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Abstract: The effect of the fixation principle was investigated in its application in the
arrangements of goats on the platform of the side-by-side linear milking installations. The
following fixation principles were applied: "Random fixation principle" and "Arranged
fixation principle". The working hypothesis is that the fixation principle has a significant
influence on the quality of the operational process of the milking installation. The following
qualitative assessment indicators are formulated to evaluate the influence of the fixation
principle: "Working conditions of the operators-milkmen", "Welfare of goats" and
"Productivity level of goats". The effect of the arranged fixation principle on the selected
rating indicators was assessed by the random fixation principle used as a comparative base.
The equation hypothesis for the average value of a normally distributed random variable is
applied. At the significance level  = 0.05 was checked the validity of the null hypothesis
"The principle of arranged fixation does not change the quality of the operational process of
the milking installation". The results of the study show that the null hypothesis is rejected for
the three assessment indicators and justify the claim that the principle of arranged fixation has
a significant positive impact and helps to improve the quality of the operational process of the
milking installation. The influence over the indicator "Working conditions of the operators"
had the most prominent impact – guarantee probability P = 3.71E-8. Similar was the result for
the indicator "Welfare of goats": P = 2.38E-7. There was the lowest impact on the indicator
"Productivity Level": P = 3.90E-4.
Key words: goats, goat milking, milking installation, fixation, fixation principles, statistical
hypothesis.
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Abstract
Keywords:Goat's milk, butter, trans fatty acids,indices.
The study was conducted with buter produced by goat's milk from three breeds– White
Bulgarian Dairy (WBD) and her crosses with AngloNubian (WBDxAN) and Toggenburg
goats (WBDxTG) during the lactation to establish the content of natural trans fatty acids
(TFA) and to assess the quality of the fatty acid composition of the product as a healthy
source in human nutrition.The insurance of livestock with nutritional resource rich of linoleic
and alpha linolenic acid on pasture grass rearing goats leads to an increase the quality in the
fat fraction of milk in terms of biologically active fatty acids - omega-3, omega-6, CLA, trans
and cis-fatty acids and decreases the amount of saturated fatty acids. The assessment of the
lipid preventive score, atherogenic and thrombogenic index in the butter produced by it give
us an idea of the usefulness of the given product- high lipid preventive score and atherogenic
index (over 1.0) and low cholesterolemic index (less than 1.0). the results obtained of butter
are characterized by product as high content of trans fatty acids (from 1.04 to 2.21 g/ 100g
butter) and high amount of saturated fatty acids content (from 59,68 to 66,66 g/ 100g butter).
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SYNCHRONIZED OESTRUS
Ts. Hristova 1, S. Stoycheva1, Ts. Maslev1, I. Ralchev2
Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 5600 Troyan, Bulgaria
University of Forestry, Faculty of Veterinary Medicine, Sofia, Bulgaria
Corresponding author: cvet_16@abv
Communication

Abstract: Different schemes of PMSG treatment on some reproductive parameters in sheep
were studied. Two groups of 6 sheep each at the end of the nonbreeding season were treated
with vaginal sponges Chrono-gest (Intervet, Holland) containing 30 mg fluorogeston acetate
(FGA). The sponges were removed 12 days after insertion. Sheep of the experimental group
were injected with 500UI Folligon (Intervet, Holland) 48 hours before sponge removal whilst
the corresponding control sheep were treated with the same dose Folligon at the day of of
sponge withdrawal. The clinical signs of oestrus, plasma progesterone concentrations and
changes in the ovarian morphology during the observation period were registered. The
conception rate, fertility and twinning rate were also recorded. The results show that the
earlier application of the gonadotropin influence positively the reproductive traits in ewes.
Key words: sheep, estrous synchronization, treatment
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Abstract:
The effect of the intravenous injection of 100 mcg (2 ml) gonadotropin-releasing hormone
(Ovarelin, Ceva) from the 1st to the 20th day after calving of beef cows was monitored in the
article, in regard to the occurrence of the first oestrus and the possibilities for its controlling. It
was established that in the first minutes of intravenous application of Ovarelin the
concentration of luteinizing hormone (LH) increased. By increasing the number of days
increased the amount of secreted LH. Maximum effect of the injection of 100 mcg GnRH
occurred between the 10th and 15th day. The physiological dose (100 mcg) GnRH injected
intravenously on the 1st day after birth of cows led to increased content of LH in
blood circulation.
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ЧАСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЖДАНИЯТА ПРИ ОВЦЕ ИЛ ДЕ ФРАНС
СЪС СИНХРОНИЗИРАН ЕСТРУС
Ц. Христова, Й. Алексиев, С. Стойчева
Институт по Планинско животновъдство и земеделие, 5600, Троян, България

РЕЗЮМЕ
Изследвано е разпределението на ражданията в течение на денонощието при овце от
породата Ил де Франс. Синхронизирането на еструса е осъществено с вагиналните тампони,
съдържащи 30 mg флуорогестон ацетат, поставени в началото на май. След изваждането им,
на 12-я ден, майките са инжектирани с 400 до 600 IU Folligon, в зависимост от теглото, и са
осеменени на 48-я и 58-я час след третирането. Резултатите показват сравнително равномерно
разпределение на оагванията в течение на денонощието, като 57.1% от овцете раждат в
периода 8 – 20 h.
През посочения период са регистрирани 68.9% от ражданията при овцете износващи
близнаци. Ражданията отбелязват намаление през нощните часове. Резултатите предполагат
нуждата от денонощно наблюдение на животните в течение на агнилната кампания с оглед
оказването на своевременна помощ при трудни раждания и предотвратяване на случаите на
изгубване на агнетата от майките, особено при близнаците.
Ключови думи: овце, раждане, часово разпределение
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ПРОУЧВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СХЕМИ ЗА СИНХРОНИЗАЦИЯ НА ЕСТРУСА
ПРИ ОВЦЕ
Ц. Маслев, Ц. Христова, С. Стойчева
Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

