
 

 

Фуражи ГЕБИ – по най-добрия начин!  

 

 

ОВЦЕ препоръки 

Млечно направление – Лакон, Асаф, Аваси 

Най-важно за овцете като преживни, и най-ползвани за изхранване на овцете, са паша, сено и 

силаж. Трябва да се вземе предвид промяната в показателите при косене на трева и бобови: 

 

Фаза на развитие Листна маса Общо протеин 

Трева 

Преди изкласване >50 >18 

Начало на изкласване 40-50 13-18 

Класене 30-40 8-12 

След като е изкласила 20-30 <8 

Бобови култури 

Преди цъфтеж 40-50 >19 

Начало на цъфтежа 35-45 17-19 

В средата на цъфтежа 25-40 13-16 

Пълен цъфтеж, последна фаза <30 <13 

 

Захранване на агнета – 1. ден 

КОЛАСТРА 

Коластрата e задължителна - дава солиден имунитет на агнетата. Количеството давана 

коластра зависи от кондицията на майката – при лоша кондиция коластрата е по-малко и с по-

ниско качество. Даваното количество зависи и от околната температура. 

- 0-10 оС – 210 мл/кг 

- В топла стая – 180 мл/кг 

Отглеждане на агнетата до отбиване 

За новородени агнета – давайте мляко/млекозаместител и стартер ЕнергоЛУМ 18% на воля 

(0,2-0,5 кг/ден) и  люцерна или ливадно сено с НАЙ-ВИСОКО качество!  Среден разход стартер 

0,3-0,5 кг/ден. Захранването със стартер ЕнергоЛУМ-1 18% може да започне от 7-10 ден. 

Царевичния силаж може да въвеждате в дажбата в началото на 2-я месец от живота на 

агънцата. 



Отбиването може да се направи от 35-40-я ден при изключените за разплод, до 3-я месец в 

зависимост дали агнето е за разплод или не, месодайна порода, цена на изкупното млеко. 

След 40-я ден се отбиват агнета, които са за разплод.  

При ранно отбиване, близнаци или тризнаци, ползвайте млекозаместители. Геби препоръчват 

ЕнергоЛАК – разтваря се в съотношение 1:5 с предварително затоплена вода до 45-50 оС. 

Агнетата първоначално се поят 5-6 пъти в количество 125-130 г млекозаместител при t 36-38 оС . 

Към 13-15-я ден количеството се увеличава до 0,400 кг на поене, а към 21-я ден – на 0,600 кг. 

Отбиването може да стане на 30-40 ден дневна възраст. 

След отбиването давайте качествена паша, около 3 кг и 0,300-0,500 кг ЕнергоЛУМ-2 16% . Под 

качествена паша се разбира да има 30% бобови растения в състава си.  Ако нямат бобови, да 

вдигнете количеството гроуер ЕнергоЛУМ-2  

ШИЛЕТА 

За шилетата осигурете паша 3-4 кг + силаж 2 кг + ливадно сено 0,5 кг + ЕнергоЛУМ-2 16%   0,100-

0,300-0,500 кг  в зависимост от качеството на грубите фуражи в дажбата.  

 

ДАЖБА за ДЗВИСКИ и МЪЖКИ с ЕнергоШИЙП Д 13,5%  

Фуражи, кг Лято дзвиски Зима дзвиски Лято мъжки Зима мъжки 

Паша 5 (качествено)  3 кг  

Сено  1 (качествено) 0,5 кг 1  

Силаж  3 (или 1 кг сено)  2,5 кг (или 0,8 кг 
сено 

ЕнергоШИЙП Д 
13,5%  

0,100- 0,200 кг 0,200- 0,300 кг 0,300 кг 0,300 кг 

 

Изхранване на овце – съотношение в дневната дажба: 

 Концентрат 20-30%  

 Сено или друг сух груб фураж  15-20% 

 Силаж и друг сочен фураж 10-15% 

 Зелена храна и паша 40-45%  

Силаж и друг сочен фураж не е ли същото със зелената храна и паша? Под паша разбират ли 

същото като нашата паша- по полето?! 

Количеството суха материя в дажбата може да варира от 1,3 до 2,7 кг в зависимост от расата и 

физиологичното състояние. 

ХРАНЕНЕ НА РАЗГОНЕНИ ОВЦЕ  

Паша + ЕнергоШИЙП Д 13,5%   - 0,200-0,300 кг  

 

 

 

 



ХРАНЕНЕ НА БРЕМЕННИ ОВЦЕ – 4 и 5 месец от бременността 

1,5 кг сено + 1,5 кг силаж + 0,200-0,400 кг ЕнергоШИЙП Д 13,5% за бременни и дзвиски  

 

ХРАНЕНЕ НА ОВЦЕ  - ПЪРВА ЛАКТАЦИЯ 

ФУРАЖ, кг ЛЯТО ЗИМА ЛЯТО ЗИМА 

 Овца с 1 агне Овца с 1 агне Овца с 2 агнета Овца с 2 агнета 

Паша 6,5   6,5  

Сено  1,3  1,3 

Силаж  3,5  3,5 

ЕнергоШИЙП 
20% /УниШИЙП 
20% 

0,400 0,400 1000 1000 

 

След 6-тата седмица от раждането, преминете на УниШИЙП 18% 

 

ПРЕПОРЪКИ със СУПЕР (биоконцентрат) при наличие на собствено зърно 

Зърнени култури, 
Биоконцентрат, кг 

Лактиращи Бременни 

Царевица 40 50 

Пшеница 20 25 

УниШИЙП СУПЕР 30%  40 25 

 

 

 

 

Вносител Булмарс ООД, София 

Иван Траянов 

Тел. 0899907934 

office@bulmars.com  

ivan.trayanoff@hotmail.com  
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Хранене на КОЧОВЕ – по проф. Ив. Станков 

 Неслучен период 

- 0,5-0,7 (макс 1 кк) конц. Фураж, 1-1,5 кг сено и 2-2,5 кг царевичен силаж 

 Случен период – 2 месеца подготвителен, 1,5 месеца случен и 1,5 месеца 

възстановителен период  

- 1 кг. Конц. Фураж 

- 1,5 кг люцерново сено 

- 2 кг моркови, тикви (зелени храни, завяхнали) 

- 1-2 кг пълномаслено млеко – 3-5 яйца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ползвани източници: 

 Препоръки на фуражен завод Геби, Сърбия; 

 Проф. Иван Станков. 


