НА РАЗВЪДНАТА ПРОГРАМА СА СЛЕДНИТЕ:
Ще се определят както от репродуктивната способност и скорозрелоста на породите репродуктивни методи (МОЕТ и др.).
ГЕНЕРАЦИОНЕН ИНТЕРВАЛ

•

Бащи на бащи

•

Бащи на майки

•

Майки на бащи

•

Майки на майки

СЕЛЕКЦИОНЕН
ДИФЕРЕНЦИАЛ
•

Майки на бащи

•

Бащи на майки
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ОСНОВНИ

БИОЛОГИЧНИ

СЕЛЕКЦИОНЕН

ПАРАМЕТРИ

ИНТЕНЗИТЕТ:

•

Живо тегло при раждане

•

Брой Бащи на бащи

•

Живо тегло при отбиване

•

Брой Бащи на майки

•

Плодовитост

•
•

Възраст на първо заплождане

•

Други

Очакван

процент

на

контрибуция на гени
•

Бащи на бащи

•

Бащи на майки

МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ НА ПРИЗНАЦИТЕ – ОБЕКТ НА СЕЛЕКЦИЯ
Основна стратегия за постигане на целите на развъдната програма се опира
на точното водене на зоотехническата документация и своевременно отбелязване
на всички събития, които подлежат на контрол и са били обект на измерване
(линейно или тегловно) или регистрация на дата на отелване или друго събитие.
Ще бъдат използвани общопризнати зоотехнически практика за измерване
на измененията в индивидуалното живо тегло, линейно описание на животните и
оценка на телесното състояние, както и репродуктивни характеристики на
породите.
Като основа за контрол на продуктивността приемаме ръководството за
контрол и записване на резултатите за продуктивните, линейно описателни и
репродуктивни признаци при млечни крави на INTERNATIONAL AGREEMENT
OF RECORDING PRACTICES, ICAR, 2016, както и ръководството за контрол и
записване на резултатите за продуктивните и репродуктивни признаци при
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месодайни крави на „ICAR RULES, STANDARDS AND GUIDELINES FOR
MEAT PRODUCTION RECORDING“, Стандартите на Федерацията за
подобряване в месодайното говедовъдство (BIF).
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
За нуждите на селекцията говедата от контролираните стада и техните
приплоди одобрени за разплод се номерират с:
ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР
За административни нужди по Наредба № 6/16.01.2003 г. на МЗГ, сега МЗХ
всички категории говеда, както в племенните, така и в стоковите стада се
номерират с Идентификационен номер от органите на БАБХ. Идентификацията се
извършва, чрез поставяне на индивидуална жълта пластмасова ушна марка на
лявото ухо на животното. Под този номер животните се регистрират в
Националната информационна система до края на живота им. Възможно е
използването и на електронни чипове.
КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИВНИТЕ ПРИЗНАЦИ
ОБЩИ ПРАВИЛА
Настоящите общи правила са минимални изисквания за водене на
хармонизиран запис на месодайната продуктивност за целите за генетична оценка
и на управлението на стадата. Те са приложими за записване месодайната
подуктивност в различни производствени системи.
СХЕМИ ЗА ВОДЕНЕ НА ЗАПИСИ
Схемите за запис включват:
•

Бозаещи от раждането до отбиването в стада от кърмещи женски;

•

Станции за тестиране на разплодни животни;
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•

Угоителни стада след отбиването до клането;

•

Официалните продажби;

•

Кланици.

СИМВОЛИ
С три букви символ се означава методът на записване А, B или C (виж
раздел 1.3 ICAR Правила, стандарти и насоки относно методите на запис).
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗА

ЦЕЛИТЕ

НА

ТЕЗИ

ПРАВИЛА

СЕ

ПРИЛАГАТ

СЛЕДНИТЕ

(

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Продуктивност: наследяемо измерване или наблюдение относно дадено
животно във връзка с икономическите резултати на дадена производствена
система.
Месодайна продуктивност: продуктивните характеристики по отношение на
количеството и качеството на месото. Тегла: мярка в килограми, получени от
везна проверени за точност.
Референтна продуктивност: Изразяване на продуктивност, което се използва,
в допълнение към други, за да се сравнят фенотипните стойности или за обмен
на данни между различните схемите за запис на продуктивноста.
Стадо: група от животни, отглеждани за същата цел на същото място.
В зависимост от развъдната стойност и прилаганите методи на селекция,
популацията се структурира на активна и пасивна част.
Развъдната работа при месодайните породи говеда се провежда в Развъдни
държавни, Институтски, Земеделски кооперации или Земеделски производители,
включваща следните дейности:
•

