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Анотация 
На 25,03,2012 година, във фермата за угояване на бройлери с. Горски Сеновец на фирма 

АГРИКО  ЕООД, стартирахме проект за светлинно стимулиране при отглеждане на 

бройлери щам Ross 308. 

За целта беше инсталирана светлинна инсталация в помещението, което престоеше да 

се зареди с еднодневни пилета.  

Програмата за осветление беше повторена от 13,07,2012 година. 

 

Същност и цел на светлинната програма 
В помещението беше инсталирана осветителна система, разработена от фирма ИРА-Д 

ООД. Осветителната система се състои от LED осветителни тела IR AL 1101 LED BG 

и блок BM AL IR1101 LED BG за автоматично управление на осветителните режими.  

Използваната програма за осветление се състои от последователност на светлинни 

режими. Тази последователност се съобразява с възрастта на птиците и им въздейства 

чрез трите основни светлинни фактора: 

1. Дължина на вълната: Използват се две дължини на 

светлинния спектър. Те имат за цел да развиват 

имунната система на птиците, изграждане на костно 

двигателната система, стимулиране на растеж и 

производство на протеини и мускулна маса.  

2. Интензитет на светлината: Редуващия се интензитет на 

светлината се отразява на увеличаване на BW на 

птиците, намаляване стреса и агресивността при 

птиците. 

3. Накъсани светлинни периоди: Подобрява метаболизма 

и по-пълноценно усвояване на фураж, намаляване 

заболяванията при краката, намаляване на смъртността. 

 

Получени резултати 
За анализ на получените резултати се сравняват 

данните от хале №6, и резултатите от останалите 5 

халета.  По време на експеримента  във всички 

халета се спазваше еднакъв режим на отглеждане: 

хранителна програма, вода, влага, температура, 

ветеринарно медицинско обслужване и др.  Птиците 

в хале №6 бяха осветявани с предложената от нас 

програма за светлинно въздействие през време на 

угояването, а в другите халета се използва 

осветителна система с луминесцентни лампи  

PL11W. Получените резултати са посочени в  

таблица №2. На диаграмата са посочени броя 

цикли за угояване, при които от допълнителните приходи се покрива стойността на 

инвестицията за изграждане на осветителната система AL 1101 LED BG. 



1. Процентно изражение на резултатите от хале №6 спрямо база осреднени 

стойности от халета № 1 до № 5. 

 

Таблица №1 

 Номер на халето  №6  №6 

Дата на стартиране на цикъла 25,03,2012 13,07,2012 

1 Увеличение на средно живо тегло на бройлер    ↑  11.60%   ↑  ↑ 13.10% ↑ 

2 Увеличение на трупно тегло на бройлер              ↑  14.70 %  ↑ ↑ 22.60% ↑ 

3 Намаляване на използвания фураж за kg. месо   ↓  10.90%  ↓   ↓  9.10%  ↓ 

4 Намаляване на смъртността                                  ↓  39.14%   ↓  ↓ 31.03% ↓ 

5 Намаляване на използваната електроенергия     ↓  66.60%   ↓ ↓ 66.60% ↓ 

 

Таблица №2 

Номер на халето №1 

25,03 

№2 

25,03 

№3 

25,03 

№4 

25,03 

№5 

25,03 

Средно 

за №1 

до №5 

№6 

25,03 

№6 
13,07 

 

Продължителност на 

отглеждане на стадото 

дни 44,10 40,69 42,85 44,11 41,96 42,74 43,38 43,2 

Средно тегло на 

бройлер (живо тегло) 

Kg/ 

бройлер 

2,32 2,20 2,31 2,39 2,23 2,29 2,556 2,59 

Средно тегло на 

бройлер  ( труп) 

Kg/ 

бройлер 

1,662 1,568 1,64 1,714 1,596 1,636 1,877 2,007 

Фуражна конверсия Kg ф-ж/ 

бройлер 

4,109 3,773 4,345 4,207 3,892 4,065 4,046 4,037 

Хранителна 

продуктивност                     

( конверсия ) 

Kg ф-ж 

/Kg 

бройлер 

1,767 1,718 1,88 1,763 1,74 1,7736 1,58 1,613 

Рандеман  (тегло труп 

към живо тегло) 

% 71,65 71,29 71,02 71,72 71,57 71,45 73,40 77,5 

Смъртност % 1,98 1,48 2,03 2,19 2,18 1,972 1.20 1,36 

Индекс на растеж  FCE  292 309 281 300 297 295,8 322 341 

Електроенергия за 

осветление на едно 

пиле 

Wh / 

бройлер* 

47 47 47 47 47 47 15,7 15,7 

 

*Електроенергията за осветление на една птица през целия период на 

отглеждане. Чрез използване на LED осветление, консумацията на електроенергия, 

спрямо осветление с луминесцентни  PL 11W осветителни лампи, е намалена до 3 

пъти. 

2. Бележки на операторите: 

- През целия период на отглеждане, птиците са спокойни, жизнени и много 

подвижни. Не се наблюдават болести по краката. 

- Стадото се развива равномерно – снимка 1. 

- Не е наблюдавана агресия между птиците.  

- Смъртността рязко спада от 10-я ден, както е посочена на табл.3 

 



 

Легенда „карта на стадото” заснета на 31-я 

 ден: 

 първа колона – дата от /6,04 до 26,04,2012/ 

 втора колона – пореден ден /12-32/ 

 трета колона – умрели пилета 

 четвърта колона – убити пилета 

                                                                                                                            

 

 

                                                                                    табл. 3                                                                                   

 

 

Снимка 1 :  Снимка от 30-я ден на стадото. 
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