АВТОРСКА СПРАВКА
НА ПРИНОСИТЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ
НА ГЛ.АС. Д-Р НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ МАРКОВ
ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ
НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“

I.

Научно-теоретични приноси с оригинален характер
1. Теоретични принципи и методични основи за оценка на
реализирания генетичен прогрес в млечното говедовъдство
 Направена е оценка на крави в зависимост от млечната им
продуктивност, екстериор, репродукцията, технологиите,
храненето и стопанското използване на Черношарената и
Сименталската порода говеда (2,3,6,9).
 Отчетен е генетичния прогрес в млечните популации в
сравнение с теоретични прогнози при възпроизводството и
стопанското използване на Българското черношарено
говедо (9,18)
 Определена е месната продуктивност на бракувани крави
от Черношарена порода в Плевенския регион (16)
 Направени са проучвания на морфологичните и
функционални свойства на виметата на Монбелиардски
крави (15)
2. Анализ на състава на млякото и връзката му с количествени и
качествени признаци
 Проучване на млечната продуктивност, съдържанието на
млечна мазнина, протеин и сухо вещество в мляко от
Черношарената и Симеталската порода говеда (5,9,21)
 Биологична ефективност и химичен състав на млека от
Българското черношарено говедо, Монбелиард и Симентал
(5,21)
3. Изследване на ролята на промишленото кръстосване в млечното
и месодайното говедовъдство
 Проучено е промишленото кръстосване на крави от
неактивната част от Черношарената популация с бици от
породата Абердин Ангус (34)
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 Изследвано е повишаването на месната продуктивност на
Черношарената порода с използване на бици от породата
Херефорд (10)
 Установен е ефектът от промишлено кръстосване на крави
от Черношарената порода с бици от породата Салерс (7)
Дерматоглифна и фенетична характеристика носното огледало
на млечни крави и пастирски кучета
 Установени са характерни елементи от структурата на
носното огледало на млечни крави от породите БЧШГ,
Монбeлиард и БРГ (12,13,14,24)
 Дефинирани
са
дерматоглифите
на
Българското
черношарено, Монтбелиардското и Българското родопско
говедо и връзката им с млечната продуктивност
(12,13,14,17)
 Направен е морфологичен и топологичен анализ на
дерматоглифа на пастирски кучета, използвани в
говедовъдствoто, от породите
Бордър коли и
Средноазиатска овчарка (Алабай) (27)
Проследени са етологични реакции на говеда отглеждани през
пасищния период в планински и предпланински изкуствени
пасищни комплекси
 Направени са проучвания върху поведенчески реакции на
женки телета от Българското черношарено, Българското
родопско и Монбелиардското говедо и техните кръстоски
(8,11)
 Проучване на поведенчески реакции на месодайни крави от
различни генотипове отглеждани заедно с телетата си (20)
 Проучване на поведенческите реакции на месодайни бици
отглеждани на ливадно-пасищен комплекс (28)
Адаптационни способности
 Проучени
са
адаптационните
способности
към
технологията на две аклиматизирани породи крави Симентал и Монбелиард в предпланинските региони (25)
Яковъдство
 Проучени са екстериора, конституцията и живото тегло при
различни категории якове (23)

II.

Научно-приложни приноси с оригинален характер
8.Комплексна оценка на говедовъдни ферми с различни
технологични решения
 Проучени са и анализирани фермерските пазари в чужбина,
у нас и в региона град Троян (35)
 Проучено
е
влиянието
на
Лумбрикултурата
(вермитехнологията) при преработка на оборски тор и
отпадъци от силаж и сенаж в говедовъдството (33)
 Проучване на нивото на млечната продуктивност върху
репродуктивната способност на крави от Черношарената
порода (5,18,21)
 Комплексна оценка на говедовъдни ферми (2,3,5,18,21)
 Изучаване месната продуктивност при различни породи
крави (7,10,16,34)
 Проучване насоките, тенденциите и перспективите на
развитие на говедовъдството в национален мащаб (31)
 Проучване на връзката между някой стопански и
биохимични показатели с качествения състав на пашата
при месодайни говеда (22)
 Проучване на тенденциите, опита, развитието и динамиката
на месодайното говедовъдство в някой страни (19,26,29,30)
 Проучване на някой технологични решения в месодайното
говедовъдство (32)
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