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2017 ПРОУЧВАНЕ ЗА СВЕТОВНОТО  
ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖИ

През 2016-та година, световното производство на 
фуражи за първи път надминава прага от  
1 милиард тона. От началото на провеждане на 
Глобалното проучване на Alltech преди шест  
години до сега, индустрията бележи ръст от  
161 милиона тона, което е повишение от 19% (или 
2,95% на година). При постоянния темп на нараства-
не на световното население, ще бъде любопитно да 
наблюдаваме как се развива фуражната индустрия  
в следващите четири години до 2020-та година,  
а така също и до 2050-та година, когато населението 
на Земята се очаква да надмине 9 милиарда. 

Провеждано за шеста поредна година, проучването 
става все по-обширно и детайлно, обхващайки данни 
от 141 страни. То представлява най-цялостната и 
задълбочена оценка на състоянието на производ-
ството и консумацията на фуражи за животновъдния 
сектор, тъй като обобщава в себе си информация 
от над 30 000 фуражни завода от цял свят. С всяка 
изминала година проучването навлиза все по-задъл-
бочено в същността на фуражната индустрия, което 
позволява осъществяването на възможно най-ясния 
и обстоен анализ от когато и да е било преди.

Ръстът от 3,7% на годишна база в производството  
на фуражи през 2016-та година е достигнат от  
7% по-малко фуражни заводи. Най-силно изразена 
тази тенденция се наблюдава при най-големия свето-
вен производител – Китай, където през последните 
години протича мащабна консолидация на фуражни 
заводи, като през 2016-та те са с почти 30% по-мал-
ко. Други по-малки производители също отчитат 
намаление в броя на фуражните производства.  
Те са предимно в Азиатско-Тихоокеанския регион 
и обхващат Индия, Южна Корея и Виетнам, които 
отчитат намаление в броя на заводите със съответно 
39%, 18% и 13%. В обобщение, ръстът в произ-
водството постигнат от по-малко на брой заводи, 
отразява продължаващ процес на окрупняване в 
селскостопанското производство, съответстващ на 
постоянно нарастващата консумация на продукти 
от животински произход. Аналогичен процес се 
наблюдава и при тяхното производство – ръстът 
в получените месо, мляко и яйца също е резултат 
от по-малко на брой производители, което се 
дължи на окрупняване на фермите и прилагане 
на технологии за повишаване на ефективността.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ СВЕТОВНОТО 
ПРОИЗВОДСТВО НАДВИШАВА  
1 МИЛИАРД ТОНА



През последните пет години Африка е най-бързо развива-
щият се регион с ръст за 2016 г. от над 13%. Половината от 
страните на континента бележaт съществено увеличение 
в производството си на фуражи и само няколко отчитат 
слабо понижение. Топ-производителите са Нигерия, 
Алжир, Тунис, Кения и Замбия – всяка от тях с най-малко 
30% ръст. Африка е най-трудния регион за събиране на 
статистическа информация, но въпреки това успяхме 
да добавим към проучването данни от няколко нови 
страни. Важно да се отбележи е, че регионът все още 
изостава по показателя производство на фуражи на 
глава от населението, което отразява ниското ниво на 
развитие на производството на хранителни продукти 
от животински произход. Лидерството на Нигерия в 
региона е показателно както по отношение прирастта на 
населението, така и по отношение на икономическото 
развитие. Очакванията са, че страната ще стане четвърта-
та по брой население до 2050 г. В цялостност, Африка има 
потенциала за най-голям ръст във фуражната индустрия. 

Азиатско-Тихоокеанският регион поддържа водещата си 
роля в световното производство, като стабилиния му ръст 
от почти 5% показва, че ще запази темпа си на развитие 
и за в бъдеще. Най-големият производител Китай про-
дължава да е основна причина за лидерската позиция на 
региона. През 2016 г. ролята на Виетнам и Пакистан се 
засилва, а също така продължава стабилното производ-
ство в Индия и Япония. Очаква се последните четири 
страни да продължат да имат водеща роля за поддържане 
лидерската позиция на региона и в близкото бъдеще.

