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РЕЗЮМЕ SUMMARY
Статията предоставя историчес-

ки данни за породата Червенo степно
говедо и настоящото ú състояние (брой
животни и разпространение) в Украйна.
Резултатите от мониторинга показват,
че през периода 2012-2019 г. броят на
развъдните стопанства и общият брой
на едрия рогат добитък намаляват
значително - до 65%. Броят на
развъжданите стопански обекти към
01.01.2019 г. е 6, като 2 от тях са голе-
ми развъдни стопанства, а 4 развъдни
ферми имат по-малък брой говеда.
Развъдните стада от тази порода са
представени в Днепропетровска, Запо-
рожие и Херсонска област. Продуктив-
ността на кравето мляко е в диапазона
от 3610-5516 kg мляко. Според генеа-
логичната структура, животните в кон-
тролните стада са 18 линии, от които
най-многобройни са линиите на Veselyi

The article provides historical data
on the Red Steppe breed and its current
state (available livestock and distribution
area) in Ukraine. The monitoring results
show that during the period 2012-2019
the number of breeding farms and the
total number of Red Steppe cattle
decreased significantly - up to 65%. The
number of breeding business subjects as
of 01.01.2019 is 6, there are 2 of them are
big breeding farms and 4 breeding farms
have less number of cattle. Breeding
herds of this breed are represented in
Dnipropetrovsk, Zaporizhia and Kherson
regions. The level of cow’s dairy
productivity is in the range of 3610-5516
kg of milk. According to the genealogical
structure, the livestock of the animals in
the control herds refers to 18 lines, of
which the most numerous are lines of
Veselyi ZAN-45, Rybak ZAN-39 and
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ZAN-45, Rybak ZAN-39 и Kazbek ZAN-
60. В момента се работи за възстано-
вяване на линии като Miatlik Zan-1430 и
Kurai ZAN-6.

За да се запази породата, авто-
рите препоръчват следните мерки:
годишно наблюдение на размножител-
ните ресурси на генофонда, определя-
не на нивото на фенотипна изменчи-
вост и наследяване на основни размно-
жителни характеристики, формиране и
управление на развитието на генеало-
гичните структури на породата, подбор
на бикоци за разплод и тяхното родос-
ловие. Необходимо е също така да се
оцени продължителността на живот и
ефективността на кравите, като се из-
ползва систематично определяне на
съвместимостта им с биците. Необхо-
димо е да се оценят животните по
екстериор и да се определи тяхната
устойчивост, което е основният крите-
рий за подбор на животни в генофонда
на стадата.

Ключови думи: Червено степно
говедо, запазване на генофонда,
млечна продуктивност, бици

Kazbek ZAN-60. Work is underway to
restore such lines as Miatlik Zan-1430
and Kurai ZAN-6.

To preserve the breed, the authors
recommended the following measures:
annual monitoring of the gene pools
breeding resources, determination of the
phenotypic variability level and inheritance
of the main breeding traits, formation and
management of the breed genealogical
structures development, breeding bulls-
sires selection and their pedigree quality.

It is also necessary to evaluate the
duration and effectiveness of the cows
lifelong using, the systematic
determination of the compatibility of bulls-
sires effectiveness. It is necessary to
evaluate the animals by exterior and to
determine their resistance, which is the
main criterion for selecting animals in
gene pools herds.

Key words: Red Steppe breed,
gene pool conservation, dairy productivity,
bulls

УВОД INTRODUCTION
Един от глобалните проблеми на

нашето време е опазването на биоло-
гичното разнообразие, в контекста на
което селскостопанските животни заемат
важно място (Hladii et al., 2018b).

В Украйна, както и навсякъде по
света, създаването на редица нови по-
роди е придружено от едновременно
намаляване на броя на местните по-
роди, които се характеризират с висока
устойчивост, непретенциозност към
хранене и условията на живот, здрава
конституция, продължително продук-
тивно използване, оптимална репро-
дуктивна способност, качество на про-
дуктите и др. Именно малките местни
породи остават носители на ценни
наследствени черти и генни комплекси,
без които по-нататъшният процес на
формиране на породи ще бъде едно-
странчив (Hladii et al., 2018a).

One of the global problems of our
time is the conservation of biological
diversity, in the context of which farm
animals occupy a significant place (Hladii
et al., 2018b).

In Ukraine, as elsewhere in the
world, the creation of a number of new
breeds is accompanied by a simultaneous
decrease in the number of local breeds,
which are characterized by high
resistance, unpretentiousness to feed and
living conditions, constitution strength,
duration of productive use, optimal
reproductive ability, product quality and
the like. It is the small local breeds that
remain carriers of valuable hereditary
traits and gene complexes, without which
the further breeds-forming process will be
one-sided (Hladii et al., 2018a).
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Местната система за опазване на
малочислените разплодни ресурси на
селскостопански животни се основава
на мерки, които включват на първо
място преглед и инвентаризация на
съществуващите развъдни ресурси
(Hladii et al., 2018a). Тоест, получаване
на обективна информация за контроли-
рани популации на животни и създава-
не на база данни за анализ на тяхната
структура, изучаване на генетичните
процеси и решаване на набор от проб-
леми в системата за опазване на гене-
тичните ресурси (Zubets et al., 2007). За
тази цел се вземат предвид резулта-
тите от анализа на популацията, въз
основа на зоотехническа и ветеринар-
на информация: потенциалът на про-
дуктивните характеристики, тяхната
променливост и комбинация в генофон-
да на изследвания обект; устойчивост и
адаптиране към условията на отглеж-
дане; определяне на параметрите на
онтогенетичното развитие на животни-
те, като се започне от ранните етапи -
продължителност на ембрионалното
развитие; анализ на генетичното им
състояние (Hladii et al., 2018a).

Също така, учените установиха
рискови състояния за популациите на
родословието в Украйна (Huziev, 2013).
Според тези изследвания, местната по-
рода Червенo степно говедо, която по
брой добитък е на второ място в СССР
и на първо място в Украйна, е в опасност.

Целта на изследването е да се
оцени настоящото състояние и перс-
пективите за опазване на говеда от по-
рода Червенo степно говедо в Украйна.

The domestic system of
conservation of small-numbers breeding
resources of farm animals is based on
measures that include, first of all,
examination and inventory of existing
breeding resources (Hladii et al., 2018a).

That is, obtaining objective information
about controlled populations of animals
and creating a database to analyze their
structure, studying genetic processes and
solving a set of issues in the system of
conservation of genetic resources (Zubets
et al., 2007).

For this purpose, the results of a
population analysis based on zootechnical
and veterinary information are taken into
account: the potential of productive traits,
their variability and combination in the
gene pool of the studied object; resistance
and adaptation to breeding conditions;
determination of the parameters of the
ontogenetic development of animals,
starting from the early stages - the duration
of embryonic development; analysis of
their genetic condition (Hladii et al., 2018a).

Also, scientists identified risk
statuses for Ukrainian pedigree
populations (Huziev, 2013). According to
these statuses, the domestic Red Steppe
breed, which in terms of number the
livestock ranks second in the USSR and
first in Ukraine, is in danger.

The aim of the work is to assess
the current state and prospects of
conservation the cattle of the Red Steppe
breed in Ukraine.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS
За проучването на настоящото

състояние на породата "Червенo степно
говедо", са използвани материали от
първичната зоотехническа и родословна
отчетност, отчети за резултатите от
оценяване на животни от контролирани
стада в Запорожие и Херсонска област,
както и данни от държавния регистър
на родословните ресурси.

To study the current state of the
Red Steppe breed, materials of primary
zootechnical and pedigree accounting,
reports on the results of the appraisal
animals of controlled flocks in the
Zaporizhzhya and Kherson regions, as
well as the data of the state register
animal breeding pedigree subjects were
used.
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    РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION
Известно е, че породата Червенo

степно говедо се развива като местна в
средата на XVIII век. Една група автори
свързват произхода на Червенo степно
говедо с преселването на колонисти от
различни части от Германия в Южна
Украйна. Те смятат франконските, швей-
царските и другите немски породи за
свой източник. Има препратки за про-
изхода на Червенo степно говедо към
Тиролска и Червена полска порода.
Друга група автори смятат, че общите
черти според вида и продуктивността
свидетелстват за връзката с породи
Анджелик и Трондър. Редица изследо-
ватели смятат, че порода Ostfries е
оказала голямо влияние върху форми-
рането на Червено степно говедо (Ernst
et al., 1994; Zubets et al., 2000). Klasen
(1966) смята, че местните говеда са
оказали голямо влияние върху форми-
рането на порода Червено степно гове-
до, заедно с внесените, главно Сива
украинка и кръстоска между Сива украин-
ска и Великоруска порода. Червеното
степно говедо е разпространено в южна-
та степна ивица, първо в областите
Херсон, Екатеринослав (Днепропетровск)
и в районите на Донбас, а след това в
Северен Кавказ, Поволжие, Западен
Сибир и Централна Азия (Lyskun,
1911-1912).

Монографията на Lyskun (1911-
1912) допринесе за увеличаване на
интереса към Червеното степно говедо
и за подобряване на породата, използ-
вайки чистокръвно развъждане. Също
така, Държавната родословна книга на
животните, основана през 1923 г., има
голямо значение за трансформацията
на породата.

През 1933 г. в Украйна са орга-
низирани първите държавни развъдни-
ци на Червенo степно говедо: Молочан-
ская, Селидовская, Кримска, Каховская и
Тилигулоберезанская (Kononenko, 2002).

Методологически център за усъ-
вършенстване на тази порода е осно-
ван от Институт по животновъдство

It is known that the Red Steppe
breed developed as local in the middle of
the XVIII century. One group of authors
connects the origin of the Steppe red
cattle with the resettlement of colonists
from different parts of Germany to the
south of Ukraine. They consider
Franconian, Swiss and other German
breeds to be its source. There are
references to the origin of Red Steppe
cattle from Tyrolean and Red Polish.
Another group of authors believes that the
commonality of type and productivity
testifies to the relationship of the Red
Steppe breed with the Angelic or Tronder
breed. A number of researchers believe
that the Ostfries breed was a great
influence on the formation of Red Steppe
cattle (Ernst et al., 1994; Zubets et al.,
2000). Klasen (1966) believes that local
cattle had a great influence on the
formation of the Red Steppe breed, along
with the imported one, mainly Grey
Ukrainian and a cross between Grey
Ukrainian and Great Russian.

Red Steppe cattle spread through-
out the southern steppe strip, first in the
Kherson, Yekaterinoslav (Dnepropetrovsk)
provinces and in the regions of Donbass,
and then in the North Caucasus, Volga
Region, Western Siberia, and Central
Asia (Lyskun, 1911-1912).

The monograph of Lyskun (1911-
1912) contributed to increasing interest in
Red Steppe cattle and improving it using
purebred breeding. Also, the State
Pedigree Book of Animals, founded in
1923, was of great importance in the
transformation of the breed.

In 1933, the first state pedigree
nurseries of the Red Steppe breed were
organized in Ukraine: Molochanskaya,
Selidovskaya, Crimean, Kakhovskaya and
Tiliguloberezanskaya (Kononenko, 2002).

Methodological center for the
improvement of this breed was
determined the "Askania Nova” Institute of
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„Аскания Нова” в степните райони, на
името на М. Ф. Иванов (Kononenko and
Salii, 1988).

През 1955 г. поголовието от поро-
да Червенo степно говедо възлиза на
приблизително 3 800 000 животни или
24.3% от всички говеда (Kiselkov, 1957),
а в началото на 1969 г. в Украйна има
повече от 4,.5 милиона животни, тоест
39.5% от общия брой на животните в
републиката или 43.4% от общия брой
на тази порода в страната (Mokieiev et
al., 1971; Kononenko et al., 1977).

В началото на 60-те години,
напоителните зони в земеделието се
разрастват значително в южната част
на Украйна и поради това фуражната
база се подобрява и стабилизира до
известна степен, като същевременно
се засилва интензификацията на мле-
копреработвателната промишленост,
се търсят начини за повишаване на
производителността и подобряване на
технологичните качества на едрия
рогат добитък (Peshuk, 2002). За това
от 1963 г. породата се кръстосва с
Англер, от 1975 г. с Червена датска, а
от 1980 г. с породи Холщайн (Червено-
шарени) (Pidpala and Starkova, 2004;
Polupan et al., 2007).

В резултат на целенасочена раз-
въдна работа за подобряване на произ-
водителните и технологични качества
на Червенoто степно говедо, в края на
1998 г. са изпитани и одобрени два
инбридни вида: Млечна и Холщайн на
Украинска червена млечна, които през
2005 г. са одобрени като нови постиже-
ния в селекцията (Polupan et al., 2007).

Наблюдението на общия брой
животни от порода Червенo степно
говедо показа, че на 01. 01. 2019 г. в
развъдните стопанства е имало само
3949 животни, включително 1606 крави
(Фигура 1). Понижението на общата
популация спрямо 2012 г. е 64.63%. По-
нататъшното понижаване в броя на
чистокръвните животни от порода
Червенo степно говедо като резервен
генофонд на говеда е непрактично.

Animal Breeding in the Steppe Regions
named by M.F. Ivanov (Kononenko and
Salii, 1988).

In 1955, the livestock of the Red
Steppe breed amounted to approximately
3,800,000 animals, or 24.3% of all cattle
(Kiselkov, 1957), and at the beginning of
1969 in Ukraine there were more than 4.5
million animals, that is, 39.5% of the total
number of cattle livestock in the republic,
or 43.4% of the total number of this breed
in the country (Mokieiev et al., 1971;
Kononenko et al., 1977).

At the beginning of the 60s, when
the zone of irrigated agriculture was
significantly expanded in the south of
Ukraine and due to this, the forage base
improved and stabilized to a certain extent
while intensifying the intensification of the
dairy cattle industry, they began to search
for ways to increase productivity and
improve the technological qualities of Red
Steppe cattle (Peshuk, 2002).

For this, since 1963 it was crossed with
Angler, from 1975 - Danish Red and since
1980 - Holstein (Red-and-White) breeds
(Pidpala and Starkova, 2004; Polupan et
al., 2007).

As a result of targeted breeding
work to improve the productive and
technological qualities of Red Steppe
cattle, in late 1998, two inbreed types:
Fat-Milk and Holstein-type of the
Ukrainian Red Dairy breed were tested
and approved, which in 2005 were
approved as new selection achievements
(Polupan et al., 2007).

