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Новородените прасенца почти нямат енергийни резерви, поради

което се топлят взаимно и се нуждаят от кърма възможно най-бързо.

Новородените прасенца са единствените чифтокопитни, които се раждат без кафява мастна тъкан. При 

телетата и агнетата тя служи като междинен източник на енергия, преди да могат младите животни сами да 

регулират телесната си температура и да абсорбират чрез червата си достатъчно хранителни вещества. 

Външни източници на топлина

като напр. подов нагревател

(тук в синьо) и инфрачервена

светлина спомога на прасенцата да

поддържат телесната си температура.

Колкото по-голям е броя на

новородените, толкова
по-малко е теглото на всеки индивид.

Шанс за преживяване: 
< 1kg лош; 
< 0,8kg едва ли.



Поради това е препоръчително от 85-ия ден на
бременността до края й, да се осъществява целево
хранене на свинете майки с добавки и фуражи съдържащи
L-карнитин и BioPlus YC, с цел увеличаване на живото
теглото на прасенцата при раждане. Хранене на свинете
преди и след опрасване оказва голямо влиявие върху
прираста на малките след раждане. Правилно и
целенасочено обезпечаване със сурови влакнини на
майката подпомага бързото раждане и предотвратяване на
ММА синдром, и по този начин предпазване от
недохранване и недоимъчни състояния на новородените.
Майчиното мляко не може да бъде заместено с нищо. Със
своя състав то оптимално пасва на младия организъм,
безупречно е по отношение на температура и хигиенни
изисквания. Освен с хранителния си състав, майчиното
мляко има и редица съставки, т. нар. майчини антитела,
които предпазват прасенцата от болести. Ще се върна към
това след малко, когато говорим за отбиване на животните

Графиката показва, че едва от 14-ия ден от тънките
черва нарастват със същата скорост, като останалата 
част от тялото, което прави възможно обмисляне на 
даването на широко разпространените  
млекозаместители. Особено след като те са на
базата на краве мляко.
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Развитие на тънките черва при прасенцата от  ден 0 до 14



Данни от учебно-опитния център във Futterkamp, съставени от д-р Onno Burfeind, публикувани на 22 юли 2017 
г. в BauerBlatt за Schleswig-Holstein

Отглеждани от 

Изкуствена 
майка

Чужда майка Собствена майка

средно средно средно
Показатели 

Бозаен период 

Тегло при отбиване

Тегло при раждане 

Дневен прираст (сукалче; g)

Подрастващи 
прасета Дн. прираст(подрастване; g)

Продължителност (d)

SD=стандартно отклонение



Продуктивност - показатели  

Отглеждани от 

Собствена майка Чужда майка Изкуствена 
майка

средно средно средно

Угояване 

Тегло - начало на угояване кг.

Тегло - финал на угояване кг.

Дневен прираст (угояване; g)

Възраст старт - угояване; дни

Възраст край - угояване; дни

Период - угояване; дни

Дневен прираст (цял живот, 
g)Кланични 
показатели  Кланично тегло - кг  

Индексни точки/кг  

SD=стандартно отклонение



Това, което виждаме от таблиците, подкрепя моето твърдение в предговора, че много зависи в

коя производствена система работя: в интегрирана система като тази например в

България или в двустепенна система като в Дания и Германия. В края на периода на

подрастване, т. е. при включването им групата за угояване всички прасета са приблизително с

еднакво тегло, независимо от това дали сукалчетата са били отгледани от собствената им,

чужда или изкуствена майка. Тук по-скоро трябва да се имат предвид разходите за фуражи,

загуба на животни, повишените разходи за работа и енергия свързани с технологията

изкуствена майка.

Най-голямата разлика се оказва в периода на угояване. Прасетата отглеждани от изкуствена

майка достигат кланична възраст едва 9 дни по-късно и труповете им съдържат повече мастна

тъкан, в сравнение с останалите две групи (индекс на месото 0,98 вместо 1,0). Както бе

подчертано в уводните думи за един килограм мазнини се изразходват 2,5 повече фуражи в

сравнение с прираст от 1 кг мускули.

