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КРАТКА СПРАВКА ЗА ВЛИЯНИЕТО НА 

СВЕТЛИНАТА ВЪРХУ БИОЛОГИЯТА НА 

ПТИЦИТЕ 

Въведение 
 
Генетичната селекция е довело в висока доходност на бройлерите, която може да достигне 

пазарно тегло в намалено време, въз основа на бързи темпове на растеж и подобряване на 

преобразуване на фуража. Въпреки това, бърз и ускорен растеж води и до няколко 

опасения за здравето на птиците.От особен интерес са заболявания и аномалии на скелета и 

кръвоносната системи. Не е необичайно повече от 2% от бройлерите, да бъдат бракувани в 

резултат на крак аномалии (Morris1993). Ето защо, подобряване на производството и 

неговата ефективност зависи единствено от управление качеството на околната среда. Без 

съмнение е, че светлината е от решаващо значение за честота на заболявания, свързани с 

бързия растеж. 

 

Възприемане на светлината от птиците 

Домашните птици имат апарат за адаптация на редица цветове, което не се споделя от 

хората.Те притежават три фото рецептори, в сравнение със само две рецептори при 

хората (King-Smith, 1971).   Птиците имат четири фото реактивни пигменти, свързани с 

конус клетки, които са отговорни за дневно зрение и цветно зрение, докато хората имат 

само три пигменти (Yoshizawa, 1992). 

 

 

 

 

   Фиг 2. Светлинна чувствителност 

на птици и човек 

 

Птиците виждат 13 пъти по-добре в 

синия и 3,5 пъти по-добре в червения 

спектър. 

 

 

 

Въздействие на светлината върху биологията на птиците 

Светлината притежава три основни характеристики чрез които въздейства върху 

биологията на птиците: Интензивност, Цветови спектър и Фотопериод. 

 

Светлината и имунната система 

Източник:  (Er et al., 2007; Rozenboim et al., 1999) Xie et al. (2008a), 

Цел на изследването:Разпостранение на Т-лимфоцити(Er et al., 2007; Rozenboim et al.,1999 ) 

и концентрация на NO (Xie et al. (2008a), при инфектиране с „Бурзит” и „Нюкасълска 

болест” и подложени на осветление с различна интензивност и различен спектър на 

светлината. 
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Резултати: 

 

 
Фигура 1. Разпространение на                           

T-лимфоцитите в отговор на concanavalin на 

бройлери, отгледани на синя светлина (BL), 

зелена светлина (GL), жълта светлина (YL), 

червена светлина (RL) и бяла светлина (WL) на 

различни възрасти. Стойностите са изразени 

като средно ± SEM от 9 бройлери в всяко 

светлинно облъчване. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Фигура 2. Сравнение на серум нитрит + нитрат като индекс на 

азотен оксид в бройлери отглеждат при синя светлина (BL), 

зелена светлина (GL), жълта светлина (YL), червена светлина 

(RL) и бяла светлина (WL) при навършване на 37 дни. 

Стойностите са изразени като средно ± SEM от 9 бройлери във 

всяко облъчване.  

 

 

 

 

 

 

Резултатите показват тясна връзка между изграждане на имунна защита и факторите на 

светлината. 

 

 

 

Въздействие на светлината върху производство на 

бройлери 
 

Влияние на интензивността на светлината  
Източник: Agriculture Canada, Research Station, P.O. Box 1000. Agassiz, British Columbia, 

Canada, VoM 1AO  

Разработено от: Newberry R.C., Hunt J.R., Gardiner E.E. Influence of light intensity on 

behavior and performance of Broiler chickens // Poultry Science. 1988. Vol. 67. No 7. P. 1020-

1025  

 

Изследователи от селскостопански научен изследователски институт , Британска Колумбия 

(Канада) показват ефикасността на използването на осветление с различна интензивност за 

отглеждане на бройлери. Резултатите показват: 

-  Живото тегло на бройлери на 9-седмична възраст, с 60 грам по-висока (3620 при 

3680 грама) ,  
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- Разходите на фураж за 1 кг увеличаване на телесното тегло са (1,99 и1,98 кг) , 

-  Смъртността е намалена с 1,4%  

- Наблюдава се по-малко случаи с заболяване на крайници и наранявания (7,1 срещу 

11,1%).  

 

Влияние на фото периода 
Источники: Classen H.L. The role of photoperiod minipulation in broiler chicken management // 

Livestock Environmenta. III. 1988. P. 357-364 

 

При разработен план за осветление получават следните резултати: 
- намаляване на смъртност (2.58% срещу 6,25%).  

- заболяване на краката е до 2 пъти по-нисък. (1,69%-1,66% спрямо 3,28%).  

- икономия на електричество. 

 

Влияние на спектъра на светлината 

Растежа при бройлерите се влияе от светлинните спектри.  

- Бройлери под синя или зелена светлина стават значително по-тежки от тези, 

отглеждани в съответствие с червена или бяла светлина (Rozenboim et al., 2004).  

- Зелената светлина ускорява растежа на мускулите (Halevy et al., 1998) и стимулира 

растежа в ранна възраст,  

- Синята светлина стимулира растеж в по-старите птици (Rozenboim et al., 1999a,b; 

2004).  

 

 

 

 

Въздействие на светлината върху кокошки носачки 
 

Репродуктивно развитие 
Репродуктивната система е като екип, който включва хипоталамуса (малка жлеза 

обезпечаваща контрол в основата на мозъка), предна хипофиза (наричана също 

adenohypophysis), яйчниците (йерархия на фоликули), яйце провод (фалопиеви тръби), 

черния дроб (образуването на жълтък) и скелетната система (източник на свободни 

минерали за производство на черупката на яйца). 