Monitoring of the total number of
animals of the Red Steppe breed showed
that on 01. 01. 2019 in the breeding farms
there were only 3949 animals, including
1606 cows (Figure 1). The reduction in
the total population compared to 2012 is
64.63%. Further reduction of the purebred
livestock of the Red Steppe breed as a
reserve gene pool of cattle is impractical.
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Фиг. 1. Динамика на породата Червенo степно говедо в развъдните ферми
Fig. 1. Dynamics of the Red Steppe breed on the breeding farms

Значително понижаване в броя
на породистите крави от Червенo
степно говедо е логично причинено от
отделно отчитане на родословието и
разширено възпроизвеждане на по-
продуктивната и конкурентна украинска
порода„Украинска червена млечна
(Polupan et al., 2010).

Според държавния регистър,
средното млечната продуктивност на
крави от Червенo степно говедо към
01.01.2013 г. е 4102 kg (Фигура 2). В
бъдеще (2015-2019 г.), млекопроизвод-
ството от крави е незначително, но то
нараства - със 113-223 kg или 2.68-5.16%.

A significant decrease in the
number of pedigree cows of the Red
Steppe breed is logically caused by
separate pedigree accounting and
expanded reproduction of the more
productive and competitive Ukrainian Red
Dairy breed (Polupan et al., 2010).

According to the state register, the
average dairy production of the Red
Steppe breed cows as of 01.01.2013 is
4102 kg (Figure 2). In the future (2015-
2019), the dairy production of cows is
insignificant but they grow - by 113-223 kg
or 2.68-5.16%.
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Фиг. 2. Млечен добив от Червенo степно говедо в развъдни стопанства
Fig. 2. Dairy yield of the Red Steppe breed cows on the breeding farms
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Броят на развъдни обекти за
порода Червенo степно говедо към
01.01.2019 г. е 6 (Таблица 1), от които 2
са развъдни предприятия и 4 са
производители (TOV AF "Obrii", DP
"Agrofirm" Mriia ", DP "Nionalional -Plius
", PP "Natsional" в Днепропетровска
Област, PP "Moguchii”, PSP“ Primors'kyi
в Запорожие и SVK “Borozens'ke” на
Херсонска област).

The number of the pedigree
breeding subjects for the Red Steppe
breed as of 01.01.2019 is 6 (Table 1), of
which 2 breeding plants and 4 pedigree
producers (TOV AF "Obrii", DP "Agrofirm
"Mriia", DP "Natsional-Plius", PP
"Natsional" of Dnipropetrovsk Region, PP
"Moguchii”, PSP“ Primors'kyi”of
Zaporizhzhia region and
SVK“Borozens'ke”of Kherson region).

Таблица 1. Обекти за развъждане на крави от порода Червенo степно
говедо (на 01.01.2019)
Table 1. Subjects of the Red Steppe breed cows breeding work (on 01.01.2019)

Бр. животни
Number of animals

Млечна продуктивност
Dairy productivity

Име на фермата
The name of the farm

Статус
Status Общо

Total

Включително
крави

Including
cows

Млечен
добив
Dairy

yield, kg

Мазнини
Fat, kg

Протеин
Protein,

kg

Днепропетровска Област / Dnipropetrovsk Region
TOV AF "Obrii" PZ 832 400 5516 213 182

"Agrofirm "Mriia" PR 420 201 3567 130 106
DP "Natsional-Plius", PP

"Natsional" РR 160 80 5410 209 -

Запорожие / Zaporizhzhia region
PP "Moguchii” PZ 646 235 3943 161 122

PSP “Primors'kyi” РR 965 390 3610 141 -
Херсонска област / Kherson region

SVK“Borozens'ke” РR 926 300 3833 141 127

Средният млечен добив на крави
от трета лактация и по-възрастни във
фермата е от 3567 до 5516 kg с млечна
мазнина и протеини съответно от 130
до 213 kg и от 106 до 182 kg.

Съвременната генеалогична струк-
тура на добитъка от порода Червенo степ-
но говедо е представена от по-много-
бройни линии, като Veselyi ZAN-45, Visit
KGN-26 and Rybak ZAN-39 (Таблица 2).

Трябва да се отбележи, че броят
на линиите е понижен поради липсата
на бици. Понастоящем, се работи за
възстановяване на линии Ladnyi KMN-
179 и Myatlik ZAN-1430 чрез обезопася-
ване на биците от контролните стада
спрямо породистите крави.

The average milk yield of the cows
third lactation and older on the farm is
from 3567 to 5516 kg with a milk fat yield
and protein from 130 to 213 kg and from
106 to 182 kg, respectively.

The modern genealogical structure
of the cattle stock of the Red Steppe breed
is represented by such more numerous
lines, such as Veselyi ZAN-45, Visit
KGN-26 and Rybak ZAN-39 (Table 2).

It should be noted that the number
of lines is reduced due to the lack of bull-
sires. To date, work is underway to
restore the Ladnyi KMN-179 and Myatlik
ZAN-1430 lines by securing of the bull-
sires from the control herds for the
pedygree cows.
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Таблица 2. Генеалогия на контролни стада с Червенo степно говедо
Table 2. The Genealogical structure of the control herds the Red Steppe breed

Бици Bulls-sires Общо Total Включително крави
Including cowsЛиния

Line Животни
Animals % Животни

Animals % Животни
Animals %

 Andaluza  ОМN - 324 1 3,57 27 1,55 27 3,02
Veselyi ZАN - 45 5 17,88 428 24,65 258 28,92

Vizit КGN - 26 4 14,28 453 26,09 38 4,26
 Dunai HSN- 976 1 3,57 7 0,40 7 0,78
Kazbek ZАN - 60 2 7,10 67 3,86 67 7,54

 Kurai ZАN - 6 1 3,57 113 6,51 97 10,87
 Ladnyi КМN - 179 3 10,75 59 3,39 - -
Miatlik ZАN - 1430 1 3,57 83 4,78 83 9,31

 Minimet ОМN - 769 1 3,57 83 4,78 - -
 Neptun ZАN - 4 1 3,57 119 6,89 118 13,22
 Rybak ZАN - 39 8 28,57 297 17,10 197 22,08

Общо Total 28 100 1736 100 892 100

Генетичният потенциал на бици-
те от породата Червенo степно говедо,
предразполага възпроизвеждане с
7421 kg мляко и съдържание на маз-
нини 3.90%. Продуктивността на майки-
те от такъв баща съответно е 8009 kg и
3.87% мазнини, ROC крива за индекса
на селекция е 456, а индексът на
размножителната стойност, изчислен
по метода на Kravchenko (1973), е 6804
kg мляко със съдържание на мазнини
от 3.86% и добив на млечна мазнина от
262 kg.

За да се възстанови броя на
животните от порода Червенo степно
говедо, се използва сложно възпроиз-
водително кръстосване с представите-
ли на чистопородни линии на Червена-
та степна порода или сродни групи.
Поради това, днес, чистокръвните по-
роди крави от порода Червенo степно
говедо в генофонда се увеличават с
32.6% в сравнение с 2006 г. и пред-
ставлява 76.8% от популацията. Също
така използването на чистокръвни бици
допринесе за увеличаване на съдържа-
нието на мазнини в млякото на кравите
с 0.2-0.3%.

Кравите-рекордьорки играят важ-
на роля за формирането на високо
продуктивни стада. И така, в Moguchiy
LLC, област Мелитопол, Запорожие,

The dairy productivity genetic
potential of the ancestors the Red Steppe
breed bull sires on the female line,
admitted for reproduction, is 7421 kg of
milk with a fat content of 3.90%. The
productivity of the father’s mothers is
8009 kg and 3.87% fats, respectively, the
ROC selection index is 456, and the
breeding value index calculated according
to the method of Kravchenko (1973) is
6804 kg of milk with a fat content in milk
of 3.86% and a yield of milk fat of 262 kg.

In order to restore the livestock of
the Red steppe breed, cross-breeding is
used with access to representatives of
pure-breed Red Steppe lines or related
groups. Due to this, today purebred cows'
stock of Red Steppe breed in gene pools
has increased by 32.6% compared to
2006 and makes 76.8% of the livestock
population.

Also the use of purebred bulls-sires
contributed to the increase of fat content
in milk of cows by 0.2-0.3%.

Record cows play an important role
in the formation of highly productive
herds. So, in Moguchiy LLC, Melitopol
district, Zaporizhzhya region, the highest
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най-висока производителност е полу-
чена от кравата Kinza 5210 (млечен до-
бив от шеста лактация 6248 kg с 3.90%
масленост), Romashka 4672 (мляко от
седма лактация 5919 kg с 3.89% съдър-
жание на мазнини), Koliaska 5547 (мле-
чен добив от трета лактация от 6012 kg
със съдържание на мазнини 3.81%),
Strochka 5737 (млечен добив от шеста
лактация от 6453 kg със съдържание на
мазнини 3.90%). Крави Khlopushka 2666
(добив на мляко от трета лактация от
5883 kg със съдържание на мазнини
3.98%), Assol '9742 (мляко от трета
лактация с 6026 kg със съдържание на
мазнини 4.13%), Fanera 2562 (млечен
добив от седма лактация с 5855 kg със
съдържание на мазнини 3.97%) се
характеризират с най-висока продук-
тивност в Primorskiy ChSP, Приморски
район в Област Запорожие. В SEC
„Borozenskoye“ в Велико-Александров-
ски район на Херсонска Област, най-
висока производителност е получена от
кравата Kalina 8207 (млечен добив от
пета лактация 5805 kg с 4.09%
масленост), Chaika 4189 (млечност от
трета лактация 5214 kg с 4.08%
масленост) и Ulia 7042 (млечен добив
от шеста лактация с 5385 kg със
съдържание на мазнини 4.10%).

Анализирайки репродуктивните
качества на кравите в стопанствата на
Запорожието и Херсонска област, се
установи, че живото тегло на юници на
възраст първо осеменяване са съот-
ветно 343-371 kg и 16.3-20.1 месеца.
Продължителността на сервиз периода
е средно 69-113 дни, сухостоиният
период е 63-88 дни, а добивът на
телета на 100 крави е 80-88%.
Животните напускат стадото на средна
възраст от 2.9-4.0 отелвания.

productivity was obtained from Kinza
5210 cow (milk yield for the sixth lactation
6248 kg with 3.90% fat content),
Romashka 4672 (milk for the seventh
lactation 5919 kg with 3.89% fat content),
Koliaska 5547 (milk yield for the third
lactation of 6012 kg with a fat content of
3.81%), Strochka 5737 (milk yield for the
sixth lactation of 6453 kg with a fat
content of 3.90%).

Cows Khlopushka 2666 (milk yield for a
third lactation of 5883 kg with a fat content
of 3.98%), Assol' 9742 (milk for a third
lactation of 6026 kg with a fat content of
4.13%), Fanera 2562 (milk yield for the
seventh lactation of 5855 kg with a fat
content of 3.97%) are characterized by
the highest productivity in the Primorskiy
ChSP Primorsky district of the Zaporizhzhya
region. In the SEC “Borozenskoye” of the
Veliko-Aleksandrovsky district of the
Kherson region, the highest productivity
was obtained from Kalina 8207 cow (milk
yield for the fifth lactation 5805 kg with
4.09% fat content), Chaika 4189 (milk
yield for the third lactation 5214 kg with
4.08% fat content) and Ulia 7042 (milk
yield for the sixth lactation of 5385 kg with
a fat content of 4.10%).

Analyzing the reproductive qualities
of cows on the farms of Zaporizhzhya and
Kherson regions, it was found that the live
weight of heifers and age at the first
insemination are 343-371 kg and
16.3-20.1 months, respectively. The
duration of the service period is on
average 69-113 days, the dry period is
63-88 days, and the calf yield per 100
cows is 80-88%. The average age of
departure of animals from the herd is
2.9-4.0 calving.

ИЗВОДИ CONCLUSIONS
Проучванията показват, че през

2012-2019 г. броят на говедата от
порода Червенo степно говедо значи-
телно намалява - с 64.63%, но в също-
то време се установява увеличение на

Studies have shown that during
2012-2019, the number of cattle of the
Red Steppe breed significantly decreased -
by 64.63%, but at the same time, an
increase in the dairy productivity of cows
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млечната продуктивност на кравите на
2.68-5.16%.

В работата по възраждането на
родословната база на добитъка от
голямо значение е линейното отглеж-
дане. Това позволява ясното следене
на динамиката на структурата както на
породата като цяло, така и на отделно
стадо, и да се поддържат икономически
полезни характеристики на определено
ниво.

Също така статутът на "генофонда"
трябва да бъде предоставен като пред-
мет на развъдна работа; постоянно
трябва да се провеждат мониторингови
проучвания на развъдните и генетич-
ните процеси в стадата, за да се опре-
дели движението на генетичната ин-
формация и тенденциите за развитие
на популацията; да се въведе етике-
тирането на генетичната информация с
микросателитни локуси на ДНК като
основен метод за идентифициране на
разплодни животни. От голямо значе-
ние е функционирането на генофонда
на банката за семенна течност.

Запазването на генофонда на
малки породи говеда трябва да бъде
най-важната задача за държавата, а не
временният интерес на отделните общ-
ности, а успехът на всички мерки за
запазване на биологичното разнообра-
зие до голяма степен зависи от
финансовата подкрепа на държавата.

was found to be 2.68-5.16%.

In the work on the revival of the
pedigree base of the Red Steppe cattle,
line breeding is of great importance. This
allows you to clearly monitor the dynamics
of the structure of both the breed as a
whole and an individual herd, and
maintain economically useful traits at a
certain level.

Also, the status of "gene pool"
should be granted to subjects of breeding
work; constantly carry out monitoring
studies of breeding and genetic processes
in herds to determine the movement of
genetic information and population
development trends; introduce the
labeling of genetic information with
microsatellite DNA loci as the main
method for identifying breeding animals.

Of great importance is the functioning of
the sperm bank gene pool.

Preserving the gene pool of small
breeds of cattle should be the most
important task for the state, and not the
temporary interest of individual
communities, and the success of any
measures to preserve biological diversity
largely depends on state financial support.
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Review paper

РЕЗЮМЕ SUMMARY
Представени са резултатите от

анализа на настоящето състояние на
козевъдството в Украйна и са опреде-
лени тенденциите в развитието му. В
хода на изследването се установи, че
козевъдството в Украйна в момента се
превръща в пълноценна селскостопан-
ска индустрия.

Най-популярни сред козевъдите
са породите Саанска и Алпийска коза,
които се използват за повишаване на
млечната продуктивност на местните
популации. Животновъдството при тези
породи в Украйна се формира от
генотипове, внесени от Европа. Поради
обмена на развъден материал между
фермите, популацията от животни има
екстериорни и продуктивни характерис-
тики, които се различават от оригинал-
ните екземпляри.