Моят извод: Избор на една генетична линия свине, при които е възможно, кърмачетата да се

отгледат предимно от собствената майка с евентуално допълнение на чужди майка е свързано

с по-малко разходи и усилия, като в края на угояването това носи повече доходи в

интегрираната система.

В Германия тази зависимост е известна в продължение вече на няколко години.



Най-после постигнато !!! Прасетата са отбити !!

LVZ Futterkamp LVZ Futterkamp
Природа



Отбиването – една много критична

ситуация в живота на прасето !

Стресът при отбиване се причинява от :
Липса на майка
Нова обстановка – променена поилка, хранилка
Само фуражи базирани на житни и вероятно 
чиста вода, липсва майчино мляко

Йерархични борби, конкуренция за надмощие 
и нова подредба в една по-голяма група –
социален стрес

Червата реагират с промени в чревните въси и 
променен бионом в червата!!

Смъртност при прасенца

Редукция при отбиване
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Обикновено 4 седмици след раждането

им прасетата се отбиват. 
Това е възможно най-ранният момент според регламента на ЕС за животновъдство, когато средното тегло на 
прасенцата е 5 кг, като при максимум 20%  тази маса може да не е достигната. Накратко в прав текст при 
отбиването им прасетата трябва да са с минимално тегло 4 кг.

Това е законовата рамка, но какво означава това за малкия крехък организъм.

На графиката е представен имунния
статус на прасенцата по време на
отбиване. Лесно може да се
установи следната закономерност.
На 4-та седмица след раждане,
имунната система е най-нестабилна.
Собственият, активен имунитет
защитаващ от микроби в околната
среда едва е започнал да се
развива, а този, предаван чрез
майчиното мляко е вече почти
изчезнал.
Не е добро начало за нов етап от 
живота с много промени!!
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Предизвикателства при отбиване:
слаба ензимна активност при прасетата
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Възраст - седмици
Особено ензимите нужни за смилане на зърнените са със слаба активност

Недостатъчна утилизация на дажбата

В допълнение към проблема с критичния имунен статус
и дегенериралите чревни въси силно негативно се
отразява и факта, че собствената ензимна система на
тялото не е подготвена за усвояването на предлаганата
храна! Следствие на това, несмляната храна навлиза в
участъци от храносмилателния тракт, където не се
разгражда ензимно, а вместо това се ферментира от
бактерии. От това произтича поява на диария, която я
означаваме, като диария при отбиване, следствие на
смесена инфекция от коли бактерии, клостридии,
салмонели и много други. Тази бактериална констелация
е специфична за всяка ферма. Нужна е терапия с
антибиотици, като в противен случай без съмнение
загубите биха били колосални !

При условие, че се съобразявам с обстоятелството, че чревния канал е най-големия орган формиращ
имунитета, става ясно, че посочената ситуация задължително трябва да се избегне. За тази цел трябва да
се предоставя храна, съобразена с възрастта, с лесно смилаеми компоненти, напълно издържана от
микроибологична гледна точка и бедна на микотоксини. Увреждащите червата антинутритивни фактори
като ß-конглицинин трябва да се избягват. Това означава, че в храната за отбиване не се съдържа
стандартно соево брашно. Указания за смилаемостта и рецептурния състав могат да се намерят на
следващите страници.



Приложение на основните компонентни във фуражите за подрастващи прасета
Компоненти/

Телесна маса

Категория фураж 

според DLG/VFT

Пшеница Ечемик Тритикал

е

свободно 

от мораво 

рогче

Царевица Странични продукти от 

хлебната и 

сладкарската

промишленост

Зърнена

утайка от 

спиртова

рни

(DDGS)

Специални 

компоненти*

Слънчогледов

о брашно 

>30% CP

Прасенца 4 -10 кг

Предстартер 14 

дни преди отбиване

до 10 дни след това

Без 

ограничение, 

ако се

неутрализират

и/или 

контролират

микотоксините

5 % Не Само 

екструдирани

или термично

обработени;

Желатинация

на скорбялата

>60%;