Идентификация (Номериране на говедата);

28 „Асоциация за Развъждане на Месодайните Породи Говеда в България” © 2015 Лиценз 82/21.10.2015

РАЗВЪДНА ПРОГРАМА АРМПГБ ГАСКОН

•

Контрол на продуктивните признаци;

•

Бонитировка;

•

Отбор;

•

Подбор (съставяне на случни планове);

•

Оценка на Развъдната стойност;

•

Водене на Племенните (Развъдни) книги;

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВСИЧКИ СХЕМИ ЗА ЗАПИС
Воденето на записи за месодайната продуктивност изисква система за
идентификация и регистрация на новородените която включва:
•

Идентификация на животните;

•

Дата на раждане;

•

Порода;

•

Поредно отелване;

•

Пол;

•

Идентификация майка, баща;

•

Тип раждане (единични, близнаци или ембриотрансфер);

•

Идентификация на фермата
Следните

правила

на

международното

споразумение

за

запис

на

месодайната продуктивност изцяло се отнасят до препоръки за запис на
производството на говеждо месо:
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КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИВНОСТТА
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВОДЕНЕ НА ЗАПИСИ; КОНТРОЛИРАНИ
СТАДА.
Тези правила се прилагат в полето на водене на записи за контрол на
продуктивността в стада от месодайни крави, които кърмят своите телета, докато
достигнат възраст от поне четири месеца.
Данните се събират, за да се предоставят на земеделските производители с
полезна информация за управлението на стадата и да се генерират изходните
данни за генетична оценка.
Тази препоръка може да се прилага и за изпитването в тестови станции. Тя
дава възможност за генетична оценка на двата признака растежна способност и
млечност.
ОПИСАНИЕ
Записване на продуктивност, което отговаря на следните изисквания в
пълно съответствие с препоръка за запис на продуктивността на месодайна
продуктивност в стада от майки кърмачки от раждането до отбиването.
СИМВОЛ
Символът на тази препоръка е „SH“.
МЕТОД ЗА ЗАПИС
Методите А, B и C може да се използват
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КОНТРОЛИРАНИ ЖИВОТНИ
Записите трябва да бъдат получени за всички животни от същата група от
единици крава/телета, които се отглеждат на същото място с една и съща цел.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАПИСИ
За всяко от животните се записват следните данни:
•

Идентификация на животните;

•

Дата на претегляне;

•

Едно измерване на живото тегло на възраст между 90 и 250 дни;

•

Идентификация на фермата;

•

Данни във връзка с преференциално хранене с концентрати;

•

Определяне на групата на управление в рамките на стадото

когато

съществуват такива;
•

Идентифициране на отелвания.

РЕФЕРЕНТНА ПРОДУКТИВНОСТ
•

Референтната продуктивност е коригираното живо тегло към възраст от 200

•

Методът на изчисление е:

•

AW е възрастта, на претегляне в дни,

•

WG е теглото в килограми,

•

BW е действителното тегло при раждане или стандарт на породата,

дни.

референтната продуктивност е равна на:
((WG - BW) / AW) х 200 + BW.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Основната цел е да се оцени развъдната стойност на потенциалните
разплодници, като се отстраняват всички източници на негенетична вариация.
Доскоро най-често прилаганата процедура беше тестване в станции в една и съща
група.
Прилагането на процедурите с модел на животното дава възможност за
сравняване на резултатите в различните станции, когато тестваните животни имат
общи родители. Колкото тестовете се провеждат при условия по-близки до тези
при които ще се отглеждат животните толкова използването е по-ефективно и
точно.
Следователно изпитването по продуктивност в станции трябва да отговаря
на прилаганата производствена система в стадата.
Продължителност на изпитването, възрастта на животното в края на
изпитването, както и режима на хранене по отношение на енергийно ниво трябва
да са съобрзени с биологичните особенности на потомството - настъпването на
пубертет и полова зрялост, възраст