Ръстът в производството на фуражи за региона на Европа 
възлиза на едва 3,3%. Част от причините се дължът на 
Брекзит и реформите в политиките на субсидиране в 

селското стопанство. С най-голям принос за ръста на 
ЕС е Испания. Тя е водеща с 31,9 милиона тона, които 
формират 8% прираст в сравнение с произведеното от 
нея количество за предходната година. Това е съществено 
повишение на фона на общото за региона, което е едва 
3,3% на база 2015-та. Други страни със значим принос 
са Русия, Германия и Франция, всички от които и през 
2016 г. попадат в топ 10 листата. Значителен е спадът 
за ЕС в производството на фуражи за сектор млечно 
говедовъдство, където някои от лидерите като Герма-
ния, Франция, Турция и Холандия отчитат значително 
понижение. За същия период обаче сравнително малки 
страни-производители като Ирландия и Норвегия 
отчитат ръст в производството за този сектор, което до 
известна степен компенсира негативния ефект и дава 
краен резултат от понижение с около 2 милиона тона. 

Бразилия продължава да бъде доминиращ играч за 
региона на Латинска Америка. През 2016 г. Мексико 
се проявява като вторият съществен производител, 
отчитайки най-значимия за региона прираст в 
производството на фуражи в количествено отно-
шение с превес за секторите млечно говедовъдство 
и птицевъдство – яйценосно направление.

Най-големият ръст за света изобщо бележи Средният 
Изток – 16%. През 2016 г. успяхме да разширим обхвата 
на проучването за този регион, което ни позволи да 
съберем и анализираме по-точни и ясни данни. 

Производството на фуражи за животни в Северна 
Америка се запазва относително стабилно. Регионът 
остава водещ за секторите месно говедовъдство, 
птицевъдство – пуйки, домашни любимци и коне.

ДАННИ ПО РЕГИОНИ

Общо производство 2016 Брой фуражни заводи Среден ръст

Африка 39,5 2 081 13,2%

Азия Пасифик 367,6 11 214 4,9%

Европа 249,4 5 307 3,4%

Латинска Америка 157,5 4 287 4,0%

Среден Изток 27,1 732 16,7%

Северна Америка 191,1 6 470 -1,5%

Общо 1 032,2 30  090

МИЛИОНА ТОНА

РЕГИОНАЛНИ АКЦЕНТИ



Фуражни заводи 2016

Китай 6 000 187,20

САЩ 5 970 169,69

Бразилия 1 554 68,93

Мексико 498 33,88

Испания 820 31,85

Фуражни заводи 2016

Индия 909 31,36

Русия 500 29,09

Германия 330 24,49

Япония 115 23,99

Франция 300 23,45

МЛН. ТОНАМЛН. ТОНА

МИЛИОНА ТОНА

Свине Млечни  
крави

Говеда месно 
направление Носачки Бройлери Аквакултури

Китай 75,5 3,0 3,9 29,4 54,9 16,4
САЩ 41,6 23,3 24,8 12,6 48,0 1,0

ТОП 10 СТРАНИ

Общото производство на Китай и САЩ формира над една трета от световното (35%). Двете страни са водещите произво-
дители на фуражи от старта на провеждане на настоящото проучване през 2011 г. По-долу е представен кратък сравните-
лен анализ на стойностното представяне на всяка една от тях по сектори:

Заводите в 30-те водещи страни произвеждат 86% от всички фуражи в света. Тези топ 30 страни разполагат с 82% от 
всички фуражни заводи глобално. Останалите 14% от световното производство на фуражи се разпределя между другите 
111 страни, притежаващи респективно 18% от фуражните заводи. 56% от заводите в световен мащаб се намират във 
водещите топ 10 страни-производителки, които осигуряват съответно 60% от цялото фуражно производство. Остатъка 
от 40% се поема от другите 131 страни посредством 44% от съществуващите производствени мощности.