РЕЗЮМЕ
Проучването е направено с цел да се определи влиянието на
продължителността на третиране с прогестагени (6 и 12 дни) върху
фоликурярната динамика, синхронизацията на еструса и получената бременност.
Опитът бе проведен с три групи от по 7 броя Каракачански овце. При едната
група престоят на вагиналните тампони бе 6 дни, при другата група – 12 дни, а
третата група бе контролна. Установена бе следната заплодяемост: I-ва опитна
група – 28.6% със 100% близнене, II-ра опитна група – 71.4% с 40% близнене и
при контролната група – 71.4% с 0% близнене.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ДИНАМИКАТА НА ПРОГЕСТЕРОНА И
ЛУТЕИНИЗИРАЩИЯ ХОРМОН ПРИ МЕСОДАЙНИ КРАВИ СЛЕД
ИНЖЕКТИРАНЕ НА PGF
Ц. Маслев, Ц. Христова, С. Стойчева

Резюме: Изследвани бяха промените в концентрацията на прогестерона (Pg) и
лутеинизиращия хормон (LH) след инжектиране на PGF2α на крави от породата Абердин Ангус.
Опита беше проведен върху 3 броя крави, отглеждани в ИПЖЗ – Троян.
След установяване, чрез ректално изследване, на жълто тяло (CL) третирахме животните
с по 0.5 mg Oestrophan, интрамускулно.
Кръвта получавахме чрез поставени във v. jugularis абокати (selakon/viggo), по следната
схема: до 28-ия час през 2 часа и от 28-ия до 40-ия час – през 4 часа.
Резултатите от изследването показват определени закономерности в протичането на
лутеорегресията след инжектиране на простагландина.
В лутеалната фаза стойностите на прогестерона са между 1.54 ng/ml и 3.03 ng/ml, при
различните животни. Още на 2-ия час след инжектирането на PGF2α нивото на стероида
намалява наполовина. За настъпване на лутеорегресия имаме основание да приемем 24-ия –
28-ия час, когато концентрацията е в границите на 0.03 – 0.23 ng/ml. През този период нивото на
LH бележи незначителни нараствания и най-често е в границите на 3.2 – 5.5 ng/ml. В
предшестващите LH-пика 4 – 8 часа се проявява тенденция за по-високи стойности (6.0 – 8.0
ng/ml), но различията са недостоверни. Нивата на LH през време на пика и при трите животни
включени в опита се движеха в границите на 20.9 – 30.1 ng/ml.
Ключови думи: месодайни крави, простагландин F2α, синхронизация на еструса.
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ВЛИЯНИЕ НА СТРИЖБАТА ВЪРХУ МЛЕЧНАТА ПРОДУКТИВНОСТ И
СЪСТАВА НА МЛЯКОТО ПРИ ОВЦЕ ОТ ПЛЕВЕНСКАТА ЧЕРНОГЛАВА
ПОРОДА
Ц. Христова*, Д. Памукова**, Д. Георгиев***, С. Стойчева*
*

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян
Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора
***
Асоциация на Плевенската черноглава овца
**

Резюме: Изследван е ефектът на стрижбата върху млечната продуктивност и състава
на млякото при овце от Плевенската черноглава порода, отглеждани пасищно и подхранвани с
500 g/глава дневно концентриран фураж. Стрижбата през месец юни не оказва ефект върху
дневната млечност. Съдържанието на мазнини отбелязва повишение, но разликите са
достоверни (P < 0.05) само през първия ден след стрижбата. Концентрацията на протеин в
млякото нараства с 2.6 – 4.7% (P > 0.05). Стрижбата дори в условията на температурен
комфорт, активира хомеостатичните механизми, променя хомеоретичния капацитет и състава
на млякото.
Ключови думи: овце, стрижба, състав на млякото.
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ПРОУЧВАНЕ ДИНАМИКАТА НА ОСНОВНИТЕ ПОЛОВИ
ХОРМОНИ В СЛЕДРОДИЛНИЯ ПЕРИОД НА МЕСОДАЙНИ КРАВИ
Ц. Маслев, Ц. Христова, С. Стойчева
Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян
e-mail: cvetomira_16@abv.bg, s_vetla@abv.bg

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

Резюме:

Възстановяване на половоцикличната дейност на кравите след раждане има
съществено значение за тяхното своевременно заплождане и ефективност на отглеждане.
Целта на настоящето изследване е да проследим динамиката на основните полови хормони
(прогестерон – Pg, лутеинизиращ хормон – LH и фоликулостимулиращ хормон – FSH след
раждането на крави от породите Лимузин и Херефорд. В опита са включени по 5 животни от
двете породи. Проследяването на количествата на отделените хормони е извършено в
продължение на 25 дни. Установено е, че нивото на Pg след отелването е сравнително ниско
(0.015 – 1.3 ng/ml). Това ниво се запазва в първите дни с тенденция за нарастване. С
увеличаване броя на дните след раждането се увеличава и количеството на LH и FSH. Тези
промени са строго индивидуални за всяко животно.
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МЛЕЧНОСТ, ХИМИЧЕН СЪСТАВ И МИНЕРАЛЕН СЪСТАВ НА МЛЯКО ОТ
ЦИГАЙСКИ ОВЦЕ И ТЕХНИТЕ КРЪСТОСКИ
Г. Герчев*, Г. Михайлова**, Ц. Христова*, С. Стойчева*
*

