ПЕЧАЛБАТА В МОДУЛНАТА СЕМЕЙНА ФЕРМА ЗАВИСИ
КАКТО ОТ НАПРАВЛЕНИЕТО, ТАКА И ОТ БРОЯ НА ЖИВОТНИТЕ

*Модул за семейна овцеферма с млечно направление. Предвидена е: 70 л средна дойна
млечност, постигане на 130% плодовитост, 2,2 кг среден вълнодобив и
20% ремонт на стадото
Зимният период съвпада с агнилната кампания и включва месеците
декември, януари, февруари и март. През това време в дажбата следва да
се вклкючат по 600 г концентрат, 1 кг сено и 2 кг силаж. Преди и по време на
заплождане (април-май-юни), е препоръчително изхранването на 300 г
концентрат на овца дневно и 1 кг сено само в началото на периода, като
животните след това излизат и на паша. В края на май е добре да се
приложи хранене с покълнал ечемик и да се проведе солево-безсолева
диета.
През летния сезон (юли-октомври) животните са основно на паша, но
получават подхранване от 200 г концентрат. През ноември количеството на
концентрирания фураж се завишава до 300 г и започва подхранването с 1 кг
сено дневно на овца.
Какво трябва да има предвид фермерът, който е планирал да
изгради семейна ферма с 30 овце-майки?
За ремонт на 30 овце са необходими 6 женски шилета и 1 коч. За изхранването на животните за 1 г. трябва да се осигурят следните фуражи:
концентриран фураж - 5310 кг за изхранване на овцете-майки и
агнетата;
за доброто развитие на шилетата са необходими 450 кг
концентрат;
за разплодниците - 512 кг.
Общо зърнения фураж възлиза на 6272 кг на стойност 1254,40 лв. От
изхранване със силаж се нуждаят овцете-майки и агнетата. Стопанинът
трябва да закупи или приготви сам 17 200 кг от този фураж (стойността му
възлиза на 360 лв.). Сеното влиза в дажбата на трите категории животни. За
овцете-майки и агнетата годишно са нужни 4458 кг, за шилетата -1800 кг, за
разплодниците - 540 кг.
Общото количество е 6798 кг на стойност 815,76 лв. Цената на
посочените по-горе фуражи е 2430,16 лв.
Какви са производствените разходи за този вид ферма ?
Освен фуражите, за фонд "Работна заплата" с включен данък общ
доход (ДОО) трябва да се заделят 1550 лв.; за ветеринарно-медицински
мероприятия - 120 лв.; разходи за вода и ел. енергия - 240 лв.; амортизационни отчисления - 90 лв.; други - 60 лв. Или всичко – 4490,16 лв.
Какви са постъпленията от приходи от дейността?
При родени 30 агнета - 2700 лв. От продадени овце-брак - 375 лв. Добитото мляко е 2100 л - 1680 лв. Вълна 66 кг – 59,40 лв. Общо приходите възлизат на 4814,40 лв. Или печалбата е 324,24 лв., като нормата на рентабилност е 7,22%.
Не така обаче изглежда модулът за семейна ферма с 30 овце-майки с
месодайно направление. Въз основа на пазарната конюнктура през
последните години насоката е към производство на максимален брой агнета

и реализацията им през декември, когато цените за килограм живо тегло
достигат 5-5,50 лв.
Могат да се отглеждат овце от различни породи - Цигай, Тънкорунни
млечни кръстоски, които да се заплождат с месодайни кочове. За реализация на агнетата на най-висока цена заплождането трябва да се извърши
през април-май.
Храненето през зимния период е на ясла, като на овца дневно се предвиждат по 600 г концентрат, 2 кг силаж и 1 кг сено. Преди и по време на
заплождане (около 45 дни) овцете се подхранват с по 300 г концентрат, като
една част от него е под формата на покълнал ечемик. Предвижда се среден
вълнодобив 2,2 кг, 160% плодовитост и 20% годишен ремонт на стадото.
За изхранването на поголовието във фермата с 30 животни са
необходими 4544 кг концентрат, 7200 кг силаж и 6444 кг сено. Стойността им
възлиза на 2042 лв.
Други производствени разходи: 840 лв. фонд "Работна заплата" с ДОО;
по 120 лв. за ветеринарно-медицински мероприятия, вода и ел.енергия;
90 лв. за амортизации и 60 лв. за други разходи. Или общо 3272 лв.
Приходите от дейността при получени, отгледани и реализирани
40 агнета, 300 кг овце-брак и 66 кг вълна са 5359 лв. Печалбата в подобна
ферма е 2087 лв., като печалбата от една овца възлиза на 69,58 лв.
Модулите са разработени от научен колектив от
Земеделския института Стара Загори.
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