Предвид разнообразието от при-
родни и климатични зони в Украйна, за
успешното развитие на развъждането
на млечни кози е необходимо да има
повече чистопородни животни за чисто-

The results of the analysis the goat
breeding current state in Ukraine are
presented and trends of its development
are determined. In the course of the
study, it was found that goat breeding in
Ukraine is currently in the process of
becoming a full-fledged agricultural
industry.

The most popular among goat
breeders is the Saanen and Alpine
breeds, which are used to increase the
milk productivity of local goat populations.
In Ukraine, livestock of these breeds was
formed from genotypes, which had been
imported from Europe. Because of the
exchange of breeding material between
farms, the animal population has exterior
and productivity characteristics that differ
from the original forms.

For the successful development of
Dairy Goat Breeding, it is necessary to
have more pedigree breeds for purebred
breeding and crossing, given the diversity
of natural and climatic zones of Ukraine.
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кръвно отглеждане и кръстосване. В
света има изключително голям брой
млечни кози. Според резултатите от
анализа при опита за развъждането на
млечни кози са идентифицирани
четири перспективни породи кози за
Украйна: Породи Саанска, Алпийска,
Тогенбург, Англонубийска и европейски
породи и видове, получени от тях.

В Украйна се произвеждат много
видове продукти, особено меки и твър-
ди кози сирена, обект на голямо търсе-
не. Продуктите от някои ферми са оце-
нени на изложения и панаири, включи-
телно международни. Широка гама от
продукти (мляко, сирене, заквасена
сметана, масло, кисело мляко, сметана,
месо и др.) се продава в магазини, рес-
торанти, санаториуми и частни лица.
Въпреки че гамата на местните произво-
дители е по-малобройна от европейските.

Понастоящем пазарът за продук-
ти от козе месо не е зает. Затова
отглеждането на кози за месо и ком-
бинирано продуктивно направление се
предвижда за в бъдеще.

Ключови думи: козевъдство,
добитък, порода, козе мляко, козе месо,
сирене

There are an extremely large number of
dairy goats in the world. According to the
results of the experience analysis in the
Dairy Goat Breeding, four goat breeds of
prospect for Ukraine are identified:
Saanen, Alpine, Toggenburg, Anglo-
Nubian and European breeds and types
derived from them.

Many types of products are
produced in Ukraine, especially soft and
hard goat cheeses, which are in high
demand. Products of some farms have
been praised at exhibitions and fairs,
including international ones. A wide range
of products (milk, cheese, sour cream,
butter, yogurt, cream, meat, etc.) is sold
through shops, restaurants, sanatoriums
and private individuals. Although the
range of domestic manufacturers is
inferior to European.

The market today is free for goat
meat products. Therefore, the breeding of
goats the meat and the combined
direction of productivity is foreseen for the
future.

Keywords: goat breeding,
livestock, breed, goat milk, goat meat,
cheese

УВОД INTRODUCTION
Високата приспособимост към

условията на отглеждане, острата
муцуна и подвижните тънки устни
позволяват на козите, за разлика от
други животни, да се хранят с по-ниски
треви. Те са непретенциозни към хра-
нене, имат силни копита и свикват с хо-
рата. Всичко това допринася за успеш-
ното развъждане на кози при различни
климатични условия и в почти всички
страни по света. Култивираните породи
кози от всички продуктивни направле-
ния са добре приспособени към индус-
триалните условия и широкомащабно-
то производство, като в същото време
показват висока продуктивност и рента-
билни продукти.

Състоянието и тенденциите в
развитието на козевъдството в света и

High adaptability to the conditions
of keeping, a sharp muzzle, and mobile
thin lips enable goats, unlike other
animals, to eat undersized grasses. They
are unpretentious to feed, have strong
hooves, get used to a person.

All this contributes to the successful
breeding of goats under the various
climatic conditions and in almost all
countries of the world. The cultivated goat
breeds of all productivity directions are
well adapted to the industrial conditions
and large-scale production, and at the
same time, they show high productivity
and cost-paying products.

The state and development trends
of goat breeding in the world and in
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в Европа показват, че неговата попу-
лярност нараства поради способността
да се размножават различни породи
кози във всякакви климатични, иконо-
мически и социални условия.

Динамиката на популацията на
кози показва явна тенденция към
увеличаване на техния брой в света.
Напоследък се наблюдава ежегодно
увеличение на броя на козите с 10-15
милиона, или 1,0-1.5%. Увеличението
на производството на козе мляко в
света има подобна тенденция.

Според продуктивното направле-
ние съществуват следните породи
кози: за мляко, за месо, за вълна, за
производство на пух и комбинирани
породи в различни комбинации.
Млечните породи се характеризират с
висок добив на мляко, но имат лошо
качество на вълната. Понастоящем,
според различните източници има от
236 до 1200 породи кози. Според на-
правлението на продуктивността се раз-
граничават: специализирани (за мляко,
за месо, за пух, за вълна, за кожа,
декоративни) и комбинирани (за мляко
и месо, за месо и вълна и за вълна и
месо, за месо, вълна и мляко, за месо и
кожа) породи. Водещото място в света
принадлежи на млечните и комбини-
раните за мляко и месо породи -
съответно 35 и 19% от общия брой
породи. В същото време в Европа пре-
обладават млечните (66,4%) и за мляко
и месо (15,9%) кози; комбинирани
породи (повече от 50%) в Азия; и
породи за месо в Африка.

Козето мляко се използва главно
като прясно и се преработва в кисело-
млечни продукти и само около 26% от
него се използва за производството на
различни видове сирена. Всяка година
в света от козе мляко се произвеждат
480 тона различни видове сирена. Най-
големият производител на козе сирене
е Европа. Динамиката на производ-
ството на козе сирене в Европа и
Африка има положителна тенденция,
за разлика от Азия и Америка. Повече

Europe show that its popularity is growing
due to the ability of breeding the different
goat breeds under any climatic, economic
and social conditions.

The dynamics of the goat
population shows a clear tendency to
increase their number in the world.
Recently, there has been an annual
increase in the number of goats by 10-15
million, or 1.0-1.5%. The increase in goat
milk production in the world has a similar
trend.

According to the direction of
productivity it is exist such goat breeds:
Dairy, Meat, Wool, Down and combined
breeds in various combinations. Dairy
breeds are characterized by high milk
yield, but have poor quality of wool.
Today, according to the various sources,
there are from 236 to 1200 goat breeds.

By the direction of productivity, they are
distinguished: specialized (Dairy, Meat,
Down, Wool, Skin, Decorative) and
combined (Dairy-and-Meat, Meat-and-
Wool and Wool-and-Meat, Meat-and-
Wool-and-Dairy, Meat-and-Skin) breeds.

The leading place in the world belongs to
Dairy and combined Dairy-and-Meat
breeds - respectively 35 and 19% of the
total breeds’ number. At the same time,
Dairy (66.4%) and Dairy-and- Meat
(15.9%) goats are prevailing in Europe in
numbers; combined breeds (more than
50%) in Asia; and Meat breeds in Africa.

Goat milk is used mainly fresh and
processed into sour-milk products, and
only about 26% of all goat milk goes to
the production of various kinds cheeses.
Every year in the world, 480 tons of
various types cheeses are produced from
goat's milk. The largest producer of goat
cheese is Europe.

The dynamics of goat cheese production
in Europe and Africa has a positive trend,
unlike in Asia and America. More goat
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козе мляко се преработва в различни
видове сирена в Европа (74%), малко
по-малко в Америка (41%) и много
малко в Азия (9%).

Сред европейските страни Фран-
ция произвежда най-много козе сирене.
По този показател Украйна е на шесто
място сред европейските страни и на
тринадесето в света.

Важно за развитието на козевъд-
ството в Украйна е фактът, че в Европа
значително количество козе мляко се
преработва в сирена от различни
видове.

Като цяло, понастоящем и козе-
въдството е в интензивно развитие.
Основните пречки за успешната реали-
зация на съществуващия потенциал,
устойчивото развитие на конкурентното
козевъдство са малкият брой животни и
ниският потенциал на продуктивността
на животните в стопанства, които имат
недостатъчно ниво на технологично
оборудване. В допълнение, отрицател-
ни обстоятелства са незадоволително-
то състояние и използването на естес-
твени фуражни площи; липса на фаб-
рики за преработка на продукти и ниска
икономическа мотивация за земедел-
ските производители.

milk is processed into various types of
cheeses in Europe (74%), slightly less in
America (41%) and very little in Asia (9%).

Among European countries, France
produces the largest number of goat
cheese. According to this indicator, Ukraine
is in sixth place among European countries,
and in the thirteenth in the world.

Important for the development of
goat breeding in our country is the fact
that in Europe a significant amount of goat
milk is processed into cheeses of various
types.

In general, today the goat breeding
industry is in a state of intensive
development. The main obstacles to the
successful realization of the existing
potential, the sustainable development of
competitive goat breeding are the small
number of livestock (especially high
breeding) and the low potential of animal
productivity in farms, which have an
insufficient level of technological equip-
ment. In addition, negative circumstances
are the unsatisfactory condition and use
of natural forage land; lack of
manufactories for processing products
and low economic motivation for
agricultural producers.

    РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION
От 2011 до 2017 г. в Украйна се

наблюдава увеличение на броя на
козите. В началото на тази година 2017
около 570 000 кози. Освен това основ-
ният брой животни (85%) се отглежда в
субсидирани стопанства от население-
то. В началото на годината 75% от
всички кози са женски. Като се има
предвид тяхната плодовитост, около
500 000 ярета се раждат годишно
((Statistical Collection "Animal Breeding of
Ukraine" State Committee of Statistics of
Ukraine. 2011-2017; Vdovychenko et al.,
2014).

Трябва да се отбележи положи-
телна тенденция в динамиката на раз-
витието на козевъдството в селскосто-
панските предприятия и частните сто-

It was observed that from 2011 to
2017, there has been an increase in the
number of goats in Ukraine. At the
beginning of 2017, there are about
570,000 goats. Moreover, the main
livestock (85%) is contained in the
subsidiary farms of the population. At the
beginning of the year, 75% of all goats are
female goats. Given their prolificacy and
fertility, about 500,000 kids are born
annually (Statistical Collection "Animal
Breeding of Ukraine" State Committee of
Statistics of Ukraine. 2011-2017;
Vdovychenko et al., 2014.).

It should be noted a positive trend
of the development dynamics the goat
breeding on the agricultural enterprises
and private farms, which is associated
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панства, което е свързано с опреде-
лени икономически и социални явления
в страната.

Напоследък козевъдството в
Украйна се превърна в доста популяр-
на сфера на животновъдството в
цялата страна. Козите се разпростра-
няват традиционно във всички региони
и области.

През 2020 г. се наблюдава отри-
цателна тенденция в общия брой на
козите в Украйна. Въпреки обективните
причини за това явление, броят на сел-
скостопанските предприятия нараства в
някои региони на страната, а това от
своя страна създава предпоставки за
развитие на чистопородно козевъдство.

Предвид особеностите на разви-
тието на козевъдството в различни
региони на Украйна са установени ко-
личествени показатели за числеността
на козите в зависимост от територията,
броя на градското и селското населе-
ние. Броят на кози на 1 кв. км. във
всеки регион, не е еднакъв и не зависи
от големината на региона и неговото
териториално местоположение. Съща-
та тенденция се наблюдава и при броя
на козите спрямо броя на жителите,
включително в селските райони. Ето
защо, развитието на козевъдството в
Украйна следва да се основава на
характеристиките на неговото форми-
ране в контекста на някои области, а не
на географски региони.

На 1 квадратен километър от те-
риторията на страната има 1,1 кози; в
регионите този показател варира от 0,5
до 2,8 животни. Броят на козите не за-
виси от населението и по-специално от
селските райони. Средно се отглеждат
1,5 кози на 100 жители на Украйна,
докато в различни райони този показа-
тел варира от 0,8 до 3,8 животни.

Производството на козе мляко в
Украйна през последните години вари-
ра между 220-235 хиляди тона годиш-
но. Положителна тенденция се наблю-
дава при увеличаване на количеството
козе мляко, произведено във всички

with certain economic and social
phenomena in the country.

Recently, goat breeding in Ukraine
has become a fairly popular direction of
animal husbandry throughout the country.
Goats are traditionally distributed in all
regions and areas.

In 2020, a negative trend was noted
in the total number of goats in Ukraine.
Despite the objective reasons for this
phenomenon, the number of agricultural
enterprises increased in some regions of
the country, and this, in turn, creates the
prerequisites for the development of
pedigree goat breeding.

Given the peculiarities of the
development of goat breeding in different
regions of Ukraine, quantitative indicators
of the goat’s number were established
depending on the territory, the number of
urban and rural population. The number of
goats, which falls on 1 square km in each
region is not uniform and does not depend
on the size of the region and its territorial
location. The same trend is observed in
the number of goats, which falls on the
number of residents, including rural. That
is why; the development of goat breeding
in Ukraine should be based on the
features of its formation in the context of
certain areas and not geographical
regions.

There are 1.1 goats per 1 square
kilometer of the country territory; in the
regions, this indicator ranges from 0.5 to
2.8 animals. The number of goats does
not depend on the population and in
particular the rural. On average, 1.5 goats
are kept per 100 inhabitants of Ukraine,
while in various areas this indicator
ranges from 0.8 to 3.8 animals.

The production of goat milk in
Ukraine in recent years has fluctuated
between 220-235 thousand tons per year.
A positive trend was observed in
increasing the amount of goat milk
produced in all categories of farms. The



17

категории стопанства. Количеството
мляко, получено от 1 животно също се
увеличава, така през 2000 г. млечната
продуктивност е на ниво 230 kg/коза, а
през 2019 г. тази цифра достига 410
kg/коза. Този факт показва, че произво-
дителността на млечните продукти се
повишава.

В различни региони на Украйна,
нивото на млечна продуктивност не е
еднородно и варира от 2,5 kg (Волин-
ска област) до 13,5 kg (в Област Одеса)
на жител на година, включително в
селските райони. Този факт най-напред
доказва необходимостта от индивидуа-
лен подход в стратегията за развитие
на козевъдството в различни региони.

В общия баланс на млечна про-
дукция в Украйна, нивото на производ-
ство на козе мляко е доста ниско и е в
размер на 1.9-2.3%. Освен това, трябва
да се вземе предвид консумацията на
мляко от различни животински видове
от населението.

Водещо в използването на козе
мляко е населението на Одеса, докато
там консумацията на краве мляко е
най-малка. В същото време количес-
твото мляко, консумирано на глава от
населението на година, остава далеч
от нормата, което създава предпос-
тавки и необходимост от развитие на
козевъдството в цялата страна.