при клане, капацитетът на изпитване и

условията на отглеждане. Следователно много различни процедури могат да
отговорят на изискванията на настоящите правила.
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Тези правила се прилагат към тест за индивидуален продуктивен проведен в
станции за тестиране на разплодни животни, където целта е да се преценят
генетични различия, предимно от индивидуална продуктивност на мъжки
разплодници от няколко стада събрани на едно място и израснали при уеднаквени
и стандартизирани условия.
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ОПИСАНИЕ НА ИЗПИТВАНЕТО
Запис на продуктивността, който отговаря на следните изисквания в пълно
съответствие с правилата, стандартите и насоките за записване на месодайната
продуктивност в тестови станции.
СИМВОЛ
Символът на тази схема тестване е „PT“.
МЕТОДИ ЗА ВОДЕНЕ НА ЗАПИСИ
Използва се само А метод, т.е. записът трябва да бъде извършен от
официален представител на развъдната организация.
КОНТРОЛИРАНИ ЖИВОТНИ
Записите трябва да бъдат получени за всички мъжки разплодници, които
влизат в станциите. Мъжките разплодници трябва да произхождат от няколко
стада. Стадата трябва да участват в официалната схема за запис на
продуктивността в съответствие с препоръките и стандартите на ICAR, което
може да бъде всеки официален запис на продуктивността, в стадата с майки
кърмачки.
ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ТЕСТИРАНЕТО
Процедурата за изпитване следва да бъде точно документирана и да се публикува.
УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕСТА
Тестът се състои от два отделни периода: подготвителен период и същински
период на изпитване. Дължината на подготвителен период на изпитване, който е
необходим за да се ограничи значението на компенсаторния растеж е най-малко
четири седмици. Продължителността на периода на изпитване е най-малко четири
месеца (120 дни). Максималната разлика във възрастта на групата не трябва да
надвишава три месеца (90 дни) в началото на тестовия период.
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАПИСИ
За всяко от регистрираните животни трябва да се записват следните данни :
•

Идентификация на животното,

•

Дата на измерване на живо тегло в началото на периода на изпитване;

•

Живо тегло в началото на периода на изпитване,

•

Дата на измерване на живо тегло в края на периода на изпитване,

•

Живо тегло в края на периода на изпитване.
Живи тегла трябва да са средната стойност от най-малко две живи тегла,

измерени в два или повече последователни дни.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЗАПИСИ
Развъдната организация може да реши кои записи да са задължителни. В
този случай трябва да се набавят записите за всяко от контролираните животни.
Линейните описания както на развитието на мускулната маса, така и на
развитието на скелета, както и функционален капацитет може да бъдат обект на
контрол и водене на записи.
РЕФЕРЕНТНА ПРОДУКТИВНОСТ
Референтната продуктивност е средният дневен прираст.
Методът на изчисление е:
(FW - SW) х 1000 / (AF - AS).
•

AS е възрастта, на старта в дни,

•

AF е възрастта, на финала в дни,

•

SW е живото тегло при стартиране,

•

FW е живото тегло при приключване
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Воденето на записите при стада за финално угояване и при официални
продажби не са задължителни и ще се извършват, при стриктно придържане към
препоръките и стандартите на ICAR.
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА РАЗВЪДНАТА СТОЙНОСТ
Оценката на развъдната стойност ще се определя при наличие на пригодни
данни и ще се прилагат смесени линейни модели за контролен ден с цел постигане
на неизместени решения за оценката на отделните признаци.
За оценка се използват само официални резултати от проведените контроли
извършени от определен и обучен за целта експерт. Всички данни са от наличната
зоотехническа документация. Перманентно данните се внасят на специализиран
файл, който съдържа основната необходима информация за оценките.
Най-общо данните могат да бъдат класифицирани в следните групи:
•

данни за родословието

•

репродуктивни данни

•

данни за продуктивността

•

данни за трупа ако има налични такива (оценка ако има налична такава)

•

данни за стадото (включва и данни за здравния статус )
МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА:
Моделът на оценяване на развъдната стойност е представен на