МИЛИОНА ТОНА
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ДАННИ ПО ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
ПРОИЗВЕДЕНИ ФУРАЖИ (МИЛИОНА ТОНА)

СВИНЕ

Африка 2,1

Азия Пасифик 117,0

Европа 72,2

Латинска Америка 30,3

Среден Изток 0,1

Северна Америка 50,6

Общо 272,4

ПРЕЖИВНИ

Млечни крави Говеда месно 
направление Телета Други преживни

Африка 6,0 4,8 0,1 1,8

Азия Пасифик 22,4 16,6 1,0 0,8

Европа 37,7 21,6 4,5 8,6

Латинска Америка 16,8 11,3 0,7 0,0

Среден Изток 6,0 1,7 0,2 2,9

Северна Америка 27,4 26,0 0,3 0,3

Общо 116,4 82,0 8,3 14,4

ПТИЦИ

Носачки Бройлери Пуйки Други птици

Африка 8,5 11,3 0,2 0,1

Азия Пасифик 66,1 105,9 0,2 2,6

Европа 28,8 47,5 5,7 3,5

Латинска Америка 20,9 62,2 0,8 0,1

Среден Изток 5,5 9,2 0,3 0,2

Северна Америка 13,6 51,0 7,4 0,2

Общо 143,3 287,1 14,6 6,6



ДРУГИ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ

Аквакултури Домашни любимци Коне Други видове

Африка 1,6 0,4 0,2 0,1

Азия Пасифик 26,7 2,4 0,6 3,0

Европа 5,9 8,1 1,3 3,6

Латинска Америка 3,6 5,2 2,0 1,5

Среден Изток 0,3 0,1 0,1 0,0

Северна Америка 1,8 8,8 3,7 0,2

Общо 39,9 25,0 7,8 8,4

В най-общ план, през 2016 г. цените на фуражите в целия свят отбелязват понижение в сравнение с предходната година. 
Това се отразява и върху разходите за отглеждане на животните. Въпреки спада в цените на фуражите с от 5 до 7%, за 2016 г. 
фуражната индустрия в световен мащаб възлиза приблизително на 460 млрд. USD. Това е малко над стойността за 2015 г.,  
и отразява увеличението в произведените фуражи за секторите «Домашни любимци» и «Коне», както и за други видове 
животни. Изчисленията направени на база проучването на Alltech сочат, че произведените фуражи за сектор «Свине» съста-
вляват 24% от всички произведени фуражи в световен мащаб, за сектор «Преживни» – 20%, за сектор «Птици» – 36%, по  
9% дял се пада на секторите «Аквакултури» и «Домашни любимци», и по 1% съответно за «Коне» и «Други видове животни». 

ЦЕНИТЕ НА ФУРАЖИТЕ ОТРАЗЯВАТ ТЕНДЕНЦИИТЕ  
В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА

СРЕДНИ СТОЙНОСТИ НА ЦЕНИТЕ В СВЕТОВЕН МАЩАБ

СВИНЕ НОСАЧКИ БРОЙЛЕРИ

$ 355 $ 370 $ 422
-5% -7% -7%



2016-та година бележи шеста поредна година на провеждане на 
Alltech Проучването за световното производство на фуражи -
ежегодна оценка и анализ на глобалното фуражно производство.
Данните от 140 страни от цял свят се събират, анализират и проучват
посредством установени дългогодишни партньорства на Alltech с местни
асоциации на фуражопроизводители, както и с помощта на нашите мениджъри 
продажби, които посещават годишно над 30 000 фуражни завода.

За повече информация относно Alltech, или с коментари относно проучването на  
Alltech за световното производство на фуражи можете да пишете на info@alltech.com,  
като озаглавите съобщението “2017 Alltech Global Feed Survey”, както и да ни потърсите 
на посочените по-долу контакти:
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