АГНЕТАТА, ДОБИТИ ОТ ПРОМИШЛЕНОТО
КРЪСТОСВАНЕ ДАВАТ ПОВЕЧЕ МЕСО, ПРИ ПО-НИСЪК
РАЗХОД НА ФУРАЖ
> Икономически ефект носи и по-ранното отбиване на агнетата и
получаването на повече мляко от овцете майки
През последните години у нас настъпиха значителни промени в поредната структура на
овцете и произвежданата от тях продукция. От 10 536 000 през 1980 год., броят на овцете е
намалял на 2 286 000 за миналата година. От обществените ферми са запазени малък брой
стада. Отглеждат се овце предимно за мляко, като част от агнетата се реализират за месо.
В страните с интензивно селско стопанство, където 75-80% от приходите идват от
производството на месо и то предимно от млади животни, овцата придобива все по-голямо
значение като месодайно животно. Увеличава се предимно производството на висококачествено агнешко месо, което се търси и заплаща много добре. В тези страни са създадени
и се отглеждат специализирани месодайни породи, които се отличават с интензивен растеж
в млада възраст. За увеличаване на количеството и подобряване качеството на месото
широко се прилага и методът на промишлено кръстосване, т. е. използуват се кочове от
една порода за осеменяване на майки от друга. Получените агнета - кръстоски имат поинтензивен растеж и изразходват по-малко фураж за килограм прираст. Агнетата се угояват
интензивно с подходящи смески от концентриран фураж. Предават се за клане на възраст
4-6 месеца при живо тегло 35-45 кг.
В нашата страна за месо се използуват изключените от разплод агнета от всички
породи. Възрастта, живото тегло и охранеността им варират в широки граници. Условията
на пазара и икономическата ефективност от овцете налага да се преоценят въпросите,
свързани както с количеството, така и с качеството на добиваното агнешко месо.
За да се установи ефектът от промишленото кръстосване, у нас са проведени редица
опити, предимно във ферми от обществените стопанства. Използувани са кочове от
месодайните породи Суфолк, Хемпшир, Ромни марш, Линколн, Меринофлайш, Тексел
и Ил дьо франс. Получените агнета са отбивани на възраст 30-35 дни и угоявани в
зависимост от майчината порода от 25 до 40 кг. Резултатите от посочените месодайни
породи агнета - кръстоски имат с 20 до 50% по-висок дневен прираст от чистопородните
тънкорунни, като за 1 кг изразходват до 25% по-малко фуражи.
При заплождането на полутънкоруйни овце-майки с кочове от тези породи, прирастът
при агнетата-кръстоски е по-висок до 15%, а изразходваният фураж е за 1 кг по-малко с 1214%. При заплождане на цигайски овце-майки прирастът е по-високдо 12%, оползотворяването на фуража също е по-добро.
В овцевъдството предстои провеждане на случната кампания. Всеки стопанин-фермер,
който отглежда овце за производство на продукция за пазара, е желателно да провежда
промишлено кръстосване при част от стадото си. Това са предимно тези, от които няма да се
оставят агнета за разплод. Получените агнета-кръстоски се отбиват на 30-дневна възраст и
угояват интензивно. Икономическият ефект е, че тези агнета с по-малко фураж за по-кратьк
период от време ще израснат и бъдат предадени за клане. Доенето на майките ще започне
по-рано и стопанинът ще получи от тях повече мляко.
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