Институт по планинско животновъдство и земеделие-Троян, 5600, България
Аграрен факултет на Тракийски университет- Стара Загора, 6000, България

**

Резюме: Проучването беше извършено върху сурово сборно овче мляко получено от
овце от породата Цигай и техните кръстоски с Хиос на 2.5- и 3.5 годишна възраст, отглеждани
в ИПЖЗ-Троян, в района на Средна Стара планина.
Химичният състав на млякото беше определен на Milko-skan 133B, а това на пепел –
тегловно. Микро- макроелементите са определени след сухо опепеляване на пробата,
минерализирането им в муфелна пещ при 550С и приготвяне от пепелтта на солно-кисел
разтвор. Съдържанието на К и Na – на Flamom-B, на Р – молибдат-ванадиев метод, на
останалите елементи на ”Perkin-Elmer” 380.
Установена е тенденция за по-висока млечност на F2 млечни кръстоски на цигай-Х-Хиос в
сравнение с цигайските овце и относително по-добри показатели на сухо вещество и млечна
мазнина при последните. Съдържанието на общ белтък и казеин в млякото на I-ва лактация е
достоверно по-високо при F2 млечни кръстоски.
Не се установяват достоверни различия в млякото между двете породи по отношение
количеството на макроелементите калций, фосфор и калий, както и при микроелементите
манган и мед. Млякото от Цигайската порода овце и през двете години превъзхожда в
съдържанието на магнезии– с около 47.9% за 2.5-година и 23.0% за втората, в сравнение с това
от F2-кръстоските на Хиос. Наблюдава се тенденция за по-високи нива на цинк и желязо в
млякото на от F2-кръстоските на Хиос. Регистрирани са високи стойности на съотношението
K/Na и при двете породи овце.
Ключови думи: Овче мляко, химичен състав, минерални елементи.
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ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА
БРЕМЕННОСТ ПРИ КОЗИ
1*
С. Стойчева , Н. Методиев2, Ц. Христова1, П. Зунев1, Ц. Маслев1
1
Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян
*
E-mail: s_vetla@abv.bg
2
Институт по животновъдни науки – Костинброд
Резюме: Целта на настоящето изследване бе да се установи ефективността на
трансректалната ехография за диагностика на ранна бременност при кози.
Изледването бе проведено върху 69 броя кози (възраст 1 – 7 години и жива маса
47 – 74 кг) от породата Българска Бяла млечна и нейните кръстоски с Тогенбургска и
Англо-нубийска. Приложена бе трансректална ултрасонография. Оборудването се
състоеше от дигитална преносима ултразвукова система ALOKA ProSound 2 (Aloka Co.,
Ltd.,) снабдена с електронен линеарен трансдюсер UST 5820, с честота 7,5 MHz.
Съгласнно данните от проведените осеменявания и оттук гестационната фаза на
изследваните кози, те бяха разделни на две групи: Първа група – до 40 гестационен ден
(13 броя) и Втора група – след 40 гестационен ден (56 броя). Бременност бе установена

при 60 броя кози на различен етап от бременността. При ехографското изследване
между 20 – 40-ия ден на бременността (Първа група) бе визуализирана маточна кухина
изпълнена с малко количество течност и ембрионални мехурчета, което е показател за
наличието на ранна бременност. В тази група бе поставена положителна диагноза за
бременност при 61.5% от животните. След 40 гестационен ден (Втора група) диагнозата
за бременност се установява по наличието на фетус или части на фетуса, както и
наличие на плацентоми. В тази група бе поставена положителна диагноза за
бременност при 92.8% от животните
Ключови думи: кози, бременност, трансректална ултрасонография.
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Проучване майчиното поведение на кози към яретата родени
като тризнаци
Светослава Стойчева*, Пенко Зунев, Цветомира Христова,
Цветелина Димитрова
Институт по планинско животновъдство и земеделие, 5600 Троян, България

*E-mail: s_vetla@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Изследвано е развитието на май-чиното поведение при кози от породата Българска бяла
млечна и нейни кръстоски с породите Англонубийска и Тогенбургска, родили тризнаци. Козите
са отглеждани оборно и хранени с дажба съдържаща – 2.00 kg ливадно сено и 0.600 kg
концентриран фураж. Проследено е окозването на животните през месеците февруари и март.
Май-чинските качества на козите са оценени въз основа скоростта на реализиране на
поведенческите реакции в течение на първия час след раждането.
Установено е, че по време на контролирания период, козите-майки подушват и облизват
яретата тризнаци в рамките на първите три минути след раждането, като отделеното време в
грижа за тях през първия час от пост-наталния им живот е тридесет минути. Периодът до
първото подушване и об-лизване е по-кратък при мъжките ярета, но общото време прекарано в
грижи е по-продължително при женските ярета.
Резултатите показват, че полът на новородените не оказва достоверен ефект върху
проявлението на майчи-ната грижа към отделните ярета родени като тризнаци.
Ключови думи: кози, новороде-ни ярета, майчино поведение, тризнаци
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Оценка адаптивния капацитет на ярета единаци и близнаци от породата
ББМ въз основа на скоростта на реализиране на поведенческите реакции
през ранния неонатален период
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РЕЗЮМЕ
Проучено е поведението на 48 ярета, 16 единаци и 16 двойки близнаци от породата Българска
бяла млечна в продължение на първия час след ражда-нето им. Развитието на поведението на

яретата е оценено въз основа на показа-телите: време до първия опит за ставане, време до първото
ставане, общо време на стоене, време до първи опит за забозаване, време до първото успешно
забозаване и общо време на бозаене проследени по време на първия час след раждането.
Установено е че, яретата от породата ББМ, родени като единаци и близнаци правят първия си опит
за изправяне в рамките на първите десет минути след раждането си и застават успешно изправени в
рамките на половин час след раждането. Яретата от породата ББМ, родени като единаци и
близнаци правят първия си опит за бозаене и забозават успешно в рамките на първия час след
раждането.