Формирането на пазарни отноше-
ния в селскостопанския сектор на
Украйна и присъединяването на стра-
ната към Световната търговска органи-
зация (WTO) изискват икономически
ефективно животновъдство. В тази
връзка, за да се гарантира конкуренто-
способността на млечното козевъд-
ство, е необходимо значително да се уве-
личи продуктивния потенциал на млеч-
ните породи и съответно да се създа-
дат необходимите условия за хранене
и отглеждане на животни за пълното
реализиране на техния продуктивен
потенциал.

През последните 10 години, бла-
годарение на вноса от отделни собст-

amount of milk produced per 1 animal
also increased, so in 2000 milk production
was at the level of 230 kg / female goat,
and in 2019 this figure reached 410 kg
/female goat. This fact indicates an
increase in the level of the goat’s dairy
productivity.

In different regions of Ukraine, the
level of goat milk production is not uniform
and varies from 2.5 kg (in the Volyn
region) to 13.5 kg (in the Odesa region)
per one inhabitant per year, including
rural. This fact first proves the need for an
individual approach to the development
strategy for goat breeding in various
regions.

In the overall milk balance of
Ukraine, the level of goat milk production
is quite low and amounts to 1.9-2.3%. It
should also take into account the
peculiarities of the population’s consumption
of milk of various animal species.

The leader in the use of goat milk is
the population of Odessa region, while
they consume the least amount of cow
milk in Ukraine. At the same time, the
amount of milk consumed per capita per
year remains far from the norm, which
creates the prerequisites and the need for
the development of goat breeding
throughout our country.

The formation of market relations in
the agricultural sector of Ukraine and the
country's accession to the WTO
necessitate cost-effective livestock
farming.

In this regard, to ensure the competitive-
ness of dairy goat breeding, it is
necessary to significantly increase the
productive potential of dairy breeds and
accordingly create the necessary
conditions for feeding and keeping
animals for the full realization of their
productive potential.

Over the past 10 years, thanks to
the importation by individual owners of
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веници на високопродуктивната порода
Саанска коза и нейните производни,
продуктивността на козите се е
увеличила. Все пак, ефективността на
"местните" породи с млечност от 2,5-
5,0 литра е по-ниска от чистокръвните с
млечност от 3,5-8,5 литра.

Понатоящем, развъдната дей-
ност на млечни кози в Украйна е пред-
ставена от три породи (Саанска ,
Алпийска коза и "Англонубийска") и
седем развъдни стопанства (TOV " SK
"Dobrynia", FG "Zolota koza", FG "Tatiana
2011", FG "Kozyi dvor"" и FG
"Kamadhenu Anglo-Nubian kozy").

Тласъкът в развитието на млеч-
ното козевъдство в Украйна се осигури
чрез функционална програма. Вярно е,
че разработчиците все още виждат
основната движеща сила зад козевъд-
ството в лицето на частни производи-
тели и земеделски предприятия (произ-
водители на козе мляко). Обещаващо е
създаването на технологично оборуд-
вани малки ферми за промишлена пре-
работка на мляко с поетапно увелича-
ване на броя на животните до 100-150
кози. Изчисленията показват, че пора-
ди увеличаването на производител-
ността на козе мляко, брутното произ-
водство на мляко за пазара в такива
стопанства може да нарасне до 70-100
тона/година. Кредитирането на проекти
за изграждане и реконструкция на ком-
плекси и ферми за 100, 200, 500, 1000
и повече кози, подбрани на конкурент-
на основа, може да помогне значител-
но. Една от възможностите за инвести-
ране в индустрията може да бъде
регионалните програми за подпомагане
на животновъдството, т.е. средства от
местните бюджети.

Важен компонент за развитието е
наличието на зонирани породи кози за
чистопородно развъждане и кръстосва-
не. Въз основа на анализа на светов-
ния и местния опит в млечното козе-
въдство, с цел чистопородно отглежда-
не и подобряване на местните кози, са
идентифицирани четири основни

highly productive goats from Saanen and
its derivatives, the productivity of goats
has increased. Still, the performance of
"local" goats with milk yield of 2.5-5.0
liters is inferior to thoroughbred with milk
yield of 3.5-8.5 liters.

Today, the breeding base of dairy
goats in Ukraine is represented by three
breeds (Saanen, Alpine and Anglo-
Nubian) and seven reproducers (TOV "
SK "Dobrynia", FG "Zolota koza", FG
"TatIana 2011", FG "Kozyi dvor" and FG
"Kamadhenu Anglo-Nubian kozy").

The impetus for the development of
dairy goat breeding in Ukraine was to be
provided by a functional program. True,
the developers still see the main driving
force behind goat farming as private
peasant and farm enterprises (producers
of goat milk). Promising is the creation of
technologically equipped small farms for
the production of milk for its industrial
processing with a phased increase in the
number of livestock to 100-150 goats.

Calculations show that due to an increase
in the milk productivity of goats, the gross
production of marketable milk in such
farms can grow up to 70-100 tons/year.
Concessional lending to projects for the
construction and reconstruction of
complexes and farms for 100, 200, 500,
1000 and more goats, selected on a
competitive basis, could significantly help.

One of the options for investing in the
industry could be regional livestock
support programs, that is, funds from local
budgets.

An important component of
development is the presence of zoned
goat breeds for purebred breeding and
crossbreeding. Based on the analysis of
world and domestic experience in dairy
goat breeding, for purebred breeding and
improvement of the local livestock, four
main promising breeds of the dairy
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обещаващи млечни породи за Украйна:
Саанска коза, Алпийска коза, Тоген-
бург, Англонубийска и европейски
породи и типове, получени от тях.

Понастоящем в Украйна има 7
ферми с породисти животни, които са
получили статут за възпроизводство на
чистопородни животни, които обхващат
около 1000 кози от породи Саанска,
Алпийска и Англонубийска коза. Около
10 ферми според брой кози, продук-
тивност и ниво на селекция вече могат
да бъдат сертифицирани за съответ-
ствие със статута на чистопородни
ферми.

Първият статут за развъждане на
Саанска коза (най-малко 30 кози) е по-
лучен през 2011 г. от TOV „SK Dobrynia“
в Киевска област. През 2013 г., FG
"Zolota koza“в Кировоградска област, а
през 2017 г. FG "TatIana 2011" получа-
ват статут за Саанска и Алпийска" коза.
През 2017 г., FG "Kozyi dvor" на Киевска
област получават статут за отглеждане
на Саанска коза и FG "Kamadhenu
Anglo-Nubian kozy" в Житомирска
област за отглеждане Англонубийска
коза (Masliuk, 2018).

Значителен принос за развитието
на козевъдството в Украйна бе създа-
ването на ферма за развъждане на
Саански кози „Babyni kozy”. Това сто-
панство внесе разплоден материал,
притежава високо ниво на управленска
култура, отношение към животните и по-
требителите и най-важното: започна да
отчита продуктивността и селекционно-
развъдната дейност с кози. Ще спо-
менем няколко доста големи ферми,
които полагат много усилия, за да
популяризират тази уникална област на
животновъдството: "Dooobra ferma",
"Shevret", "Lisova koza", "Persha
selektsiina ferma", "Sviatogirska kozaа",
"Lukachivka Eco", "Mukko", "Strekoza",
"Eco-Karpathians", "Agrobusiness" и др.

Напоследък все повече и повече
козевъди обръщат внимание на отчита-
нето на млечната продуктивност на ко-
зите, оценяването на козите и отглеж-

direction of productivity for Ukraine were
identified: Saanen, Alpine, Toggenburg,
Anglo-Nubian and European breeds and
types derived from them.

Now in our country there are 7
pedigree farms that have received the
status of a pedigree reproducer, which
contains about 1000 goats of Saanen,
Alpine and Anglo-Nubian breeds. About
10 more farms by the number of goats,
their productivity and the level of selection
can already be certified for compliance
with the status of the pedigree farms.

The first breeding status for
breeding goats of the Saanen breed (at
least 30 goats) was obtained in 2011 by
TOV " SK "Dobrynia" in the Kiev region, in
2013 the FG "Zolota koza" of the Kirovograd
region and in 2017 the FG "TatIana 2011"
received the status of breeding goats of
the Saanen and Alpine breeds, also in
2017 the FG "Kozyi dvor" of the Kiev
region for breeding the Saanen goats and
the FG "Kamadhenu Anglo-Nubian kozy"
of the Zhytomyr region for breeding goats
of the Anglo-Nubian breed became
pedigree (Masliuk, 2018).

A significant contribution to the
development of goat breeding in Ukraine
was the creation of a farm for the
breeding of goats of the Saanen breed
“Babyni kozy”. This company imported
breeding material, it also has a high level
of management culture, attitude to
animals and consumers, and most
importantly: it began to record productivity
and selecting-breeding work with goats. I
would like to mention a few rather large
farms that are making a lot of efforts to
popularize this unique area of animal
husbandry: "Dooobra ferma", "Shevret",
"Lisova koza", "Persha selektsiina ferma",
"Sviatogirs'ka koza", "Lukachivka Eco",
“Mukko”, “Strekoza”, “Eco-Carpathians”,
“Agrobusiness” and others.

Recently, more and more goat
breeders have been paying attention to
taking into account the milk productivity of
goats, evaluating goats, and raising young
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дането на млади животни. Подобрява-
нето на козите чрез селекция и подбор
на животни не води до незабавно
увеличаване на млечния добив, за
разлика от нивото на хранене, но е от
решаващо значение за повишаване на
тяхната продуктивност при следващото
поколение животни.

В резултат на експедиционно
проучване се установи, че фермите за
разплод на кози от различни породи
имат високо ниво на селекция и раз-
въждане. Те разработиха програми и
планове за селекционна и развъдна
работа. В тези стопанства са иденти-
фицирани животни и се води зоотех-
ническа документация. Развъждането и
селекцията се извършват според пока-
зателите за млечната продуктивност и
екстериора, животните с дефекти по
екстериора и дефекти на вимето се
отхвърлят. След задълбочена провер-
ка и предварителен подбор, новородени-
те ярета се идентифицират и вписват в
Държавния регистър на родословието.

Племенните кози се
характеризират със силна конституция
с добре определен млечен тип. Сред
животните има както безроги така и
рогати индивиди (близо 50/50%).
Оцветяването на козината обикновено
съответства на вида на породата.

Доста често, животните дават
значително повече от 1000-1320 kg
мляко за 300-400 дни лактация. Съдър-
жанието на мазнини в млякото при кози
с висок добив, като правило, не над-
вишава 4,0%, а съдържанието на про-
теини е 3,0-3,5%. Качествените показа-
тели на млякото до голяма степен зави-
сят от характеристиките на породата и
технологията на отглеждане на животни.

Репродуктивните качества на ко-
зите в изследваните стопанства са дос-
та високи. Плодовитостта на козите във
фермите варира от 150 до 195%. По
този начин многоплодната бремен-ност
на козите първескини е средно 120-124
%. При възрастните кози е 150-210%.
Единаците тежат 3,5–6,0 kg, близнаци-

animals. Improving goats through the
selection and selection of animals does
not give an instant increase in milk yield,
in contrast to the level of feeding, but is
crucial to increase their dairy level
productivity in the next generation of
animals.

As a result of an expeditionary
survey, it was found that farms for
breeding goats of different breeds have a
high level of selection and breeding. They
developed programs and plans for
selection and breeding work. In these
farms, animals have been identified, and
zootechnical records are kept. Breeding
and selection is carried out according to
the indicators of dairy productivity and the
exterior, animals with defects in the
exterior and defects of the udder are
rejected. After a thorough inspection and
preliminary selection, the newborn kids
are identified and entered into the State
Pedigree Register.

Tribal goats are characterized by a
strong constitution with a well-defined
dairy type. Among animals, there are both
hornless and horned individuals (with a
distribution close to 50/50%). The
coloration of hair usually matches the type
of breed.

Quite often, when animals receive
significantly more than 1000-1320 kg of
milk for 300-400 days of lactation. The fat
content of milk in high-milk yield female
goats, as a rule, does not exceed 4.0%,
and the protein content is 3.0-3.5%.
Qualitative indicators of milk largely
depend on the breed characteristics and
technology of keeping animals.

The reproductive qualities of female
goats in the studied farms are quite high.
Fertility of goats on the farms ranges from
150 to 195%. Thus, the multiple
pregnancy of young female goats
averages 120-124%. Adult goats 150-210%.
Single kids weigh 3.5–6.0 kg, twins weigh
2.5–4.5 kg, triplets weigh 1.5–3.0 kg, and
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те тежат 2,5–4,5 kg, тризнаците тежат
1,5–3,0 kg, а четиризнаците тежат 1,0–2,1
kg. Трябва да се отбележи, че репро-
дуктивните качества на животните и
теглото на новородените млади живот-
ни до голяма степен зависят от пара-
типичните фактори и възрастта на жи-
вотните; следователно, значителни коле-
бания се наблюдават през годините и
сезоните.

Продължителността на продук-
тивното използване на козите се опре-
деля главно от нивото на млечна про-
дуктивност и е средно 4,0 раждания.
Пръчове за разплод се използват за
период от 3 до 6 години.

Пръчът се използва за чифтос-
ване на възраст от 9-18 месеца, в зави-
симост от живото тегло. Козите в из-
следваните стада могат да се заплож-
дат за първи път, когато достигнат жи-
во тегло 38-40 kg или повече, което отго-
варя на изискванията от клас I за кози
на възраст 8-10 месеца, съгласно "Инс-
трукции за оценка на млечните кози. "

От 10 до 120 кози се назначават
на един пръч годишно. Заплождането
на козите се извършва веднъж годиш-
но. Само 4-7% от женските кози оста-
ват в лактация две последователни
години.

Заплождането на козите започва
главно през август, така че началото на
ражданията настъпва през януари,
когато 20% от животните влизат в
период на лактация.

Повече от половината от кози
раждат ярета през февруари-март,
съответно 29% месечно, други 15%
раждат през април-май, а само 7% -
през останалите месеци на годината.
Периодът на агнене влияе пряко върху
времето на раждане на животните и
определя основните разпоредби в
технологичната схема на стопанствата.

Съставът на породата, броят на
разплодните животни и нивото на
развъдна работа в стадата кози в
изследваните стопанства, съчетани с
благоприятни условия за отглеждане и

kids from a quadruple weigh 1.0–2.1 kg.

It should be noted that the reproductive
qualities of animals and the mass of
newborn young animals depend largely
on paratypic factors and the age of the
animals; therefore, significant fluctuations
are observed over years and seasons.

The duration of productive use of
female goats is determined mainly by the
level of milk productivity and is on
average 4.0 birth giving. The goat-sires
use from 3 to 6 years.