контролиране

на микотоксини

Няма ограничение, ако

е от непокътнат

изходен материал 

Проверка микробно

число, 

лаборатория/универси

тет, обърнете

внимание на общата

захар в диетата

30  - 35 %

Прасета 10 – 15 кг

Фураж за прасета I

“ 8-10 % Не Термично 

третирана

1 - 2% 

нетретирана

“ 20 – 30 %

Прасета 15 -25 кг

Фураж за прасета II

” 10-20 % 10 % 10 % “ 3 % 5% HP 300 3 %

Прасета 25 - 40 кг

Фураж за прасета II/ 

фураж 

предугояване

“ Bis 30% 15-20 % 20 % “ 5 % 5 %

* Третирани зърна, суроватка и мляко на прах, соев протеин HP 300, Рибно брашно - Непротеинови азотни (NPN) 

съединения и разтворимостта на протеините изпитани



Happy start
FCS Престартер за прасета от 4 – 10 кг тегло

Аналитичен компонентни:

18,00 % суров протеин 1,45 % лизин 0,64 % метионин 6,00 % сурови мазнини

3,00 % сурови влакнини 5,23 % сурова пепел 0,74 % калций 0,55 % фосфор

0,25 % натрий 14,0 MJ-ME

Състав:

Пшеница*3, Соев протеинов концентрат.HP300*1), Разтворено царевично, тестено и хлебно брашно, ечемик *2, Рапично масло, лактоза, 

изсушена каша, ленено семе *2, царевица *2 Монокалциев фосфат, растителна мазнина, декстроза, меласа, натриев хлорид, калциев

карбонат

*1) = от генетично модифицирана соя. *2 = екструдирано, *3 = почистени

Добавки за кг комбиниран фураж

Зоотехнически добавки

400 FTU 6-фитаза(EC3.1.3.26)(4a1640), 152 U ендо-1,3(4)-ß-глюканаза EC, 3.2.1.6, 1220 U ендо-1,4-ß-ксиланаза EC 3.2. 1.82,9 x 109 CFU 

Bacillus licheniformis и Bacillus subtilis в съотношение 1:1 (E1700)

Хранителни физиологични добавки

12 000 IU витамин А (3a672a), 2000 IU витамин D3 (E671), 100 mg витамин E (3a700), 10 mg мед (E4) като аминокиселинен меден хелат, 

хидрат, 110 mg мед (E4) като мед (II)- сулфат, пентахидрат, 40 mg желязо(E1) като железен(II) карбонат, 40 mg желязо(E1) като железен 

аминокиселинен хелат, хидрат, 20 mg аминокиселинен цинков хелат, хидрат(3b606), 80 mg цинков оксид (3b603) , 70 mg манган(E5) като 

манганов(II) оксид, 2,0 mg йод(E2) като калциев йодат (безводен), 0,44 mg селен(E8) като натриев селенит, 200 mcg биотин(3a880) като 

D(+)биотин

Технологични добавки:

0,9 mg BHT(E321), 0,52 mg BHA(E320), 2,1 g мравчена киселина (E236), 0,9 g пропионова киселина (E280), 5,0 g калциев формиат (E238), 

0,6 g калиев сорбат (E202)

Примерен фураж



Посоченият фуражен състав не е фиктивна механична смес, използван е вече в голяма българска ферма от 
доста време - без проблеми. Предпоставките за функциониране на една рецепта са следните:
1. Много добра усвояемост на протеина на основния протеинов компонент - подобен на млякото на прах 

93% - следователно Hamlet Protein HP 300
2. Съдържание на суров протеин за предстартери между 18 и 20%; по-важно е съотношението

енергия/аминокиселина според DLG/VFT
3. Най-добри източници на енергията са нишесте, захар и растително масло; само лесно смилаемо нишесте; 

>65% отворени
4. Съдържание на сурови влакнини минимум 2,7%; алкални и киселинни детергентни влакна според DLG

препоръки
5. Съдържание на витамини – препоръки- Германска асоциация за хранене на животните/немско 

земеделско дружество/Roche Tabelle 
6. Микроелементи наполовина като хелати на аминокиселини; Внимание с желязото!
7. Калциев карбонат минимален – използвайте други източници на Ca; Обърнете внимание на киселинното

свързване на фуража!
8. Подбрани фуражни добавки за консервиране на фуража и за стабилизиране на чревния бионом са силно

препоръчителни за фуражи за отбиване. От телесно тегло от 10 кг става по-спокойно, от телесно тегло от 
15 кг го направихме, поне от гледна точка на храносмилането на фуража

9. Минимизиране на антинутритивните фактори (ANF‘s) – затова до 10 кг телесно тегло не се прилага соев 
шрот!