Ключови думи: ярета, ББМ, поведение, забозаване
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Транс мастни киселини, биологичноактивни вещества и оценка на
мастнокиселинния състав в козе мляко
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РЕЗЮМЕ
Настоящето проучване цели да се установи съдържанието на естестве-ни транс мастни
киселини (ТМК), био-логичноактивни и антиканцерогенни компоненти в козе мляко от три породни групи – Българска Бяла млечна (ББМ) и кръстоските ú с Англонубийска (ББМхАН) и
Тогенбургска (ББМхТГ) в хода на лактацията, както и да се направи оценка на
мастнокиселинния състав на млечната мазнината, като здравословен източник при храненето
на човека. Общото съдържание на ТМК в изследваните млека при отделните породни групи
варира от 1,35 до 2,34 g/100g мазнина при ББМ, от 1,24 до 1,86 g/100g мазнина при ББМхАН и
от 1,07 до 2,25 g/100g мазнина при ББМхТГ, обусловено от сезонните ко-лебания в
съдържанието на ваксенова-та киселина (40 и 67%) от общото съдържание на ТМК в
зависимост от породата. Концентрацията на CLA в изследваните млека е с най-високо
съдържание при ББМ от 0,34 до 0,51 g/100g мазнина. Количеството на омега-3 мастните
киселини в козите млека варира от 0,44 до 1,05, а при омега-6 мастните киселини от 1,85 до
2,21 g/100g мазнина при отделните породни групи.
Липидният превантивен скор е най-нисък при млякото, получено от ББМ – 9,24 до 11,60
g/100 ml мляко. Млякото, получено от ББМ е с най-нисък атерогенен и тромбогенен индекс,
съответно 2,19 до 3,44 и от 2,19 до 3,22 и съотношение на хипер- и хипохолестеролемични
мастни кисели-ни от 0,45 до 0,71.
Изследваните млека от различни породни групи, се определят като хра-нителен продукт с
ниско съдържание на ТМК (от 0,06 до 0,10 g/100 ml мляко) и високо съдържание на НМК (от 3,2
до 4,56 g/100 ml мляко).
Ключови думи: козе мляко, транс мастни киселини, CLA, омега-3, омега-6
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Транс мастни киселини и качествена оценка
на мастната фракция на бяло саламурено сирене
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РЕЗЮМЕ
Изследването е проведено с бяло саламурено сирене, произведено от козе мляко от три
породни групи – Българска Бяла млечна (ББМ), и кръс-тоските ú с Англонубийска (ББМхАН) и
Тогенбургска (ББМхТГ) в хода на лакта-цията, за да се установи съдържанието на естествени
транс мастни киселини (ТМК) и да се оцени качеството на мастнокиселинния състав на
продукта, като здравословен източник при хране-нето на човека.
Общото съдържание на ТМК в изследваните бели саламурени сирена от козе мляко при
ББМ варира от 2,11 до 2,81 g/100g мазнина, при ББМхАН от 2,05 до 3,04 g/100g мазнина и от
2,47 до 2,97 g/100g мазнина при ББМхТГ, обусловено от съдържанието на транс ваксеновата
киселина (45 и 63%) от общото съдържание на ТМК в зависи-мост от породата. Концентрацията
на CLA в изследваните сирена е най-висока при ББМ от 0,58 до 0,64 g/100g мазнина.
За качествената оценка на маст-ната фракция са включени показатели-те липиден
превантивен скор, атероге-нен и тромбогенен индекс и съотноше-нието между хипер- и
хипохолестеро-лемични мастни киселини.
Липидният превантивен скор е най-нисък при сирената произведени от козе мляко на
ББМ – 44,22 до 60,46 g/ 100g продукт, докато атерогенен и тромбогенен индекс са най-ниски
при ББМхТГ, съответно от 1,55 до 2,28 и от 2,03 до 2,56 и c най-високо съотноше-ние на хипери хипохолестеролемични мастни киселини при ББМхТГ от 0,65 до 0,96.
Изследваните бели саламурени сирена от козе мляко от различни породни групи се
характеризират като хранителен продукт с ниско съдържа-ние на ТМК (от 0,52 до 0,79 g/ 100g
млечен продукт) и високо съдържание на наситени мастни киселини (от 15,48 до 21,42g/100g
млечен продукт).
Ключови думи: козе сирене, транс мастни киселини, CLA, атерогенен индекс, тромбогенен
индекс
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Екстериорни параметри на Копривщенската автохтонна порода
овце по пътя на консолидация
на породния тип
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РЕЗЮМЕ
През сравнително дългия си период на формиране, съчетан с народна селекция,
Копривщенската овца успя да се утвърди и докаже в специфичния район на Средногорието. В
статията е направен сравнителен анализ на екстериорните показатели на индивиди от
съвременната популация на Копривщенската овца и Копривщен-ски овце описани от Petrov
(1930), Spirov (1936), Savov и Totev (1954), Balevska et al. (1970), Tsochev и Bonchevska (2015).
Направени са 50 екстериорни измервания на съвремен-ни Копривщенски овце завършили
растежа си във ферми на земеделски производители в района на град Копривщица.
Изследването показа, че описаните в миналото и съвременните популации Копривщенски овце
са с близки параметри, демонстриращи изключително добре съхранен породен тип. Наблюдава
се трайно увеличение на едрината на овцете.
Ключови думи: овце, екстериор, породен тип, популация, измервания
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Експлоатационна оценка на доилна инсталация за кози
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РЕЗЮМЕ
Разработена е доилната инста-лация за кози ДИК-24ПФ. Отличителна особеност на
конструкцията е приложе-нието на принципа на подреденото фиксиране при създаването на
фикси-ращата система. Извършена е експери-ментална оценка на експлоатационни-те
показатели на доилната инсталация. За повишаване достоверността на получените резултати,
изследването е проведено през два различни стадия на лактационния период - при високо и
ниско ниво на продуктивост на козите. Установени са стойностите за следните експлоатационни
показатели при рабо-та с доилната инсталация:
- производителност на труда за час чисто работно време, W1 ;
 W1 = 72,98 кози/човекочас (при високо ниво на продуктивност);
 W1 = 102,45 кози/човекочас (при ниско ниво на продуктивност).
- производителност на труда за час оперативно работно време, W02:
 W02 = 59,66 кози/човекочас (при високо ниво на продуктивност);
 W02 = 79,42 кози/човекочас (при ниско ниво на продуктивност).
Експерименталните резултати показват също, че в зависимост от лак-тационния стадий и
текущата продук-тивност на козите, относителният дял на технологичните операции за един