First, the goat-sire is used for
mating at 9-18 months, depending on its
live weight. Female goats in the studied
herds are allowed to mate for the first time
when they reach a live weight of 38-40 kg
or more, which meets the requirements of
class I for goats aged 8-10 months
according to the "Instructions for the
Valuation of Dairy Goats."

From 10 to 120 female goats are
assigned to the goat-sire per year. Mating
of goats is carried out once a year. Only
4-7% of female goats are stayed lactating
for two consecutive years.

Mating of female goats begins
mainly in August, so the start of lambing
occurs in January, which is when 20% of
the animals begin to lactate.

More than half of the female goats
give birth to kids in February-March,
respectively 29% monthly, another 15%
give birth in April-May and only 7% - in
other months of the year. The lambing
period directly affects the time of birth of
animals and determines the main
provisions of the technological map of
farms.

The breed composition, the number
of breeding animals and the level of
breeding work in the herds of goats on the
studied farms, combined with favorable
conditions for keeping and feeding, allows
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хранене, позволяват да се получат кози
с продуктивност която съответства на
първите и елитни класове.

Живото тегло на мъжките живот-
ни на 18 месечна възраст във фермите е
54-55 kg; височина на холката е 76-77 cm.

Теглото на пръчовете е 80-100
kg, височината на холката е от 85 до 92
cm. Живото тегло на първескините във
фермите е 51-54 kg, височината при
холката е 62-67 cm. Живото тегло на
възрастните женски кози е 62-65 kg,
височината в холката 72-75 cm.

Средният размер на разплодните
животни е по-висок от стандарта на
породата, а височината при холката
във всички развъдни ферми надвишава
изискванията на елитния клас.

Развъдната работа в развъдните
и стоковите стопанства се отличава с
методи на развъждане и подбор на
животните. Водещият метод за отглеж-
дане на животни във всички развъдни
ферми е чистопородното развъждане,
използващо развъждане по линии и
фамилии. В някои случаи интродукция-
тя се използва за подобряване на
породата, а възпроизводителното кръс-
тосване се използват при създаване на
нова порода. Селекцията на животни в
развъдни ферми се извършва, като се
вземат предвид произхода, индиви-
дуалните качества на животните за
разплод и качеството на потомството,
получено от тях. В този случай се из-
ползва индивидуална хомогенна или
хетерогенна селекция. При създаване
на нови породи, линии, фамилии се из-
ползват далечни по родственост
животни.

В стоковите стопанства се изпол-
зват както чистопородни развъждане,
така и различни видове кръстоски. В
стопанства, където се отглеждат пре-
ходни и примитивни породи и кръстос-
ки, се използват главно промишлено,
поглъщащателно и променливо кръс-
тосване. В същото време се използва
хетерогенна селекция на женски. За по-
ценни женски екземпляри, мъжките се

to obtain the goats of productivity that
according to the first and elite classes.

The live weight of male goats at 18
months on farms is 54-55 kg; height at the
withers is 76-77 cm.

The goat-sires weight is 80-100 kg,
their height at the withers is from 85 to 92
cm. The live weight of the young female
goats on the farms is 51-54 kg, the height
at the withers is 62-67 cm. The live weight
of adult female goats is 62-65 kg, the
height at the withers 72-75 cm.

The average size of breeding
animals is higher than the breed standard,
and the height at the withers in the all
breeding farms exceeds the requirements
of the elite class.

Breeding work in breeding and
commodity farms is distinguished by
breeding methods, selection methods of
selection of animals. The leading method
of breeding animals in all breeding farms
is purebred breeding using breeding along
lines and families.

In some cases, introductory is used to
improve the breed, and reproducible
crosses are used when breeding a new
breed. The selection of animals in
breeding farms is carried out taking into
account the origin, individual qualities of
mating animals and the quality of offspring
received from them. In this case, an
individual homogeneous or
heterogeneous selection is used. When
creating new breeds, lines, families using
moderate and distant kinship mating
animals.

On commodity farms, both
purebred breeding and various types of
crosses are used. On farms where
transitional and primitive breeds and
crossbreeds are bred, industrial, absorb-
ing and variable crosses are mainly used.

At the same time, a heterogeneous
selection of females is used to males. For
more valuable females, males are
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избират индивидуално. Развъждане
между екземпляри от един род в
стоковите стопанства не е разрешено.

Ремонтната система на стадото
за категориите ферми е идентична.
Фермите с чистопородни екземпляри
осигуряват възстановяване на стада
поради собственото им възпроизвеж-
дане; развъдните ферми попълват
стадата с внос от предприятия и ферми
с породисти животни за сметка на соб-
ственото им възпроизводство, а индус-
триалните репродуктори се снабдяват
с млади животни от развъдни ферми и
ги отглеждат в собствените си стопан-
ства. По този начин е създадена стъпка
по стъпка система за възпроизвеждане
и продажба на развъден млад добитък,
което позволява да се подобрят поро-
дите и да се повлияе активно на подоб-
ряването на продуктивните качества на
стоковата част от стадото.

В млечното козевъдство, при
условията на съвременната техноло-
гия, животните трябва да се характе-
ризират по-скоро с високи физиоло-
гични и продуктивни показатели, откол-
кото с традиционната технология.
Практиката показва, че в силно меха-
низирани ферми, най-големият иконо-
мически ефект се постига чрез изпол-
зване на специализирани млечни породи.

Системата на козевъдството
предвижда поддържане на ферми с
технология за промишлено производ-
ство на мляко от млади животни от
специализирани ферми за отглеждане
на ярета, където те се отглеждат в
условия, близки до условията на
механизираните млечни ферми.

Важна характеристика на развъд-
ната работа във високомеханизирани
стопанства е оценяването и подбора на
младите животни според собствената
им продуктивност. В такива ферми се
използва линеен групов подбор с вър-
тене на линиите. Най-малко пет линии
на производители се използват при смя-
на на въртенето, за да се предотврати
близкородствено размножаване. В сис-

selected individually. Related breeding on
commodity farms is not allowed.

The remount of herd system for
farm categories is identical. Pedigree
farms provide remount of herd due to their
own reproduction; pedigree farms
replenish herds with import from pedigree
enterprises and pedigree farms and at the
expense of their own reproduction, and
industrial reproducers are provided with
repair young stock from pedigree farms
and grow it on their own farms.

Thus, a step-by-step system of
reproduction and sale of repair (breeding)
young stock has been created, which
allows to improve breeds, and actively
influence the improvement of productive
qualities of the commodity part of the
herd.

In dairy goat breeding, under the
conditions of modern technology, animals
must be characterized by high
physiological and productive indicators
than with traditional technology. Practice
has shown that on highly mechanized
farms the greatest economic effect is
obtained by using specialized dairy
breeds.

The goat breeding system provides
for manning farms with industrial milk
production technology by young animals
from specialized farms for growing kids,
where they are grown under conditions
close to the conditions of mechanized
dairy farms.

An important feature of breeding
work on highly mechanized farms is the
evaluation and selection of young female
goats by their own productivity.

On such farms, linear-group selection with
rotation of the lines is used. At least five
lines of producers are used in the rotation
change in order to prevent related mating.
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темата на козевъдството в Украйна,
особено значение се отдава на селек-
цията на майките на пръчове. Първо-
началната стъпка в организирането на
майки за селекция на мъжки е да се
идентифицират най-продуктивните чис-
топородни майки на бъдещите пръчо-
ве. Те се представят на всеки етап на
подбор с най-високите възможни изис-
квания. За да се получи един качествен
пръч, трябва да има 11-12 потенциални
майки.

На следващия етап се извършва
генетичен анализ на отделни стада и
популации като цяло. След това се
установява интензивността на подбор
на козите за млечна продуктивнос, кое-
то зависи от максималния брой млади
женски, които се присъединяват към
основното стадо.

Най-ценните племенни мъжки
екземпляри се избират като родители.
На различни етапи се оценяват и под-
бират по произход, тяхната собствена
продуктивност, здраве и качество на
потомството. Практиката показва, че
понастоящем мъжките екземпляри се
отхвърлят поради липсата на растеж и
развитие от 10-15%; сексуална актив-
ност, способност за заплождане и
качество на спермата - 20-25; здраве -
10-15%. Според качеството на потом-
ството по правило се избира един от 4-
5 мъжки според оценката.

Ефективността на селекцията в
козевъдството до голяма степен зависи
от правилната оценка на животните.
Валидирането на козите се извършва
от животновъди, специалисти от асо-
циации за чисторпородни животни, уче-
ни, експерти бонитьори въз основа на
данни от първична зоотехническа и
развъдна регистрация и подробно из-
следване на животни. Оценките се про-
веждат ежегодно. Животните се оценя-
ват в съответствие със специални ин-
струкции на Министерството на аграр-
ната политика и храните на Украйна, в
които се определя процедурата за про-
веждане на оценката и стандартните

In the system of goat breeding in our
country, particular importance is attached
to the selection of mothers for goat-sires.
The initial step in organizing the selection
mothers for male goats is to identify
among the most productive parts of the
breed pure-bred mothers of future goat-
sire. They are presented at each stage of
selection with the highest possible
requirements. To get one tested male
goat, you must have 11-12 potential
mothers.

At the next stage, genetic analysis
of individual herds and populations as a
whole is carried out. Then establish the
intensity of selection of goats for milk
productivity, which depends on the
maximum number of young female goats,
which are joined into the main herd.

The most valuable tribal male goat-
sires are selected as parents. At different
stages, they are evaluated and selected
by origin, their own productivity, health
and quality of offspring. Practice shows
that at present male goats are rejected
due to the lacks of growth and
development of 10-15%; sexual activity,
fertilizing ability and sperm quality - 20-25;
health - 10-15%. According to the quality
of the offspring, as a rule, one of the 4-5
male goats selected for evaluation is
selected.

The effectiveness of selection in
goat breeding largely depends on the
correct assessment (scoring) of animals.
Validation of goats is carried out by farm
breeders, specialists of pedigree
associations, scientists, expert boniters on
the basis of data from primary
zootechnical and breeding registration
and detailed examination of animals.  The
assessments are held annually. The
animals are scoring in accordance with
special instructions of the Ministry of
Agrarian Policy and Food of Ukraine, in
which the procedure for conducting the
valuation and standard requirements for
each item that is evaluated are
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изисквания за всеки оценяван обект.
Въз основа на материалите от

атестацията се разработва подхода на
работа за следващата година, изготвя
се план за подбор, който предвижда
подобряване на развъдните и продук-
тивните качества, план за отглеждане
на млади животни, хранене на животни
и разработване на стратегия за селекция.

Учени от нашия институт и Ин-
ститут по животновъдство на Нацио-
налната академия на аграрните науки
на Украйна са разработили Инструкции
за оценка на млечните кози и Инструк-
ции за управление на млечни кози (The
Instructions for Assessment Dairy goats.
Instruction on Keeping Breeding Records
in Dairy Goat Breeding, 2018)..

В Инструкциите за оценка на
млечните кози, като се вземат предвид
световните стандарти, са разработени
изисквания за най-често срещаните
млечни кози, определени като перспек-
тивни за разплод в Украйна. Мъжките
животни се оценяват от датата на
раждане според живо тегло и дължина
на тялото на 18 месеца, 2, 3, 4, 5 и по-
големи. Оценката на женските животни
се извършва на 18 месеца след първо,
второ, трето и повече раждания на 30-
60 ден. Оценката на растежа на млади-
те животни започва от първия месец
след раждане с определяне на живото
тегло и се извършва месечно до 12
месеца. От 13-ия месец при определя-
не на живото тегло на разплодните
мъжки и женски кози, се оценява
допълнително и тяхната физика. Въз
основа на резултатите от оценката се
определя клас животни.

Основните критерии за опреде-
ляне на развъдната стойност на козата
е нейната млечна продуктивност. Ком-
плексните класове от четири породи се
определят според млечността, съдър-
жанието на мазнини и протеини в мля-
кото, количеството млечна мазнина и
протеини за лактация. Изискванията са
установени за първа, втора, трета,
четвърта и последваща лактация.

determined.
Based on the materials of the

appraisal, they develop the tactics of work
for the next year, draw up a selection plan
that provides for the improvement of
breeding and productive qualities, a plan
for raising young animals, feeding
animals, and develop a selection strategy.

Scientists of our institution and the
Institute of Animal Breeding of the
National Academy of Agrarian Sciences of
Ukraine have developed Instructions for
the Valuation of Dairy Goats and
Instructions for the Management of Dairy
Goats (The Instructions for Assessment
Dairy goats. Instruction on Keeping Breed-
ing Records in Dairy Goat Breeding, 2018).

In the Instructions for appraising
dairy goats, taking into account world
standards, the requirements for the most
common dairy goats are developed, which
are identified as promising for breeding in
Ukraine. Male goats should be evaluated
for live weight and body length at 18
months, 2, 3, 4, 5 years and older from
the date of birth. The assessment of
female goats is carried out at 18 months
after the first, second, third and more
birth-giving on 30-60 days. Growth
assessment of young growth begins from
the first month of life by live weight, and is
carried out monthly up to 12 months.
From 13 months when determining live
weight of breeding male goats and female
goats are additionally assessed for their
physique. Based on the assessment
results, a complex class of animals is
determined.

The main criteria for determining
the breeding value of a female goat is its
dairy productivity. Complex classes of four
breeds are determined by milk yield, the
content of fat and protein in milk, the
amount of milk fat and protein per
lactation. The requirements are
established for the first, second, third,
fourth and subsequent lactations.
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В Инструкциите за оценка на
млечни породи кози са определени
основните отчетни форми в млечното
козевъдство и са посочени последова-
телността и характеристиките на серти-
фициране и определяне на основните
показатели за ефективност на козите.

В Украйна се произвеждат много
видове продукти, особено меки и
твърди кози сирена, обект на голямо
търсене. Занаятчийските продукти на
някои ферми са високо оценени на из-
ложения и панаири, включително меж-
дународни. Широка гама от продукти
(мляко, сирене, заквасена сметана,
масло, кисело мляко, сметана, мас,
месо и др.) се продава в магазини, рес-
торанти, мотели и на частни лица. Въп-
реки че гамата на местните производи-
тели е по-малобройна от европейските.

Понастоящем пазарът за продук-
ти от козе месо не е зает. Младото козе
месо по вкус няма аналози, а по
хранителност и полезност не е по-
нискокачествено от агнешкото и далеч
превъзхожда говеждото и свинското. В
много страни от Африка и Азия месни-
те кози се отглеждат само за делика-
тесно месо, подобно на месото на ди-
вите кози. Козята мазнина, която се от-
лага върху вътрешните органи, е много
полезна. Лесно се отделя и топи, из-
ползва се като средство за лечение на
настинки и белодробни заболявания.
Следователно перспективата е отглеж-
дането на кози за  месо и комбинирани
направления на продуктивност.