следващата фигура:
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Използва се еднопризнаков или многопризнаков модел на животното с
повтарящи се записи. Допуска се едновременно оценяване на животни от всички
дялове на развъдната книга.
Общия модел за оценката на развъдната стойност се основава на
принципното уравнение:
P=G+E
Където P е равен на сбора от ефектите на генотипа G и въздействието на
околната среда E
При анализа на данните ще се извършва първо декомпозиране на варианса и
оценяване на генетичните параметри – наследяемост, генетични и средови
корелации.
Изследваната хипотеза ще се основава на закономерностите на общия
генетичен модел:
Y=G+E и G=а+d+е
Където:
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Y - фенотипната изява на изследваните признаци;
G – генотипа на животното;
Е – влиянието на външната среда.
а – адитивен генетичен ефект;
d – доминантен генетичен ефект;
е – епистатичен генетичен ефект;
Анализът на генетичнате и външносредове варианси ще се основава на
хипотезата, че генетичното вариране е повлияно от ефектите на стадо, година,
сезон, възраст на поредно заплождане, дни между измерванията на съответния
признак, перманентен средови ефект и други, които ефекти ще бъдат отчитани в
грешката.
Общия статистически работен модел основан на модел на контролния ден
/Test day model/ вероятно ще изглежда по следния начин:
Yijklm = HYMi + Breedj + Agek + PGl + GGm +eĳĸlm
където:
Yijklm – р тото наблюдение на съответния признак;
HYMi – фиксиран ефект на i тото стадо-година-месец;
Breedj – фиксиран ефект на j

тата

генетична група (включва се само в

случаите, когато се оценява комбинативната способност или хетерозиса в стoкови
стада с данни от основните селекционнни признаци);
Agek - ефект на к-тата възраст на животното в дни;
PGl - фиксиран ефект на lто пореднo измерване на жива маса и др.;
GGm – фиксиран ефект на mтия генотип;
eijklm - случаен ефект на ненаблюдавани фактори;
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В случаите, когато разплодните животни се използват в схеми на
кръстосване с цел постигане на допълнителни приходи от хетерозис и има
налични данни по основните селекционни признаци ще бъдат изчислявани α, γ и δ
за всички генетичните групи. Тези оценки характеризират генетично състоянието
на дадена генетична група.

ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕГЛА
Оценката на икономическите тегла ще се извърши чрез: Programs for
Calculating Economic Weights in Livestock, Version 5.1.1. Part 1: Programs
EWBC /Version 2.2.1/ and EWDC /Version 2.1.2/ for Cattle by Jochen Wolf,
Marie Wolfová and Emil Krupa, 2011.
Използвания икономически модел има следните характеристики:
анализиране на продуктивна система, в която се отглежда породата Гаскон.
Мъжките животни ще се продават непосредственно след отбиване и или
угояване. Максималният брой продуктивни години е 15 на крава. Всички
родени разплодни женски телета се отглеждат при еднакви условия.
Икономическото тегло на даден признак е дефиниран като частичен
дериватив от общата функция на печалбата за дадения признак и изразен за
една фуражна крава.
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1

 Z0 c

ai = --- -----Sx xi

x=

Където:
aI - икономическото тегло на дадения призак;
xi - нивото на признака;
x - векторът на нивата на всички признаци;
 - вектора на средните на всички признаци.

От уравнението е видно, че за изчислението на икономическото тегло
на даден признак се взема предвид онази част от функцията на печалбата,
която се отнася само до него.
Оценени икономически тегла за стандартна фуражна крава:
Контролирани продуктивни признаци, Конверсия на фуража,
Жива маса на кравите, Калвин интервал, Възраст на първо заплождане,
Интервал

между

първо

и

последно

осеменяване

Продължителност на продуктивния живот.
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КЛАСИФИКАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ НА
КАНДИДАТИТЕ ЗА СЕЛЕКЦИЯ
Оценката на кандидатите за селекция ще се извършва ежегодно на
втория и ще бъдат публикувани резултати след класификация по основните
селекционни признаци.
ВПИСВАНЕ