доилен цикъл при доене с ДИК-24ПФ се изменя в следните граници:
- същинско доене - между 77,52 % и 81,74 %;
- подготвителни технологични операции – 12,91÷15,02 %;
- заключителни технологични операции – 5,35÷7,36 %.
Доилната инсталация ДИК-24ПФ способства и за подобряване на:
- благосъстоянието на козите в процеса на доене;
- условията на труд на оператор-доячите;
- условията за зооветеринарна обра-ботка и контрол върху продуктивността на животните.
Резултатите от експлоатационна-та оценка на доилната инсталация ДИК-24ПФ потвърждават
валидността на хипотезата за положително влияние на принципа на подреденото фиксиране върху
качеството на работния процес при линейните доилни инсталации за кози, тип “Side-by-side”.
Ключови думи: кози; доене на кози; доилна инсталация за кози; екс-плоатационна оценка;
производителност на доилна инсталация
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Тенденции в развитието на овцевъдството
и подход за внедряване на машинно доене
на овце в Р. България
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РЕЗЮМЕ
Р. България е страна с гео-графско местоположение и природо-климатични условия,
благоприятства-щи развитието на овцевъдството. В исторически план тези обстоятелства са
способствали за формирането му като традиционен и важен подотрасъл на животновъдството
и значим фактор за икономиката на страната. В проти-вовес на благоприятните предпоставки,
след 1989 г. овцевъдството в България е в състояние на задълбочаваща се криза. Анализът на
тенденциите показ-ва драстично намаляване, както на общата численост на поголовието, така
и на общия брой овцевъдни стопан-ства. За периода 1990÷2015 г. числе-ността на поголовието
е намаляла от 8,130 млн. на 1,332 млн., а общият брой на овцевъдните стопанства – от 242,1
хил. (през 2000 г.) на 37,3 хил. (през 2015 г.). Като цяло, подотрасълът се характеризира с липса
на адекватна държавна политика, подходяща бизнес-среда и инвестиции за развитието му. За
облекчаване на инвестиционния процес при внедряване на машинно доене в малки и средни
овцевъдни сто-панства с нарастващ капацитет е пред-ложен модулният подход. Проведено е
сравнително изследване за овцеферма с начален капацитет 40 овце-майки, краен проектен
капацитет 160 овце-майки и срок за разширяване на фер-мата и внедряване на машинно доене
– 5 години. Резултатите показват, че в сравнение с традиционния подход, при модулния подход
могат да се реализи-рат икономии от амортизационни отчисления в размер до 7 432 лв., а
необходимите инвестиции за внедрява-не на машинно доене да се намалят с 19,12 %.
Ключови думи: овцевъдство, тенденции в овцевъдството, доене, машинно доене, модулен
подход
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Оценка адаптивния капацитет на мъжки и женски ярета от
породата ББМ въз основа на скоростта на реализиране на
поведенческите реакции през ранния неонатален период
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РЕЗЮМЕ
Проучено е поведението на 29 мъжки и 28 женски ярета от породата Българска бяла
млечна (ББМ) в про-дължение на първия час след раждане-то им. Развитието на поведението
на яретата е оценено въз основа на пока-зателите: време до първия опит за ставане, време до
първото ставане, общо време на стоене, време до първи опит за забозаване, време до първото
успешно забозаване и общо време на бозаене проследени по време на пър-вия час след
раждането. Установено е че, времето до първия успешен опит за ставане на яретата от
породата ББМ се повлиява статистически достоверно от пола на новороденото – женските
ярета се изправят по-рано от мъжките почти със 7 min. Пола на яретата от породата ББМ не
оказва статистическо достоверно влияние върху показатели-те: време до първи опит за
забозаване, време до първото успешно забозаване и общо време на бозаене.
Ключови думи: ярета, ББМ, поведение, забозаване

20. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2017, 20 (5), 72-79
Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan

ISSN 1311-0489 (Print)
ISSN 2367-8364 (Online)