Въпреки че много от нашите
сънародници оценяват предимствата
на продуктите от кози, не всеки може
да си позволи да го купи. И така, козето
мляко в селските райони се продава на
цени като краве мляко, а в градовете е
2-3, а понякога и 5 пъти по-скъпо от
него, в същото време в Европа това
превишение е само 30-50%.

В следващите години, оценя-
вайки настоящата ситуация, трябва да
се очаква търсене и предлагане на
продукти от кози: увеличаване на броя

In the Instructions for the appraisal
of goats of dairy breeds, the main forms of
accounting in dairy goat breeding are
defined and the sequence and features of
certification and determination of the main
performance indicators of goats are
spelled out.

Many types of products are
produced in Ukraine, especially soft and
hard goat cheeses, which are in great
demand. Craft products of some farms
were highly appreciated at exhibitions and
fairs, including international ones. A wide
range of products (milk, cottage cheese,
sour cream, butter, yogurt, cream, lard,
meat, etc.) is sold through shops,
restaurants, motels and private
individuals. Although the variety of
products of domestic manufacturers is
inferior to European.

The market is free today for goat
meat products. Young goat meat in taste
has no analogues, and in nutrition and
usefulness is not inferior to lamb and far
superior to beef and pork. In many
countries of Africa and Asia, meat goats
are bred only for delicatessen meat,
similar to the meat of wild goats.

Goat fat, which is deposited on the
internal organs, is very useful. It is easily
separated and smelted, it is used as a
remedy for colds and pulmonary
diseases. Therefore, the perspective is
the cultivation of goat meat and combined
directions of productivity.

Although many of our compatriots
appreciated the benefits of goat products,
not everyone can afford to buy it. So, goat
milk in rural areas is sold at cow's milk
prices, and in cities it costs 2-3, and
sometimes 5 times more expensive than
it, at the same time in Europe this
advantage is only 30-50%.

In the coming years, assessing the
current situation, the demand and supply
for goat products should be expected: an
increase in the number of pedigree and
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на чистопородните животни и ферми от
100 до 2000 животни; увеличаване на
дела на високопродуктивни разплодни
животни; повишаване на продуктив-
ността на козите и качеството на про-
дукта; намаляване на производствени-
те разходи и цените на кози продукти;
засилване на персонала и научната
подкрепа за индустрията.

Основните пречки, които значи-
телно възпрепятстват развитието на
козевъдството са: ниска продуктивност
на животните, ограничен достъп до
най-добрия световен генофонд от
различни направления кози; несъвър-
шенство на механизма за държавна
подкрепа; липса на целенасочена се-
лекция на кози и контрол върху вноса и
използването на чужди генотипи.

Природните и климатичните осо-
бености и условията на околната среда
ни позволяват ефективно да развиваме
биологично производство на кози
продукти.

farms with a livestock of 100 to 2000
animals; increase in the proportion of
highly productive breeding animals;
increase goat productivity and product
quality; reduction in production costs and
prices for goat products; strengthening
staffing and scientific support for the
industry.

The main obstacles that
significantly hinder the development of
goat breeding are: low animal productivity,
limited access to the best global gene
pool of different directions productivity
goats ; imperfection of the state support
mechanism; lack of targeted selection of
goats and control over the import and use
of foreign genotypes.

Natural and climatic features and
environmental conditions allow us to
effectively develop organic production of
goat products.

ИЗВОДИ CONCLUSIONS
След анализ на горното можем

да заключим, че перспективите за от-
глеждане на млечни кози в Украйна са
широки. Необходимостта от продукти
от кози стимулира производителите да
търсят нови решения в козевъдството.
Опитът в отглеждането на кози доказва
ефективността на големите стопанства.
Ето защо, в близко бъдеще е необ-
ходимо да се въведат селекционен
материал и сперма от пръчове на
обещаващи породи, за да се увеличи
млечната продукция от местни породи
и да се създадат високопродуктивни
популации от разплодни кози във всеки
район на Украйна, да се развие фураж-
на база, да се произвеждат високо-
качествени фуражи, да се осигуряват
на фермите оборудване за отглеждане,
хранене, изкуствено осеменяване и
доене на кози.

After analyzing the above, we can
conclude that the prospects for dairy goat
breeding in Ukraine are wide. The need in
the goat products encourages producers
to search for new solutions in the process
of goat breeding. The experience of goat
farming proves the effectiveness of goat
breeding in large farms.

Therefore, in the near future it is
necessary to bring in the breeding stock
and sperm of goat-sires of promising
breeds in order to increase the milk
production of local breeds and create
high-productive populations of breeding
goats in each zone of Ukraine, develop a
feed base, produce high-quality feed for
their feeding, provide farms with
equipment for keeping , feeding, artificial
insemination and milking of goats.
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РЕЗЮМЕ SUMMARY
Известно е, че най-бързият

метод за развъждане на местни кози е
кръстосването на породи като Саанска,
Алпийска, Тогенбург и др. От 2014-2015
г. в Република Молдова се извършват
подобни кръстоски. Получените
резултати показват, че кръстоската
(♀ Местна x ♂ Саанска), според
стойностите на измерванията на тялото
и телесните индекси, превъзхожда
козите от местната популация (майчина
основа). Морфо-физиологични промени
при кръстоската (♀ Местна x ♂ Саанска)
показват значително увеличаване на
(P≤0.05) височината и дължината на
тялото, като се доближават до
долихоморфния тип телосложение на
Саанска порода. Променени има в
млечните жлези, които при кръстоската
имат по-голям обем (P≤0,01) и
съществени промени по отношение на
качеството им - формата на вимето и
размера на цицките, което повишава
възможността за млечна продукция и

It is known that the fastest method
of goat improvement is breeding of local
goats with crossing breeds such as
Saanen, French Alpine, Toggenburg, etc.
From 2014-2015, such crossings were
made in the Republic of Moldova. The
obtained results denote that the metis
goats (♀Local x ♂Saanen), according to
the values of the body measurements and
the body indices, are superior to the goats
in the local population (maternal base),
being evident the occurrence of morpho-
physiological changes at the metis
animals (♀Local x ♂Saanen), increasing
significantly (P≤0,05) the height and the
length of the body, becoming closer to the
specific of the Saanen breed - respiratory
physiological type with a dolicomorphic
body format. There were also changes in
the mammary gland, which at the metis
goats has a higher volume (P≤0,01) and
with essential changes regarding its
quality - the shape of the udder and the
size of the nipples, which reflects the
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пригодността на млечните жлези за
механизирано доене. Средният дневен
млечен добив от кръстоската кози
(Местна x Саанска) първо и второ
поколение превъзхожда местните кози
(P≤0,01) с 1550.91 ml за кози F1 и
1500.0 ml за F2 кози. Млякото,
независимо от поколението (F1 или
F2), се характеризира с доста високо
съдържание на мазнини 6.1-6.6% и
протеин 3.29-3.62%. .

Ключови думи: местни кози,
кръстоски, Саанска коза, продуктивност,
физиологичен тип, морфопродуктивен
тип, млечна жлеза

increase of the potential for milk production
and the suitability of the mammary gland
for mechanized milking. The average daily
milk production per day at the metis goats
(Local x Saanen) first and second
generation is superior to local goats
(P≤0,01), being of 1550,91 ml for F1 goats
and 1500,0 ml for F2 goats, and milk,
regardless of generation (F1 or F2), it is
characterized by quite high values of fat
content 6,1-6,6% and protein of 3,29-3,62%.

Key words: local goats, cross
breeds goats, Saanen breed, productivity,
physiological type, morphoproductive
type, mammary gland.

УВОД INTRODUCTION
Рентабилността на козевъдството

в Република Молдова ще се повиши,
като се вземат предвид няколко техни-
чески и организационни процеса, които
отдавна се извършват в държави, като
Франция, Испания, Германия, Италия и
др. (Tafta, 1996).

За тези цели е необходимо да се
извърши генетично подобрение на
местните кози и численото им увели-
чение в съществуващите или новосъз-
дадени стопанства. Това ще доведе до
необходимост от модернизиране на
използваните заслони, прилагане на
мерки за механизация и автоматизация
на технологичните процеси, осигуря-
ване на стабилна и постоянна фуражна
база през цялата календарна година,
факт, който също предвижда промяна в
начина и качеството на храненето на
козите. Подобни насоки в козевъд-
ството се реализират и стават все по-
видими в целия свят (RăducutaI and
CusturaI, 2010).

В Република Молдова една от
първите необходими мерки е генетич-
ното подобрение на местната попула-
ция кози чрез изследване на продуктив-
ността на експлоатираните кози, създа-
ване на селекционни ядра, кръстосване
и трансформация на местната попула-
ция кози с пръчове от специализирани
породи за увеличаване на млечната

The profitability of goat breeding
and exploitation of these in the Republic
of Moldova will be carried out taking into
account several technical and organizational
processes that since long time are
performed in the countries concerned by
this species, such as France, Spain,
Germany, Italy and others. (Tafta, 1996).

For these purposes it is necessary
to genetically improve the livestock of
local goats, and the numerical increase of
goats in the existing or newly created
farms. This will lead to the need to
modernize the used shelters , to
implement mechanization and automation
measures of technological processes, to
ensure a stable and constant feed base
throughout the calendar year of
exploitation, a fact which  also provides
for a change in the way and quality of
nutrition of goats. Such guidelines in the
breeding and exploitation of goats are
realised and increasingly visible
worldwide (RăducutaI and CusturaI, 2010)
.

In the Republic of Moldova, one of
the first necessary measures is the
organization of genetic improvement of
the local goat population based on the
testing of the productive performance of
the exploited goats, the creation of the
selection nuclei and the realization of the
cross-breeding infusion and transformation
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продуктивност. Този процес и дейнос-
тите в посока на получаване и изпит-
ване на полукръвни екземпляри полу-
чени от кръстосване на кози от мест-
ната популация с пръчове от Саанска
порода е започнат преди около пет
години и първият внос на чистокръвна
Саанска порода и Френската Алпийска
порода кози в нашата република
са извършени през 2012 г. (Mashner,
2012).

Като се има предвид, че цената
за висококачествения и чист генетичен
материал на споменатите породи
внасяни от чужбина, е доста висока и
предвид факта, че фермерите са огра-
ничени в купуването на големи стада,
единственото решение за отглеждане
на кози стада остава използването на
Саанска порода, която е най-често из-
ползвана за целите на кръстосването в
целия свят (Pascal, 2007; Mashner, 2010).

Поради уникалните генетични ха-
рактеристики и високата продуктивност
на Саанска порода и изследванията
относно адаптирането ѝ към кръстос-
ване и експлоатация при различни пе-
доклиматични условия, нейният подбор
и използване за кръстосване с местни
породи и оценката на усилващия ефект
на съответните кръстоски в много
държави, представляват постоянна
тема за учени, като изследователи,
генетици и животновъди (Mustafaeva,
2008; Ngatke, 2008;  Perevalova et al.,
2011; Vlad et al., 2012).

В горния контекст, проведеното
изследване има за цел да разкрие
резултатите от кръстосването на мест-
ни кози със Саанска порода, планирано
при условията на Република Молдова,
за да се установят характеристиките на
полукръвните кози, въз основа на които
ще бъде извършена селекционната
работа, за да се създаде размножа-
ваща се популация от местни кози -
местният тип Саанска порода.

of the local goat population with the bucks
of specialized breeds for increasing milk
production. This process and activities in
the direction of obtaining and testing the
half-breed goats from the crossing of the
goats of the indigenous population with
the Saanen bucks have already been
initiated about five years ago, and the first
import of the purebred Saanen and the
French Alpine goats in our republic has
been carried out in 2012 (Mashner, 2012).

Considering that the price for the
high quality and high purity genetic
material of the mentioned breeds
imported from abroad is quite high, and
given the fact that farmers are limited to
buy large herds, the only solution for
breeding goat herds remains the
application of crosses with the use of the
Saanen breed, as a breed most
commonly used for these purposes
worldwide (Pascal,2007; Mashner, 2010).

Due to the unique genetic
characteristics and the high level of
production of the Saanen breed, and the
research on the problems related to adapt-
ing of this breed to crossing and exploitation
under different pedoclimatic conditions, its
selection and use for cross-breeding with
local breeds and the evaluation of the
enhancing effect of the respective crosses
in many countries, represent a constant
topic to the scientists, such as researchers,
geneticists and practical breeders
(Mustafaeva, 2008; Ngatke, 2008;
Perevalova et al., 2011; Vlad et al., 2012).

In the above context, the purpose
of the research carried out aims to reveal
the results of the cross-breeding of the
native goats with the Saanen breed planned
under the conditions of the Republic of
Moldova, to establish in comparative aspect
the particularities specific to the obtained
half-breed goats, on the basis of which
the selection work will be carried out in
order to create a breeding population of
native goats - the local type of the Saanen
breed.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS
Местните кози и кръстоски

(местна порода x Саанска F1 и F2), на
различна възраст, получени през 5
последователни години (2015-2019 г.)
от кръстосване с мъжки репродуктори
от порода Саанска (внос от Австрия),
отглеждани при идентични условия в
козеферма, разположена в северната
част на Република Молдова (област
Rascani) служат като материал.

Технологията в козевъдството на
посочената ферма се характеризира
като екстензивна, основана на под-
дръжка и хранене, специфични за
двата периода - пасищен период (май-
ноември) и оборен период (декември-
май). Концентрати и смески се прила-
гат в козевъдството периодично в зави-
симост от пол, възраст и физиологично
състояние на животните (бременност,
ярета, пръчове по време на размножи-
телния период). През оборния период
на козите, основният източник на
фураж е сеното (от люцерна и трева).

Системата за развъждане на кози,
адаптирана към фермата, е с естес-
твено насочено чифтосване (пускане от
ръка) с регистрацията на двойките.
Окозването се извършва масово между
10 март и 10 април. Всички получени
мъжки се колят през първите 20-30 дни
от отглеждането за собствена консума-
ция или за пазара (сурово месо за
Великден). Отбиването на женските
ярета, оставени за растеж, се извър-
шва 60-70 дни след окозване, които
след това растат в стадо, отделено от
възрастните кози и яретата от пред-
ходната година, отглеждани на терито-
рията на фермата. Възрастните кози и
женските от предходната година се
държат в пасищния период в летните
заграждения, разположени в пасището.

Приложените изследователски
методи са класическите за зоотехника
като соматоскопска, соматометрична и
соматографска оценка на козите и
тяхното потомство, получени в различ-
ни периоди на растеж и развитие

As a material for the research
carried out were local goats and mixed
ones (Local x Saanen F1 and F2), of
different ages obtained during 5
consecutive years (2015-2019) from
crossbreeding with male-reproducers of
Saanen breed (imported from Austria),
bred under identical conditions at the goat
farm located in the northern area of the
Republic of Moldova (Rascani district).