В

РАЗВЪДНИТЕ

КНИГИ

И

ИЗДАВАНЕ

НА

ЗООТЕХНИЧЕСКИ И РОДОСЛОВЕН СЕРТИФИКАТ
Вписването
съществуващите

в

развъдните

книги

се

извършва

съобразно

наредби. Задължително се водят развъдни книги за всяко

стадо. Данните от тях се обобщават в породна електронна база от данни,
която служи за оценяване на развъдните стойности и класификация на
животните обект на селекция.
Развъдните породни книги съдържат следните дялове:
ГЛАВЕН РАЗДЕЛ
„Ex“ - изключителни животни характеризиращи се с продуктивност
над 3σ, изключителен екстериор и пълни данни в педигрето до втори пояс;
E - Отлични животни характеризиращи се с продуктивност между 2σ и
3σ и отличен екстериор. Задължително е наличието на пълни данни за
педигрето до втори пояс включително. Допуска се вписването на животни с
продуктивност от предходния клас, но с по-ниска оценка за екстериор;
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VG - Много добри животни с продуктивност между средното и 1σ и
много добър екстериор. Задължително е наличието на данни до втори пояс в
педигрето включително. Допуска се вписването на животни с продуктивност
от предходния клас, но с по-ниска оценка за екстериор;
G - Добри животни с продуктивност под средното на популацията
добър екстериор и налични данни в педигрето до втори пояс. Допуска се
вписването на животни с продуктивност от предходния клас, но с по-ниска
оценка за екстериор и липси на данни в педигрето независимо от
продуктивността.
ДОПЪЛНИТЕЛЕН РАЗДЕЛ
В него се вписват всички животни, които не отговарят на условието за
произход, имат външни белези, които се отклоняват от характерните
стандарти на породата.
ВОДЕНЕ НА РАЗВЪДНИТЕ КНИГИ
ОСНОВНИ КНИГИ
РОДОСЛОВНА КНИГА ЗА КРАВИТЕ - МАЙКИ
„Родословна книга” е всяка книга и/или електронен носител, която
съдържа следните данни: развъден и идентификационен номер на животното,
година на раждане, пол, порода, данни за произхода, продуктивност на
родителите и собствена продуктивност, собственик на стопанство или ферма
и населено място (Наредба 20 от 23.06.2010). Животните се завеждат по
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възходящ ред на индивидуалните им номера по година на раждане, при
навършването им на 1 година.
Родословната книга се води от зооинженер определен от управителния
съвет на асоциацията.
РОДОСЛОВЕН КАРТОН ЗА БИК
Развъдната асоциация води картотека на хартиен и/или електронен
носител на всички бици, които се използват за разплод в активната част на
популацията. Биците се завеждат в картотека след започване на разплодната
им дейност.
КНИГА ЗА РЕМОНТНИТЕ ЮНИЦИ
Води се от развъдната асоциация на хартиен и/или електронен носител.
Записват се всички одобрени за разплод женски телета след отбиването или
закупуването им.
РЕГИСТЪР ЗА МЪЖКИ ТЕЛЕТА ЗА РАЗПЛОД
Води се от развъдната асоциация на хартиен и/или електронен носител.
Записват се мъжките телета, отглеждани за бици, след отбиването.
ЗООТЕХНИЧЕСКИ СЕРТИФИКАТ
Издава се от определено от управителния съвет на развъдната
организация лице с висше зооинженерно образование при продажба на млади
и възрастни крави и бици. Зоотехническият сертификат се издава за животни
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произхождащи

от

родители,

включени

в

системата

на

развъдно-

подобрителната работа, с произход не по-малко от ІI-ри пояс.
ПОМОЩНИ КНИГИ
ДНЕВНИК ЗА ОСЕМЕНЯВАНЕТО (ЗАПЛОЖДАНЕТО) И ОТЕЛВАНЕ
НА КРАВИТЕ
Води се от собственика на фермата - записват се както датите на
осеменяване (скачката), номера на разплодника, осеминетел – подпис на
осеменителя след осеменяване, датите на отелване, полът и данните до
отбиване на телетата, така и абортите и мъртвородени телета.
ДНЕВНИК ЗА ЖИВО ТЕГЛО –
Записват се данните за живото тегло установени при контролите.
Помощното книговодство се води от извършващите контролите
служители и/или собственика на фермата след съответно обучение.
Основните и Помощни книги се водят по образци одобрени от
Дирекция „Животновъдство” към Министерството на Земеделието и Храните.
СТАДНИТЕ КНИГИ СЪДЪРЖАТ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:
•

Код на фермата

•

Име и данни за собственика

•

Индивидуален номер на животното

•

Дата на раждане
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•

Номер на бащата

•

Номер на майката

•

Код на породата

•

Дата на първо и всяко следващо заплождане

•

Баща на всяко заплождане

•

дата на всяко раждане

•

номер на получените приплоди,

•

пълни данни от резултатите при контрола на контролираните

признаци.
•

Данни за начина на отелване

•

Др. данни за дефекти или отклонения от характерните особености

за
породата.
ЗООТЕХНИЧЕСКИЯТ И СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД
-

съдържат данни съобразно съществуващата законова уредба.