Когато птицата възприема количеството светлина за достатъчно да започне репродуктивно 

развитие (ефективни минимум 11 до 12 часа), светлинната енергия се преобразува в нервни 

импулси в хипоталамуса. Тези нервни съобщения стимулират освобождаване на 

лутеинизиращ хормон произвеждащ хормон (LHRH), който пътува много къси разстояния 

в кръвния поток към предния дял на хипофизата. Следва последователности от сигнали, 

които задействат съответните органи за стартиране на физиологичен процес в 

репродуктивните органи на кокошките.   

 

Влияние на интензитета на светлината 
 

Източник: Д-р Франк Е. Робинсън от Университета в Саскатчуан, B.Sc. Магистър от 

Virginia Tech и докторска степен от Университета в Guelph. 
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Изследване:  Репродуктивната ефективност на бройлерите е основен фокус на 

изследванията му в Университета  Алберта.  1996 г 

 

 

 

 

 

 
Фигура 3. Брой на големи жълти яйчни фоликули (LYF) в полова зрялост 

при антични и модерни породи изложени на 0.1, 0.5, 4.6, или 46,4 Fc 

светлинно стимулиране (Университета  Алберта, 1997 г.). 
 

 

 

 

Фото-неповлияване 

Фото- неповлияване е процес при който организма вече не е способен да стимулира 

извършването на съответните FSH и LH производството на дълги дни. Това води до 

постепенен спад в яйце производството, както е показано на фиг. 4. 

 

 

 

 
Фигура 4. Средна дължина на последователност при фото 

стимулиране на носачки носещи кафяви яйца изложени на 0.1, 0.5, 4.6, 

или 46,4 FC интензивност на светлината. Забелязва се бърз спад при 

46,4 FC облъчване. (Университет Алберта, 1998). 

 

 

 

 

 

 

Накъсана светлина 

Източник: проф. доктор биологических наук Хамидула Баймишев,  

Изследване на : Селскостопанската академия в Самара. Статья была опубликована в 

журнале "Животноводство России", 2009г. 

 

Резултат: Анализ на половото съзряване на птиците подложени на накъсана светлина. В 

изследването е наблюдаван процеса на полово съзряване при специално изготвена 

програма за осветление.  

Чрез стимулиране на сексуалното съзряване на пилета в ранните етапи на растежа, трябва 

да се отбележи, че ранното достигане на зрялост причинява намаляване на 

производителността и допринася за затлъстяване на птиците. Това е особено важно да се 

има в предвид при разработването на технологията за светлинно стимулиране на 

животните. Задържането на половото съзряване чрез режим на накъсано осветление , може 

да увеличи срока за използване на птиците. 

 

 

 



-- Оранжерийно осветление                                                                                   - Greenhouse light plan 

- Проектиране на осветление                                                                                 - Light design  

-Търговия с ел. материали и                                                                                   -Trading with electrical                                     

и осв. системи                                                                                                            and light materials 

-Осветление на животни                                                                                        - Agro light 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------- 

България       гр. Пазарджик                                            ул. Цар Освободител 88 В              

 тел./факс: 034/44 28 53                                                    тел./факс: 034 / 44 13 35                                                             

 E-mail: irad_ltd@abv.bg                                                   www.ira-d-bg.com  

 

Резултати от различни програми за светлинно 

стимулирани на бройлери и кокошки носачки 
 

Ефективни светлинни условия за кокошки носачки 
Разработка на: Фирма Ralston Purina Co. USA  

Источници: Midgley М. Bio-mittent cuts US layer costs by 46 p. // Poultry World. 1984. Vol. 138. No 

18. P. 12-13  

 
Фирмата Ralston Purina Co.прилага за 25 милиона кокошки, нов режим на прекъснато 

осветление, разработено от компанията и университета Корнел.  

Икономически резултати от светлинния режим:  

- консумация на енергия за осветление на домашните птици е намалял с 75%,  

- счупени яйца намалява с 10%  

- конверсия на фуражи за производството на яйцеклетки намалява с 5-7%.  

- Производството на яйца от кокошки носачки за 56 седмици, 276 яйца /кокошка  

- разходите на фураж за 10 яйца 1,6 кг (или 3.0 кг на 1 кг яйчна маса)  

- средният дневен прием на фураж - 117 г/ кокошка.  

 
 

Прилагане на програма за светлинен режим за ярки  
Разработено: Department of Agriculture, University of Reading, Earley Gate, Reading RG6 2AT, 

England  

Източници : Morris T.R., Midgley M., Butler E.A. Effect of age at starting biomittent lighting on 

performance of laying hens // British Poultry Science. 1990. Vol. 31. No 3. P. 447-455 

 

Резултати:  

-   след 4 седмици от прилагането на този режим, приема на фуражите е намалял с 5,3%, в 

сравнение с конвенционална константа на осветление.  

- При продуктивно време за производство на яйца от 10 месеца, съотношението в резултата 

при опитна и контролна група е 210,1бр. срещу 207,0 бр. яйца на кокошка. 

- Средното тегло на яйцата в експерименталната група е по-високо с 1,8 грама, отколкото 

при контролите. 

- Режимът на прекъсващо осветление допринесе за енергийни спестявания от 23%.   

    Според учените, използването на този режим в производствена среда, е за предпочитане 

от 23 седмици възраст на ярките. 

 