The technology of rearing goats on
the nominated farm is characterized as an
extensive one, based on maintenance
and feeding specific to the two periods –
grazing period (May-November) and stable
period (December-May). Concentrates and
premix supplements are administered to
reared goats  periodically according to
sex, age and physiological state of the
animals (gestation, kids, bucks during the
mating season). During the stable period
of the goats the main source of fodder is
the hay (from lucerne and grass ).

The breeding system of goats
adapted to the farm is the natural-directed
mating (by hand) with the registration
which is required to the pairs. The kidding
of goats occurs massively between March
10 and April 10. All males obtained are
slaughtered during the first 20-30 days of
rearing for own consumption or for the
marketing of carcasses of dairy kids (raw
meat for the Easter). The weaning of the
female kids left for growth takes place 60-
70 days after calving, which then grow in
a herd separated from the adult goats and
the youth of the previous year, being kept
on the territory of the farm. Adult goats
and female goats of the previous year are
kept in the grazing period in the summer
enclosures located on the pasture.

The applied research methods
were the classical ones for zootechnics as
somatoscopic, somatometric and
somatographic evaluation of goats and
their offspring obtained in different periods
of growth and development according to



33

съгласно инструкцията за качествена
оценка на кози, отглеждани за мляко с
елементи за селекция (Maschner et al.,
2013) и техниката за оценка на продук-
тивните резултати при овце и кози
(Pascal, 2007).

Химичният анализ на мляко е
извършен на апарат LACTOSCAN.

Цифровият материал, получен от
изследването, е обработен статисти-
чески с помощта на компютърна прог-
рама "STATGRAPHICS Centurion XV" и
оценката на степента на достоверност
на статистическите разлики между ана-
лизираните индекси в сравнените групи
е извършена по критерия на Стюдент
(Mercurieva, 1964; Plohinschii, 1969).

the instruction of bonitation of goats bred
for milk with selection elements
(Maschner et. al., 2013) and the
technique of evaluation and assessment
of productive performances in sheep and
goats (Pascal, 2007).

The chemical analysis of milk was
performed on a LACTOSCAN apparatus.

The numerical material obtained
from the research was statistically
processed using the computer program
"STATGRAPHICS Centurion XV" and the
assessment of the degree of authenticity
of the statistical differences between the
indices analyzed in the compared groups
was carried out using the Stiudent criterion
(Mercurieva, 1964; Plohinschii, 1969).

    РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION
След изследванията, проведени

през 2015-2019 г. върху кози от местна
популация, кръстосани с пръчове от
Саанска порода, както и на техните
приплоди с кози от смесен генотип от
първо (F1) и второ (F2) поколение, се
установи, че в поколение F1 преоблада-
ващият цвят на козината е 85% бял при
окозването (Фигура 1), факт, който
доказва доминирането на белия цвят на
козината, специфичен за развъжданата
порода, предаден от Саанските пръчове.

After the research carried out during
the years 2015-2019 on goats from the local
population crossed with bucks of Saanen
breed and their offspring with mixed goats of
the first (F1) and second (F2) generation, it
was established that in generation F1 the
predominant color of the pilosity in mixed
goats was the white one with 85% in kidding
(Figure 1), the fact wich proves the
dominance of the white color of the hair
specific to the breeding breed, being
transmitted from Saanen bucks.

Фиг. 1. Кози със смесен генотип (Местна x Саанска) F1, на възраст 7-9
месеца (снимка 2015 година)
Fig. 1. Mixed she-goats (local x Saanen) F1, age 7-9 months (photo 2015 year)
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Друг аспект, заслужаващ внима-
ние, е плодовитостта на женските.
Според данните от окозването на
козите във фермата през последните
три години, изчислената плодовитост
средно за местните кози е 145%. При
кръстоските (местна порода x Саанска)
от различни възрасти F1 и F2, плодо-
витостта е 159%, с по-високи стойности
от 165% за кръстоските F1 на трета и
четвърта лактация.

Тези данни показват тенденция
към увеличаване (подобряване) на ре-
продуктивните функции при кръстоски-
те в сравнение с местните, най-вече за
плодовитостта при женските.

При провеждането на изследва-
ния върху кози и обобщаване на дан-
ните за морфопродуктивните характе-
ристики за различни етапи на растеж и
развитие, са установени някои осо-
бености на екстериора като телесно
тегло, показатели за структурата и
развитието на млечните жлези (виме),
млечната продуктивност и химичния
състав на млякото, събрани от
различни оценени генотипове.

Следователно, според резулта-
тите от оценката на телесното тегло на
женските кръстоски в различна възраст
(Таблица 1), е очевидно, че теглото им
има относително ниска средна стой-
ност, факт, който изисква по-задъл-
бочен анализ на условията и причи-
ните, които са подкопали проявата на
този характер. Вероятно това е след-
ствие от екстензивната технология за
отглеждане и експлоатация на кози в
изследваната ферма.

В същото време, в сравнение с
изискванията, посочени в инструкцията
за качествена оценка на млечни кози
(Maximovca, 2013), телесното тегло за
женските от смесен генотип
(местна порода X Саанска) от различни
възрасти трябва да е много по-високо,
като например: при възрастни кози
(кръстоски от тип Саанска - порода
MTS) с около 6.0%; при кози на 1-1.5
години с около 25.0%; и при кози на 6-8

Another aspect that should be
mentioned is the prolificity of
females.According to the data of the
kiddding of goats on the farm for the last
three years the calculated prolificity
constituted on average in local goats
145%. In mixed goats (local x Saanen) of
different ages F1 and F2 the prolificity
constituted 159%, with higher values
of165% for mixed goats F1in the third and
fourth lactation.

These data indicate a tendency to
increase (improve) reproductive functions
in mixed goats compared to local ones, in
particular the prolificity in females.

During conducting investigations on
goats and keeping the evidence of
morphoproductive characters at different
stages of growth and development, there
have been established some peculiarities
of the exterior as the body weight of the
animals, indices related to the specific
characteristics of the conformation and
development of the mammary gland
(udder), milk production and the chemical
composition of the milk collected from
different evaluated genotypes.

Therefore, according to the results
of the assessment of the body weight of
the number of mixed females at different
ages (Table 1), it is evident that the body
weight of mixed females has relatively low
average value, the fact which requires a
deeper analysis of the conditions and
causes that have undermined the
manifestation of this character. It is probably
the consequence of the extensive
technology of breeding and exploitation of
goats in the researched farm.

At the same time, and in this
context, it should be mentioned that in
comparison with the requirements laid
down in the instruction for bonitation of
milk goats (Maximovca, 2013), the body
weight for mixed genotype females
(local X Saanen) of different ages should
be much higher, such as: in adult goats
(mixed in the type of Saanen – MTS
breed) with about 6.0%; in she-goats of
1-1,5 years with about 25,0%; and in she-
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месеца с около 41.0%. Получените
данни показват наличието на големи
проблеми в технологията за растеж на
млади животни, които неизбежно ще
повлияят допълнително на продуктив-
ността на козите. Въпреки това, срав-
нявайки телесното тегло на възраст-
ните кози от полукръвните породи с
това на местната популация, които се
отглеждат и експлоатират при същите
условия, се забелязва, че полукръвни-
те породи са по-тежки с 4.35 kg (11.5%),
при статистически достоверна разлика
с P≤0.01.

goats of 6-8 months with about 41.0%.
The obtained data indicate the existence
of major problems in growth technology of
youth, which will inevitably affect further
the productivity of goats. However,
comparing the body weight of adult half-
goats with that of the local population
goats, which are bred and exploited under
the same conditions, it is observed that
after this character the half-goats are
more heavy with 4,35 kg (11,5%), the
difference being statistically authentic with
P≤0,01.

Таблица 1. Телесно тегло на женски кози от смесен генотип на различна
възраст, kg
Table 1. Body weight of mixed females at different ages, kg

Женски според генотип и възрастова група/Females by genotype and age groups

Характеристика
Specification

Местни кози в
лактация

(над 2.5 г.)
Local goats in

lactation
 (over 2.5

years)

Смесен
генотип в
лактация
(над 2.5 г.

Mixed goats
in lactation

(over 2.5 years)

Кози от
смесен
генотип

(12-14 месеца)
Mixed she-

goats (12-14
months)

Кози от
смесен
генотип

(7 месеца)
Mixed she-

goats
(7 months)

Кози от
смесен
генотип

 (3 месеца)
Mixed she-

goats
(3 months)

Кози от
смесен
генотип
(1-2 дни)

Mixed she-
goats

(1-2 days)

X±Sx 37,65±0,65 42,00±0,60** 28,00±0,56 17,65±0,55 10,26±0,29 3,12±0,21

S 5,31 6,47 4,29 3,58 2,64 2,35

V,% 19,7 15,4 15,4 20,2 25,7 10,5

n 63 116 58 62 81 107

** P≤0,01

За сравнителна оценка на специ-
фичната телесна структура при кози от
полукръвни породи и местни популации
са извършени и анализирани телесни
измервания при кози от различни
възрасти (Таблица 2), като са включени
във всяка група по 5 представителни
животни.

For the comparative evaluation of
the specific body conformation in mixed
and local goats, the body measurements
in goats of different ages were performed
and analyzed (Table 2), being included in
each measured batch of 5 representative
animals.
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Таблица 2. Телесни измервания при кози от местна порода и смесен генотип
(Местна X Саанска), X±Sx, cm
Table 2. Body measurements in local and mixed goats (local X Saanen), X±Sx, cm

Височина/Height Обиколка/PerimeterГенотип
Genotype

холка/withers крупа/croup

Дълбочина
на гръден

кош
Chest depth

Широчина
на гръден

кош
Chest width

Коса дължина
на тялото

Oblique length of
the trunk гърди/chest бут/leg

Местна порода
Local goats 67,70±0,78 69,20±0,82 33,20±1,04 23,70±0,42 71,60±1,15 88,90±6,66 8,10±0,27

Смесен генотип
(Местна х Саанска)
Mixed goats
Local x Saanen (F1)

*71,40±0,99 *72,30±1,08 32,90±0,45 23,70±0,76 *75,80±1,29 90,30±1,36 8,30±0,14

Смесен генотип
(Местна х Саанска
Mixed goats
Local x Saanen (F2)

*71,00±0,97 *73,17±1,02 33,83±1,43 23,33±1,43 *76,33±2,35 88,67±4,60 8,00±0,15

Кози (F1)
16-18 месеца
She-goats(F1)
16-18 months

66,33±0,82 68,67±0,41 28,67±0,41 22,00±0,00 66,67±0,41 78,33±3,56 8,50±0,00

Кози (F2)
16-18 месеца
She-goats(F2)
16-18 months

67,00±1,97 68,17±1,95 28,50±2,55 22,83±1,14 69,33±4,14 79,67±7,79 8,50±0,00

Кози (F1)
6-7 месеца
She-goats(F1)
6-7 months

54,10±2,06 56,70±1,82 25,70±0,58 19,80±0,72 58,00±1,46 71,60±1,89 7,20±0,34

* P≤0,05

Данните показват някои особе-
ности в екстериора в сравнените групи,
особено между кози от смесени геноти-
пи и местната популация. Статистичес-
ки достоверни разлики не са устано-
вени между първо поколение (F1) и
второ поколение (F2) на кози със сме-
сени генотипи. Така, козите с полукръв-
на порода показват значително по-
високи стойности за височина (холка и
крупа) и дължина на тялото с p≤0.05.
Ако при местните кози височината при
холката и крупата е 67.70 ± 0.78 и
69.20 ± 0.82 cm, така че при смесения
тип F1 са съответно 71.40 ± 0.99 и
72.30 ± 1.08 cm с практически същите
стойности за козите от поколение F2.
За дължината на тялото тенденцията е
същата с 71. 60 ± 1.15 cm при местните
кози и 75.80 ± 1.29 cm при кози със сме-
сен генотип F1 и съответно 76.33 ± 2.35
при F2. Получените резултати показ-
ват, че при кръстоските са осъществе-
ни промени в телосложението на

From the analyzed data, it follows
certain peculiarities of the exterior in the
goats from thecompared batches,
especially between the mixed and the
local ones.эStatistically authentic
differences were not established between
first generation (F1) and second
generation (F2) of mixed goats.Thus the
half-goats showed significantly higher
values for heights (withers and rump) and
body length with p≤0.05.If in the local
goats the height at withers and rump
constituted 67,70±0,78 and 69,20±0,82
cm, so in the mixed F1 these were
corresponding to 71,40±0,99 and
72,30±1,08 cm with practically the same
values for the F2 generation goats.For
body length the trend is the same with
71,60±1,15 cm in local goats and
75,80±1,29 cm in mixed goats F1, and
respectively, 76,33±2,35 in F2.The
obtained results demonstrate that in the
mixed goats were produced changes in
the habitus of the animals and
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животните и съответно в морфопродук-
тивния тип, подобен повече на порода
Саанска.

respectively in the morphoproductive type
more similar to the Saanen breed.

Фиг. 2. Кози от смесен генотип (Местна x Саанска) F1, възраст 17-18 месеца
(снимка 2016 г.)
Fig. 2. Mixed goats (local x Saanen) F1, age 17-18 months (photo 2016 year)

По отношение на телесните измер-
вания на козите кръстоски, трябва да
се отбележи, че при младите животни,
които не са раждали на възраст 16-18
месеца, телесната височина и дължина
е почти равна на същите измервания,
установени за местните кози в зряла
възраст. Следователно, това потвърж-
дава горното по отношение на промени-
те, настъпили след кръстосването на мест-
ни кози с пръчове от Саанска порода.

В резултат на изчисленията на
телесната структура и стойностите на
външните и показатели в партидите
кози, подлежащи на измерване, може
да се установи, че те до голяма степен
отразяват специфичността, свързана с
размера на тялото на животните
(Таблица 3) и в същото време демон-
стрират особености на структурата,
свързани с възрастта на козите,
особено при младите животни, които се
променят с възрастта.

With regard to body measurements
in mixed goats, it should be noted that in
the young not kidding goats at the age of
16-18 months the body heights and
lengths are almost equal to the same
measurements established for local goats
at adult age. It therefore confirms the
above concerning changes occurred after
the crossing of local goats with Saanen
bucks.