Репродуктивни особености на възпроизводството при
Българското черношарено говедо в Плевенския регион в
зависимост от нивото на продуктивност
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РЕЗЮМЕ
Направена е сравнителна оценка на млечната продуктивност и химичния състав на
млякото на четири ферми на Българско черношарено говедо в Плевенска област. Направен е
анализ на влиянието на възрастта на осеменява-не върху продуктивността на първа и втора
лактация на юници и крави. Увеличаването на периода между две отелвания намалявя
ефективността и рентабилността от използване на кра-вите. С увеличаване на количествените
и качествените параметри на млечната продуктивност намалява възпроизводи-телната
способност на животните. Популацията от изследвани млечни крави показва добри
аклиматизационни способности и широка пластичност на изследваните показатели.
Ключови думи: крави, репродуктивни качества, сервис период, междуотелен период, лактация
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Пасищно поведение на месодайни лактиращи крави от
различни генотипи
Николай Марков1*, Светослава Стойчева1, Снежана Славкова1, Иван
Механджийски2
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2
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РЕЗЮМЕ
Извършено е проучване на лакти-ращи месодайни крави от породата Абердин Ангус,
крави кръстоски F1 Абердин Ангус Х Херефорд и Абердин Ангус Х Българско родопско говедо с
телета на 3-4 месеца, отглеждани върху изкуствено пасище, в района на град Троян. Пасището
е разположено на 386 метра надморска височина върху равен терен с традиционен тревостой.
Изследвани са поведенческите реакции паша и почивка, движение и водопой на кравите
и бозаене, паша и почивка при телетата. Отчетени са метеорологичните показатели характерни за късна есен.
Установено е, че кравите са пасли от 4,59 до 5,12 часа средно на денонощие по време на
експеримента, а телета са бозали и почивали 5-7 пъти през деня и 2-3 пъти през нощта.
Ключови думи: крави, бозаене, поведение, денонощие, реакции, актове
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Методически подход при сравнителна оценка
на доилни инсталации за кози
Христо Събков1*, Тодор Тодоров2, Светослава Стойчева3
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РЕЗЮМЕ
Представен е методически под-ход, приложим при сравнителна ком-плексна оценка на
фиксиращи системи на линейните доилни инсталации за кози, тип “Side-by-side”. Чрез този подход се оценява влиянието на типа на фиксиращата система върху качество-то на работния
процес на доилната инсталация. Комплексната оценка е извършена по количествени
(обективно измерими) и качествени (обективно неизмерими) оценъчни показатели. При
оценката на влиянието върху количес-твените показатели е използван мето-дът на
дисперсионния анализ. Устано-вено е, че по отношение на тези пока-затели типът на
фиксиращата система оказва най-силно влияние върху пока-зателя „Относителен дял на
подготви-телните технологични операции“. На второ място по степен на влияние е показателят
„Производителност на тру-да за час оперативно работно време”. Най-слабо изразено е
влиянието на типа на фиксиращата система върху показателя "Относителен дял на заключителните технологични операции". При оценката на влиянието на типа на фиксиращата
система върху качестве-ните оценъчни показатели е използва-на статистическата хипотеза за
средна-та стойност. Резултатите показват, че типът на фиксиращата система оказва най-силно
влияние върху показателя „Условия на труд на оператор-доячите“. Подобни са резултатите и по
отноше-ние на показателя „Благосъстояние на козите“. Най-слабо е влиянието върху

показателя „Ниво на продуктивност“. В сравнение с фиксиращата система, базирана на
принципа на произволното фиксиране, фиксиращата система, базирана на принципа на
подреденото фиксиране оказва съществено положи-телно влияние и способства за повишаване качеството на работния процес на доилната инсталация. Предложеният методически
подход е приложим при извършване на сравнителни експертни оценки на линейните доилни
инстала-ции за кози, тип “Side-by-side”.
Ключови думи: козевъдство; машинно доене на кози; фиксираща система; тип на
фиксиращата система; дисперсионен анализ; статистическа хипотеза за средната стойност
23. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2017, 20 (6), 51-57
Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan

ISSN 1311-0489 (Print)
ISSN 2367-8364 (Online)

Сравнение на майчиното поведение между кози
от породата ББМ и техни кръстоски с Англонубийска и
Тогенбургска порода кози
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РЕЗЮМЕ
Проследени са ражданията и поведението на козите-майки в рамките на 1 час след
раждането на 32 животни от породата Българска Бяла млечна (ББМ), 13 кръстоски с
Тогенбургска (ББМxТ) и 25 кръстоски с Англонубий-ска порода кози (ББМxАН) поставени при
едни и същи условия и отглеждани в едно общо стадо. Козите от породата ББМ и
Англонубийските кръстоски подушват и облизват своите малки след раждането почти за едно и
също време, (3±0,83 min) и (2,98±1,28 min). Тогенбургските кръстоски подушат и облизват
новороденото си яре на 11,42±3,43 min. Общото време през което майката се грижи за своите
ярета е най-дълго при ББМ (32,7±2,1 min ), следвани от ББМxАН (30.3±2,9 min), най-малко
време в грижа за ярето по време на първия час след раждането прекарват Тогенбургските
кръстоски (15,9±4,1 min). Установено е, че козите майки, кръстоски на ББМ с Тоген-бургски
проявяват по-слабо изразени майчини качества от козите ББМ и тех-ните кръстоски с
Англонубийската порода кози на база изследваните показатели.
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Полезни транс мастни киселини и качествена оценка на мастната
фракция на извара от козе мляко
Силвия Иванова11 *, Цветелина Димитрова2, Светослава Стойчева,Пенко Зунев2, Любомир Ангелов 1
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РЕЗЮМЕ
Изследването е проведено с извара, произведена от козе мляко от три породни групи –
Българска Бяла млечна (ББМ) и кръстоските й с Англонубийска (АН) и Тогенбургска
кози (ТГ) в хода на лактацията, за да се установи съдържанието на полезни (естествени)
транс мастни киселини
(ТМК) и да се оцени качеството на мастнокиселинния състав на продукта,