Горните документи се изготвят и предоставят от специалистите
отговорни за селекцията в асоциацията. Издаването на документите се
извършва въз основа на специално изготвен за целта правилник.
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МЕТОДИ НА РАЗВЪЖДАНЕ
Основен метод на развъждане е чистопородно развъждане с цел
постигане на максимален генетичен прогрес по икономически важните
селекционни признаци. Структурата на популацията се изгражда на база
сформиране на линии и фамилии от най-високопродуктивни животни. По
този начин се цели използването в максимална степен на междулинейната и
индивидуалната комбинативна способност на кандидатите за селекция.
След анализ и оценка на развъдната стойност и тенденциите при
различните генотипи и породната и индивидуална комбинативна способност
се извършва отбора на разплодните животни и се съставят случните планове
за всяко стадо.
Перманентно се извършва оценка на икономическите тегла на
селекционните признаци.
За поддържане на максимално генетично разнообразие в популацията
може да се извършва ротация на биците по стада.
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10. СХЕМА НА СЕЛЕКЦИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ РОДИТЕЛИ
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11. СХЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА РАЗВЪДНАТА ИНФОРМАЦИЯ
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АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ - ЕИПСРС
Достоверност на данните съобразно препоръките на ИКАР.
Администрация на документо-оборота.
Администрирането на развъдната дейност и анализа на данните –
постъпващи от стадата на членовете – изисква модерен, надежден и
професионално

организиран

WEB

базиран

метод

на

„ЕЛЕКТРОННО

ИЗЧИСЛИТЕЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЗАПИС НА СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ НА
РАЗВЪДНАТА СТОЙНОСТ“ - /ЕИПСРС/.
ЕИПСРС следва да покрие следните функционалности и услуги:
•

Потребителски достъп на „Ниво Ферма“.

o

Регистрация на събития по метода Б

o

Генериране на справки вторични /неофициални документи за целите

на мениджмънта – ваксинации, осеменявания, смърт, разгонвания/.
o

Генериране на формуляри за целите на контрола от АРМПГБ.

•

Потребителски достъп на „Ниво Асоциация“

o

Регистрация на събития по метода „А“ и „С“

o

Единна интегрирана база данни

▪

Регистри

•

Основен и Допълнителен

•

Родословни книги

•

Книга на ремонтните юници

•

Регистър на мъжките телета за разплод.

•

Регистър на издадените родословни сертификати.

▪

Комерсиален регистър на кравите – комерсиални кръстоски за

комерсиално кръстосване.
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▪

Регистър на семенния материал за породата внесен по официален

начин в Република България
o

Генератор на документи, бланки и формуляри за официални и

оперативни цели.
•

Потребителски достъп на „Ниво Държавен Контролен Орган“

o

Пълен достъп за мониторинг в реално време до базите данни на

държавния контролен орган.
•

Потребителски достъп – „Кланица“

o

Регистрация на трупни тегла

o

Регистрация трупни оценки по ЕUROP

o

Регистрация на % рандеман

o

Регистрация на изкупни цени

•

Потребителски достъп – „Образователни и Научни организации“

o

Достъп до масива от записи за целите на анализа и научната дейност.

Като срок на окончателното въвеждане на

ЕИПСРС на АРМПГБ,

асоциацията приема 6 месечен срок от издаване на лиценза за развъдна дейност.
Подробности

около

архитектурата

на

ЕИПСРС

са

поместени

в

приложението на настоящата развъдна програма.
Критерии за селекция на животни за селекционните пътища (бащи на
разплодни бици, бащи на елитни крави, майки на разплодни бици и майки на
крави).
Родители от горните категории могат да бъдат само животни, които са
регистрирани в стадните и породни книги на сдружението за развъждане и
отглеждане на месодайни породи говеда.
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За тестиране се допускат мъжки телета, които произхождат от бащи
подобрители и фамилии с повтарящи се изключително високи резултати.
Бащи на бици могат да бъдат разплодници, с данни най-малко от два
пояса на педигрето.
Майки на бици могат да бъдат крави, които произлизат от фамилии,
доказани своите отлични продуктивни качества, преценен по собственна
продуктивност свързани с целите на настоящата програма.
Бащи на крави се допуска да бъдат мъжки разплодници, проверени по
собствена продуктивност или произход и странично родство. Счита се за
нормално използването на бици за естествено покриване ако те са регистрирани и
одобрени за тази цел.
Майки на крави могат да бъдат всички регистрирани крави в
съответните родословни книги.
Очакваните икономически ползи от провеждането на програмата ще
остават при собствениците на стадата.
Не могат да бъдат майки крави от застрашени от изчезване породи говеда в
България.
Допълнителни икономически ползи се очакват и при стоковите стада
поради високия хетерозис.
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