10. Престартерите да се купуват в малки чували (25Kg), лесно смилаемите храни също са нетрайни !!
11. Неправилна вентилация, лошо качество на водата, ниска температура в леглото на прасенцата <28C, са

също толкова фатални през първите 10 дни след отбиването, колкото и неподходящата храна!
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Резултат от изследване за смилаемостта на суров 
протеин с проби от датския пазар.

Prof Stein, Universität Ilinoi, USA

смилаемост на протеини



Чашата на Liebig – представяне лимитиране на протеиновата синтеза 
при недостиг на есенциалните аминокиселини Незаменими аминокиселини

•хистидин

•изолевцин

•левцин

•лизин

•метионин

•фенилаланин

•треонин

•триптофан

•валин



Резюме:
В допълнение към проблема със спада в
имунитета и дегенериралите чревни въси в
периода на отбиване, има и фактът, че
собствената ензимна система на тялото не е
подготвена за усвояване на фураж, който често не
е подходящ за възрастта, защото е по-евтин! Това,
което се случва сега, е това, което наричаме
диария при отбиване - смесена инфекция с коли,
клостридии, салмонела и много други. Тази
смесица от микоорганизми често е специфична
за фермата и се лекува с антибиотици!

Въпреки това загубите са колосални, растежът е силно намален и по време на кланете свинете са
малоценни, тъй като са с много мастна тъкан и биват заплатени лошо. По-добре е да използвате
подходящи за възрастта храни и фуражи и да не «сте скъпи на триците и евтини на брашното», не
пестете по отношение икономичността на труда и от психологическото удовлетворение на
служителите във фермата ! Не трябва да се пести от един фалшив край. Възвръщаемостта на
инвестицията не е ниска цена!! Никой не работи с удоволствие, когато няма успех !



Опитът на автора с употребата на антибиотици:
От 1988 г. работя с различни институции и ферми за минимизиране на употребата на
антибиотици в свиневъдството. Съседната програма беше първата по рода си, която
изключи използването на антибиотични подобрители, както и терапевтични
антибиотици при телесно тегло от 40 кг. Всички фуражи бяха редовно проверявани
за пренасяне и нарушенията бяха санкционирани. Бяха взети проби от черния дроб
и бъбреците на линията за клане и също бяха подложени на тест за инхибитор. По
това време този подход беше истинско предизвикателство за фермите!
От 2000 г. използването на антибиотици в ЕС като стимуланти и подобрители на
ефективността е забранена.
Програмата за качествено месо беше идеална подготовка за това.
Абсолютно необходимо е за успеха на подобен проект, както и при текущи
процедури, всички, които работят с животните във фермата, да се събират и срещат
поне веднъж седмично, да докладват за текущата си работа и проблеми, да бъдат
изслушани, дори и да не са от тези които вземат решения ! Само тогава човекът,
който взема решение, може да има добра представа за случващото се във фермата и
да предприеме необходимите спешни мерки и по-късно да действа превантивно!
Също така и особено при работа с външни консултанти е необходимо да се говори
без резерви и да не се прикрива нищо.

Когато правя обиколки по фермите, виждам ситуацията такава, каквато е сега, но как била вчера и как ще бъде утре? Бих
могъл само да попитам. Споделянето на опит е решаващ ключ към успеха, също и обмяната му между фермите. Една
голяма разлика между Дания, Германия и Нидерланди и BG. Веднъж един български мениджър на ферма ми каза, че 
българите обичат да имат собствен опит! В Германия има една поговорка: Опитът е най-добрият учител, но за съжаление и 
най-скъпият!



Хранене за оптимални резултати



Благодаря за Вашият интерес!

За контакт:

Farm and Country Service GmbH & Co KG

Koog 3

25779 Schlichting

guenther-dubberke@t-online.de

Мобилен: +49 151 624 645 31

Работни езици: Немски и английски

mailto:guenther-dubberke@t-online.de