като здравословен източник при храненето на човека. Изварите получени от млякото на
ББМ са с най-високо съдържание на мазнини – 28,91%,
докато при кръстоската с ТГ е найниско – 24,87%, аналогични са резултатите получени
за протеина, пепелното съдържание и сухото вещество. Липидният превантивен скор в
изварата от козе мляко варира от 59,40 до 69,46g/100g продукт. Атерогенният индекс
при изследваните извари от три породни групи кози варира от 2,13 до 3,78, а
тромбогенният индекс запазва тенденцията на измененията при атерогенния индекс и е
от 2,91 до 3,71. Най-високи стойности за атерогенния и тромбогенния индекс са
установени при ББМ. Изследваните извари от млека от кози се характеризират с нисък
холестеролемичен индекс (под 1.0) и варират от 0,28 до 0,70, като най нисък е при
ББМхТГ – 0,39. Изварата от различни породи кози е със съдържание на ТМК от 0,44 до
1,25 g/100 g извара. Съдържанието на наситени мастни киселини в изследваните извари
от кози варира през лактацията от 20,10 до 23,79, като най ниска средна стойност е
установена при ББМхТГ – 21,02 g/100 g извара. Това ги определя като извари с високо
съдържание на наситени мастни киселини (над 1,5 g/100 g извара).
Ключови думи: извара от козе мляко, транс мастни киселини, CLA,индекси
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Полезни транс мастни киселини и качествена оценка на мастната
фракция на козе кисело мляко от различни породи
Цветелина Димитрова12, Силвия Иванова1*, Светослава Стойчева,ЛюбомирАнгелов 1,
Пенко Зунев2
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Институт по планинско животновъдство и земеделие, 5600 Троян, България 2

РЕЗЮМЕ
Изследването е проведено с кисело мляко, произведено от козе мляко на
три породни групи – Българска Бяла млечна (ББМ) и кръстоските ú с Англонубийска
(АН) и Тогенбургска кози (ТГ) в хода на лактацията, за да се установи съдържанието на
полезни (естествени) транс мастни киселини (ТМК) и да се оцени качеството на
мастнокиселинния състав на продукта, като здравословен източник при храненето на
човека. Общите мазнини в изследваните кисели млека от кози от порода ББМ и
кръстоските й средно за периода са 4,60% за ББМ, 5,05% при ББМхАН и 5,11% при
ББМхТГ.
Количеството на протеинът е най-нисък при ББМ – 3,11% и сравнително еднакъв при
ББМхАН – 3,37% и ББМхТГ- 3,34%. Аналогични са резултатите и за сухото вещество.
Липидният превантивен скор в козето кисело мляко варира от 9,11 до 13,17 g/100g
продукт. Атерогенният индекс при изследваните кисели млека от трите породни групи
кози варира от 2,25
до 3,77, а тромбогенният индекс запазва тенденцията на измененията при атерогенния
индекс и е от 2,74 до 3,78. Киселото мляко от различни породни групи кози е със
съдържание на ТМК от 0,07 до 0,16 g/100 g кисело мляко и е продукт с ниско

съдържание на ТМК. Съдържанието на наситени мастни киселини в изследваните
кисели млека от кози варира
през лактацията от 3,17 до 4,50, като найниска средна стойност е установена при ББМ
3,58 g/100 g кисело мляко и се определят като кисели млека с високосъдържание на
наситени мастни киселини (над 1,5 g/100 g кисело мляко).
Ключови думи: извара от козе мляко, транс мастни киселини, CLA,индекси
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Влияние на рогатостта и поредността на лактацията върху подреждането за
фиксиране в доилната инсталация при кози от три породни групи
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РЕЗЮМЕ
Настоящото изследване е посветено на влиянието на поредността на лактацията и
наличието на рога при козите върху реда им на постъпване в
доилната инсталация и фиксирането им за доене. Проучвано е поведението
на експериментална трипородна група, съставена от 50 броя кози от породата
„Българска бяла млечна” и нейни кръстоски с породите „Англо-нубийска” и
„Тогенбургска”. Животните, включени в изследването, са на възраст от 1 до 6 години
(I÷V лактация) и с живо тегло в интервала 50÷70 kg. Експерименталното изследване е
проведено в доилна зала, оборудвана с 24-местна едноредова линейна доилна
инсталация, тип „Side-by-side”. Оценявано е влиянието на факторите „Поредност на
лактацията“ и „Наличие на рога“ върху реда на постъпване и фиксиране на животните
върху доилната платформа. Резултатите от проведения двуфакторен дисперсионен
експеримент показват, че тези фактори оказват съществено влияние върху реда на
фиксиране на животните. В сравнение с фактора
„Наличие на рога“ (B), факторът „Поредност на лактацията“ (А) оказва значително по
силно влияние върху параметъра „Ред на фиксиране“ (стойностите на критерия на
Фишер са, съответно: F =3,22). По отношение влиянието на поредността на лактацията,
най-предно място при фиксиране за доене заемат козите на II –ра лактация A =7,95>F
B (X=16,60), а най задно – козите на V лактация (X=31,97). Наличието на рога при
козите е фактор за заемане на по-предно място при подреждането им за доене в
доилната зала. За условията на експеримента е установено, че редът на постъпване и
фиксиране за доене на козите зависи само на 16,53 % от изменението на факторите
„Поредност на лактацията“ и „Наличие на рога“.
Ключови думи: кози, ред на доене, доилна инсталация, рогатост, поредност на
лактация.
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Влияние на породата и млечната продуктивност върху подреждането за фиксиране в
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РЕЗЮМЕ

