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ABSTRACT 
 
Organic agriculture /incl. animal farming/ is in the 
centre of initiatives to the reducing the emissions 
of ammonia, methane and other harmful gases. 
Worldwide transport makes 12% of there 
emissions and the agriculture sector – 18%. In the 
future some of quotes (limits) will be given for 
these gases for all farms and in the current 
moment a lot of  scientific experiments helps  to 
reduce the emissions. 
In our investigation we added 350 g of 
BIOAKTIV PULVER G  to 1 tonne  of mixed 
fodder for broilers from the first day of life to the 
last. It was established that the conditions of 
microclimate in the broiler houses were much 
better and the planned bodyweight was realized 
for a shorter period. 
More important is the fact about significant 
reducing the emissions of ammonia (NH3) 
because BIOAKTIV PULVER G helps to fix the 
fraction of ammonium (NH4

+) in the fecal 
products and it is very important for the quality of 
biological stimulation of plants and grass with 
natural fertilizers. In our investigation it was 
established more nitrogen content in fecal 
products from broilers, which were feeding with 
mixed fodder with BIOAKTIV. 

РЕЗЮМЕ 
 
Органичното земеделие и специално 
екологичните животновъдни технологии са на 
централно място в рамките на инициативите  
за редуциране на емисиите от амоняк, метан и 
други вредни газове. 
Докато всички транспортни средства по света 
участват с 12% в тези емисии, дялът на 
аграрния сектор е 18%. Очертава се, че в 
близко бъдеще ще има квоти по отношение на 
тези газове не само за промишлените обекти, 
но и за селското стопанство. Поради това, 
усилията на учените все по-интензивно са 
насочени към търсене на възможности за 
редуцирането на тези емисии. 
В рамките  на нашия експеримент добавихме 
по 300 грама БИОАКТИВ ПУЛВЕР – добавка 
към  фуражни смески – на всеки тон смески за 
пилета бройлери и така хранихме опитната 
група през целия период на отглеждането, а 
контролната група получаваше същите 
фуражни смески без тази добавка. 
Постигнахме редуциране на амоняка (NH3) в 
обора на опитната група, тъй като тази добавка 
допринася за фиксирането на амониевата 
фракция ( NH4

+) във фекалната маса и така 
освен редуцирането на вредните емисии, се 
получава органичен тор, който е по-богат на 
лесно усвояем за растенията азот.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Редуцирането на емисиите от вредни газове е 
един от най-актуалните проблеми, на които се 
обръща специално внимание във връзка с 
промените на климата в целия свят. 
Изхождайки от актуални  данни, че 
транспортните средства участват в 
замърсяването на околната среда с 12 до 14%, 
а животните с над 18%, в момента се обсъжда 
въвеждането на квоти за емисии от вредни 
газове  и за селскостапанските животни.  
Във връзка с това започнахме  провеждане на 
първи опити България с биопрепарата 
БИОАКТИВ – добавка към фуражни смески 
при бройлери и прасета, тъй като тази добавка 
се препоръчва за намаляването на вредните 
газове амоняк, метан и други. В настоящото 
съобщение представяме първите резултати от 
неговото прилагане при пилета-бройлери. 
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 
Опитът бе проведен във фермата за 
отглеждане на пилета-бройлери на Емил 
Божанков в село Кесарево област Велико 
Търново. Еднодневните пилета бяха получени 
люпилня в Холандия и настанени в два 
съседни обора и отглеждани при идентични 
условия. Единствената разлика се състоеше в 
това,че към всеки тон фуражни смески на 
опитната група бяха прибавени 300 грама 
«БИОАКТИВ – добавка към фуражни 
смески», който се произвежда от фирмата 
BIOAKTIV GmbH – Wuerchwitz (Германия). 
Угоителният период обхващаше месеците юли 
и август на 2012 година. 
В рамките на опита проследихме следнити 
показатели: 
Микроклимат 
Смъртност 
Разход на фураж и вода 
Живо и кланично тегло 
Съдържание на азот в торовата маса 
 
РЕЗУЛТАТИ 
 
По отношение на микроклимата в оборите не 
констатираме съществена разлика, защото 
поради изключително високите температури, 
които се движеха между 38 и 43ºС, би 
трябвало да се осигури постоянна и 
интензивна вентилация. 
Смъртността в опитната група бе с 0,2 % по-
ниска от тази на контролната група. 
Разходът на фураж и вода на двете групи  
пилета също не показа достоверна разлика, но 

потреблението на вода бе по-голямо от 
обичайното в двете групи. По отношение на 
живото и на кланичното тегло също не 
установихме осезаема разлика. 
Единствената съществена разлика 
констатирахме при изследването на пробите, 
взети от торовата маса. При опитната група 
установихме по-високи стойности на 
съдържанието на азот в торовата маса в 
сравнение  с контролната група. Установихме, 
че след двуседмично престояване   в пробите 
от торовата маса на контролната група бяха се 
развили плесени, а торовата маса от опитната 
група не показа такива, дори след 
четириседмично престояване. Това е косвено 
свидетелство, че от пробата на опитната група 
се отделя амоняк, който създава алкална среда 
на повърхността и съществено намалява 
развитието на нисши и неопределени гъби. 
 
ОБСЪЖДАНЕ 
 
Опитът бе проведен при по-високи 
температури в помещения за отглеждане от 
оптималните за развитие на бройлерите, които 
неминуемо са оказали влияние върху 
резултатите. 
Единствената съществена разлика между 
опитната група и контролата се състоеше в по-
високото съдържание на азота в торовата маса 
на опитната група и в появяването на плесени 
в пробите от торовата маса на контролната 
група. 
Благоприятните резултати, установени при 
опитната група, свидетелстват безспорно за 
подобряването на качеството на торовата маса 
под влиянието на прилагания от нас препарат 
„БИОАКТИВ – добавка към фуражни смески”. 
Торовата маса очевидно става по-ценна, 
поради задържания азот под форма на амониев 
катион (NH4

+). Получава се органичен тор, 
който е по-богат на лесно усвояем за 
растенията азот. В големи количества 
амонякът е токсичен за растенията и поради 
тази причина, бъдещи наши изследвания са 
насочени за компостиране на получената 
обогадена маса, с цел включването на 
амониевия азот в хумусни съединения. Този 
опит бележи началото на редица подобни 
опити при птици, свине и преживни, които са 
предмет на нашите изследвания за 
редуцирането на вредните емисии. 
 



NEW KNOWLEDGE JOURNAL OF SCIENCE ISSN 1314 -5703 

ANNIVERSARY INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND APPLIED CONFERENCE – UARD, BULGARIA 196 

ИЗВОДИ 
 
1. Прибавянето на биопрепарата 
«БИОАКТИВ – добавка към фуражни 
смески»,който всъщност е природочиста креда 
с активиран кислород, води до подобряването 
на качеството на торовата маса. 
2. Установеното по-високо съдържание на 
азот в торовата маса  е важен факт относно 
пълноценното заместване на изкуствените 
азотни торове с естествени. 
3. Задържането на фракцията NH4  в торовата 
маса е важно във връзка с биологичното 
(органично) земеделие и за редуциране на 
вредните емисии от амоняк (NH3).
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