Настоящото изследване е посветено на влиянието на породата и млечната
продуктивност на козите върху реда им на постъпване в доилната инсталация и
фиксирането им за доене. Проучвано е поведението на експериментална група,
съставена от 50 броя кози от породата„Българска бяла млечна” и нейни кръстоски с
породите „Англо-нубийска” и „Тогенбургска”. Животните, включени в изследването,
са на възраст от 1 до 6 години и с живо тегло в интервала 50÷70 kg. Експерименталното
изследване е проведено в доилна зала, оборудвана с 24-местна едноредова линейна
доилна инсталация, тип „Side-by-side”. Оценява- но е влиянието на факторите „Ниво на
млечна продуктивност за контролно доене” и „Порода на животните” върху реда на
постъпване и фиксиране на животните върху доилната платформа. Резултатите от
проведения двуфакторен дисперсионен експеримент показват, че тези фактори оказват
съществено влияние върху реда на фиксиране на животните. В сравнение с фактора
„Порода“, факторът „Млечна продуктивност за контролно доене” оказва по-силно
влияние върху параметъра „Ред на фиксиране“ (стойности за критерия на Фишер,
съответно: F A =2,65 и FB = 0,84). Относно влиянието на „Ниво на млечна
продуктивност”, по-предно място са заемали козите с по-високо ниво на продуктивност
(най-предно място са заемали козите с млеконадой 1,6 l, а най задно – козите с
млеконадой 0,5 l за контролното доене). Най-предно място в процеса на фиксиране са
заемали животните от породата „Българска бяла млечна”, а най-задно – кръстоските на
„Бяла Българска млечна” с „Тогенбургска”. За условията на експеримента е установено,
че редът на постъпване и фиксиране за доене на козите зависи на 22,04 % от
изменението на факторите „Млечна продуктивност“ и „Порода“.
Ключови думи: кози, ред на доене, доилна инсталация, порода, продуктивност
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Резюме
Изследването е посветено на поведението на козите при подреждането им за доене в
доилна зала с линейна доилна инсталация. Обект на изследването е група от 50 дойни
козиот породите „Българска бяла млечна” и нейни кръстоски с „Англо-нубийска” и
„Тогенбургска”. Извършена е оценка на съвместното влияние на факторите „Наличие
на рога”, „Поредност на лактацията”, „Ниво на млечната продуктивност за контролно
доене” и „Порода на животните” върху параметъра Y „Ред на фиксиране на животните
върху доилната платформа” при подреждането им за доене. Установено е, че най-силно
влияние оказва факторът „Поредност на лактацията” - при участие в експериментална
група на кози от I-ва до V-та лактация, най-предно място са заемали животните на II-ра
лактация, след което с нарастване поредността на лактацията, нараства и номерът на
заеманото място. Втори по степен на влияние е факторът „Ниво на млечната
продуктивност за контролно доене”. Нарастването на продуктивността обуславя
заемането на по-предна позиция - при изменение в интервала 0,5÷1,8 l , най-предно
място са заемали козите с продуктивност 1,6 l. От изследваните 4 фактора на
експеримента, най-слабо влияние върху подреждането на козите е оказвал факторът
„Порода на животните”, като най-предно място са заемали козите от породата ББМ. В
този случай получените резултатите за параметъра Y варират в относително тесен
интервал на изменение -Ymin=25,22; Ymax=26,63,което потвърждава най-слабо
влияние на този фактор върху реда на фиксиране.За установяване сумарното влияние
на изследваните фактори върху параметъра на експеримента Y е проведено
регресионно изследване. Резултатите показват, че за условията на експеримента (доене
в доилна зала, с едноредова 24-местна линейната доилна инсталация, тип “Side-byside”), заеманата позиция при подреждането на козите за доене зависи на 41,26 % от
изменението на факторите „Наличие на рога“, „Поредност на лактацията“, „Ниво на
млечната продуктивност” и „Порода на животните“.
Ключови думи: кози, доилна инсталация, ред на фиксиране за доене, рогатост,
поредност на лактацията, млечна продуктивност, порода.
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Abstract:
The development in the behaviour of the kid, within the first hours after its birth, provides
information for its adaptive capacity and the necessity to optimize and adapt the breeding
technologies in order to speed the formation of the relationship between goat-mother and kid,
the protection of new-borns and the increase in reproductive efficiency. The behaviour of 32
kids were observed from Bulgarian White Milk (BWM) breed, 13 kids from BWM x AngloNubian (AN) and 15 kids from BWM x Togenburg (TG) of different sex and type of delivery.
The single kids made their first attempt to rise to their feet averagely on 6.0±1.2 min, and they
Successfuly rose stood on their feet on 24.9±2.9 min., which was shorter than the time till
their first attempt for rising and the successful standing for the twins – respectively 7.9±1.3

min. and 28.3±2 min. The single kids spent almost two minutes more on their feet (P>0.05)
than twin kids (22.6±2.9 min. against 20.9±2.3 min.). Male and female kids made their first
attempt to rise almost at one and the same time (female 6.8±1.2 min and male 6.6±1.1 min.)
after their birth. The time till the first successful attempt to rise up was influenced reliably by
the sex of the new-born – female kids rose up earlier than male averagely with 6 min (on
29.8±2.5 min for male and on 23.8±1.6 min for female). The female kids stood longer time on
their feet within the first hour after birth (22.7±2.6 min), but the difference in comparison
with the male ones (20.1±2.4 min) was not proven. The single kids made their first attempt to
suck on 25.7±2.8 min and they sucked successfully averagely on 33.0±4.2 min after their
birth, as it was earlier in comparison with twins, respectively on 31.8±2.5 and 40.3±3.2 min.
Among the kids that were observed, it was noticed that female kids made their first attempt to
suck earlier (28.6±2.9 min.), but they started sucking later (39.3±3.4 min.) and they spent
shorter time in sucking during the first hour after their birth (6.3±1.8 min.) in comparison with
the male kids (31.3±2.5 min.; 34.4±3.5 min. и 7.6±2.5 min.). The aim of the present study
was to follow the expression of behaviour of kids during the early neonatal period.
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