As a result of the calculations for
determining the specificity of body
conformation and the values of external
indices in the lots of goats, subject to
measurement, it can be found that they
largely reflect the specificity related to the
body size of the animals (Table 3.), and,
at the same time, demonstrate
peculiarities of conformation related to the
age of goats, especially in youth-
correports that change with age.
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Таблица 3. Стойности на телесен индекс за местна порода и смесен генотип
(Местна x Саанска), X ± Sx, %
Table 3. Body index values for local and mixed goats (Local x Saanen), X ± Sx, %

Генотип
Genotype

Lateral body
format

Transversal
body format Massiveness Thoracic Robustness Bony

Местна порода/
Local goats 106,20±2,97 35,04±0,86 136,52±4,14 71,58±2,24 129,54±5,04 8,74±0,27

Смесен генотип
(Местна х Саанска)
Mixed goats
Local x Saanen (F1)

106,22±2,10 33,24±1,48 126,62±3,53 72,08±2,44 118,22±2,80 9,20±0,24

Смесен генотип
(Местна х Саанска
Mixed goats

Local x Saanen (F2)

107,50±2,33 32,87±1,46 124,93±6,05 68,93±2,70 113,93±0,54 7,90±0,00

Кози (F1) 16-18
месеца/She-goats
(F1)16-18 months

100,53±1,66 33,13±0,41 118,03±4,10 76,80±1,10 117,57±5,94 10,87±0,50

Кози (F2) 16-18
месеца/She-goats
(F2)16-18 months

103,43±3,74 34,13±2,27 118,83±10,53 81,27±10,32 114,73±7,21 10,80±1,06

Кози (F1) 6-7
месеца/She-goats
(F1) 6-7 months

107,44±2,31 36,70±1,52 132,66±3,50 77,16±3,32 123,44±1,19 10,04±0,22

След сравнителния анализ на
данните, представени в таблицата, се
прави заключение, че кръстосването на
местни кози със Саанска порода води
до намалена конституционна стабил-
ност на тялото на животните от смесен
генотип и вероятно има известно
влияние върху тяхната устойчивост
спрямо факторите на околната среда.

Сред основните характеристики,
придобити при кръстосването, със
Саанска порода, е подобряването на
млечната продуктивност, което е тясно
свързано с размера и структурата на
млечните жлези. По този начин, оцен-
ката на специфичната структура на
млечните жлези при местните кози и
кръстоските показва, както и в случаите
на телесни измервания, че след кръс-
тосване с пръчове от Саанска порода
настъпват определени морфологични
промени на нивото на вимето при
кръстоските (Таблица 4).

Данните, представени в Таблица
4, показват, че при козите кръстоски,
млечната жлеза (вимето) поддържа
определени морфологични промени на
размера и се доближава до сферична
форма (аспект, специфичен за Саанска

Following the comparative analysis
of the data presented in the table, it is
highlighted as a conclusion that the
crossing of local goats with Saanen goats
leads to reduced constitutional robustness
of the body in mixed animals, and
probably has a certain influence on their
resistance to environmental factors.

Among the main characters that are
acquired from the crossing made with the
Saanen breed is the improvement of
goats for milk production, fact closely
correlated with the size and conformation
of the mammary gland. Thus, the
evaluation of the specific conformation of
the mammary gland in local goats and
half-breeds shows, as in the case of body
measurements as well, that after crossing
with Saanen bucks certain morphological
changes occur at the level of the udder in
mixed goats (Table 4).

Analyzing the data presented in
Table 4 it is evident that in mixed goats
the mammary gland (the udder) supported
certain morphological dimensional
transformations and became close to the
globular shape (aspect specific to the
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порода), факт, получен чрез намаля-
ване на разликите между неговата
дължина и ширина (Фигура 3). Трябва
да се отбележи, че той значително се е
увеличил (P≤0,001) при козите кръс-
тоски с двата генотипа (F1 и F2), а
обиколката на вимето има стойности
43.1 ± 1.4 cm при кози от първо
поколение и 41.5 ± 3.1 cm при второ
поколение на козите.

Saanen breed), a fact produced by
reducing the differences between its
length and width (Figure 3). It should be
noted that it considerably increased
(P≤0.001) in mixed goats  with both
genotypes (F1 and F2), and the perimeter
of the udder having values of 43.1±1.4 cm
in first generation goats and 41.5±3.1 cm
in second generation of goats.

Таблица 4. Измервания на млечните жлези и зърната на кози от местна
порода и смесен генотип Местна х Саанска (F1), X±Sx, cm
Table 4. Measurements of the mammary gland and of nipples in local goats and
mixed goats Local x Saanen (F1), X±Sx, cm

Генотип/Genotyp
Измервания

Specification of measurements
Местни кози
Local goats

(n-10)

Смесен генотип кози
Местна х Саанска - F1

Mixed goats Local X Saanen - F1
(n-10)

Смесени кози
Местна х Саанска - F 2

Mixed goats Local X Saanen - F2
(n-9)

Дължина вимето/
Length of udder, cm 19,9±1,0 18,9±0,6 18,2±0,2

Широчина вимето
Width of udder, cm 13,2±1,4 17,2±1,0 16,7±2,2

Съотношение: Дължина/Широчина
Ratio: Length/width 1,6±0,2 1,1±0,1 1,1±0,2

Обиколка на вимето
Perimeter of udder, cm 35,1±1,5 43,1±1,4 41,5±3,1

Дълбочина на вимето
Depth of udder,cm 21,7±1,1 20,8±0,6 20,3±1,8

Съотношение: дължина/дълбочина
Ratio: Length/depth 0,9±0,04 0,9±0,04 0,9±0,1

Дължина на цицката
Nipple length, cm 6,1±1,4 3,1±0,3 5,2±1,2

Диаметър на цицката
Nipple diameter, cm 2,0±0,6 1,6±0,2 1,9±0,4

Обем на вимето
Volume of udder, cm3 2138±212 **3077±173 2857±695

 **P≤0,01

Увеличението на размера и ши-
рината на вимето също благоприятства
увеличаването на обема му при козите
кръстоски, така че при кози F1 (IV-та
лактация) обемът на вимето достига
средни стойности от 3077 cm3. Това е
достоверно по-висок индекс с P≤0,01 от
този на местните кози. Трябва да се
отбележи, че някои положителни про-
мени се наблюдават и в качеството на
цицките от гледна точка на пригодност-
та за механизирано доене. Особено
очевидно e за кози от поколение F1, в
сравнение с местните.

The increase in the size and in
width of the udder also favored the
increase in its volume in mixed goats.So,
in goats F1 (IVth lactation) the volume of
the udder reached the average values of
3077 cm3. That is significantly an higher
Index with P≤0,01 than that of local goats.
It should be noted that some positive
changes are also observed in the quality
of nipples from the point of view of the
suitability for mechanized milking.
Especially this signification is evident for
F1 generation goats, compared to local
ones.
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Фиг. 3. Форма на вимето при първескини кози (Местна x Саанска) F1, 15
месеца (снимка 2015 г.)
Fig. 3. Udder shape in primiparous mixed goats (Local x Saanen) F1, 15 months
of age (photo 2015 year)

След оценка на дневната млеч-
ност на изследваните кози (Таблица 5)
е установено, че средната дневна
млечност, получена от местни кози и
тези от Саанска порода (F1 и F2), е до
голяма степен индивидуална, като в
същото време зависи от няколко фак-
тора, сред които породата/генотипа е
най-важен. Така, в проведеното изслед-
ване е установено, че при кръстоските
този индекс е по-висок с около 490
ml/ден (P≤0,01) за кози F1 и 443.0
ml/ден (P≤0,01) за тези от F2 .

Following the evaluation of the daily
milk production of the studied goats
(Table 5), it was found that the average
daily milk production obtained from local
goats and those of the Saanen breed (F1
and F2) is largely individual, being at the
same time dependent on several factors,
among which breed/genotype is a very
important one. Thus, in the research carried
out, it was established that in miixed
goats this index is higher by about 490
ml/day (P≤0.01) for half-breed goats F1
and 443.0 ml/day (P≤0.01) for those of F2.

Таблица 5. Среднодневен млечен добив за кози от местни и кръстоски
Местна х Саанска, ml
Table 5. Average daily milk production for local and mixed goats
Local x Saanen, ml

Спецификация
Specification

Местни кози
Local goats

Местни х СаанскаF1
Local X SaanenF1

Местна Х Саанска
Local X SaanenF2

X±Sx 1057,00±77,94 **1550,91±57,10 **1500,00±75,66
S 220,45 323,01 107,00

V,% 20,86 20,83 7,13
n 9 32 3

P≤0,01

Според резултатите от анализа
на химичния състав на млякото при
козите от изследваните групи (Таблица

According to the results of the
analysis of the chemical composition of
milk in goats from the researched groups
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6) се вижда, че съдържанието на
мазнини в млякото е доста високо и
при трите анализирани генотипа. Сле-
дователно установените средни стой-
ности са 6.33% за млякото на местните
кози, 6.10% за млякото на кръстоски F1
и 6.60% за F2. Установени са статис-
тически достоверни разлики в съдър-
жанието на мазнини в млякото между
анализираните групи, с P≤0.01 в полза
на кози F2 (Местна X "Саанска") в срав-
нение с местните кози и обратно за F1
(Местна X Саанска) в полза на местните.

(Table 6), it can be seen that the fat
content in milk is quite high in all three
analyzed genotypes.Therefore, the
average values established being 6.33%
for the milk of local goats, 6.10% for the
milk of mixed goats F1 and 6.60% for F2.
It should be mentioned that the fat content
in milk was established statistically
authentic differences between the
analyzed groups, with P≤0.01 in favor of
F2 goats (Local X Saanen) compared to
local goats and vice versa for F1 (Local X
Saanen) in favor of local ones.

Таблица 6. Химически състав и плътност на млякото при кози с местен
произход и смесен генотип Местна х Саанска, X±Sx (%)
Table 6. Chemical composition and milk density in local and mixed goats
Local x Saanen, X±Sx (%)

Genotype Fat Degreased Dry Substance Protein Lactose Mineral Substances

Local goats (n-10) **6,33±0,01 ***7,21±0,01 3,13±0,02 **3,23±0,02 0,56±0,01
Local X Saanen - F1 (n-10) 6,10±0,06 6,93±0,01 ***3,29±0,01 3,12±0,01 0,50±0,01
Local X Saanen - F2 (n-9) **6,60±0,08 ***7,64±0,04 ***3,62±0,02 ***3,43±0,02 0,55±0,01

**P≤0,01; ***P≤0,001

По отношение на съдържанието
на протеини в млякото е установено, че
при кръстоските от двата генотипа (F1
и F2) този важен компонент на млякото
има значително по-високи стойности в
сравнение с местните кози. В същото
време се установиха значителни стой-
ности за други компоненти на изслед-
ваното козе мляко, като лактоза и обез-
маслено сухо вещество. В контекста на
анализа на химичния състав на
млякото трябва да се отбележи, че и в
трите групи изследваното мляко има
високо съдържание на мазнини и про-
теини, особено при кръстоските, което
може да се обясни като вероятно
влияние на Саанска порода. Но, това
твърдение изисква включването на по-
широк спектър от изследвани данни
като брой животни, проби и др., вклю-
чително анализ на особеностите на
използваните пръчове, според паспор-
тите на техните породи.

Regarding the protein content in
milk, it was established that in mixed
goats of both genotypes (F1 and F2) this
important component of milk has
significantly higher values compared to
local goats.At the same time, significant
values are established for other
components of the studied goat's milk,
such as lactose and degreased dry
substance.In the context of the analysis of
the chemical composition of milk, it should
be noted that in all three groups the
studied milk has a high fat and protein
content, especially in mixed goats, which
can be explained as probably an influence
of Saanen breed. But this statement
requires the involvement of a wider range
of studied data as number of animals,
samples etc., including the analysis of the
particularities of the used bucks,
according to their breed passports.
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ИЗВОДИ CONCLUSIONS
Кръстосването на местни кози с

мъжки репродуктори на Саанска поро-
да позволява подобряване на морфо-
продуктивните признаци в полученото
потомство по отношение на телосло-
жението на животните, капацитета за
млечна продуктивност и плодовитост
на женските животни.

Козите кръстоски (Местна x Саанска),
според стойностите на височината в
холката, крупата и косата дължина на
тялото са по-високи (P≤0,05), отколкото
при козите в местната популация (май-
чина основа). Очевидна е появата на
морфо-физиологични промени, които
ги поставят близо до специфичните
характеристики на Саанска порода -
респираторен физиологичен тип с
долихоморфен телесен формат.

Млечнита жлеза, при кръстоските
има по-голям обем (P≤0,01) и същест -
вени промени по отношение на качест-
вото им - формата на вимето и размера
на цицката, което повишава възмож-
ността за млечна продукция и пригод-
ността на млечните жлези за механи-
зирано доене.

Средната дневна млечна продук-
ция от първо и второ поколение от
смесени кози (Местна x Саанска) е оче-
видно по-висока, отколкото от местните
кози (P≤0.01), като е 1550.91 ml за кози
F1 и 1500.0 ml за кози F2.

Млякото от кръстоските
(Местна x Саанска) независимо от
генотипа (F1 или F2) се отличава с
доста високи стойности на съдържание
на мазнини от 6.1-6.6% и съдържание
на протеини от 3.29-3.62%.

The crossing of local goats with
Saanen male-reproducers allows the
improvement of the morphoproductive
traits in the obtained offspring, in terms of
animal habit, milk production capacity and
female prolificacy.

Crossbred goats (Local x Saanen),
according to the values of height at the
withers, at the rump and the oblique
length of the trunk are higher (P≤0.05)
than at the goats in the local population
(maternal base), being obvious the
occurrence of morpho-physiological
changes that place them close to the
specific characteristics of the Saanen
breed - respiratory physiological type with
dolichomorphic body format.

The mammary gland in mixed goats
has a higher volume (P≤0.01) than that of
local goats, with essential changes in its
quality, as the shape of the udder and the
size of the nipples, which reflect the
increased potential for milk production
and the suitability of the nipples for
mechanized milking.

The average daily milk production
of first and second generation from mixed
goats (Local x Saanen) is clearly higher
than from the local goats (P≤0.01), being
1550.91 ml for F1 goats and 1500.0 ml for
F2 goats.

The milk of mixed goats
(Local x Saanen) regardless of genotype
(F1 or F2) was distinguished by fairly high
values of fat content of 6.1-6.6% and
protein content of 3.29-3.62%.
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РЕЗЮМЕ SUMMARY
Целта на настоящото проучване

е: да се изследват основните поведен-
чески реакции - лежане, стоене, паша,
движение, прием на вода, бозаене при
крави от месодайната порода Абердин
Ангус заедно с приплодите им, отглеж-
дани пасищно.

Пасището беше заградено с
електропастир. Основният наличен
тревостой се състои от: 48% житни
треви, 8% бобови и над 44% разно-
треви, от които 10% плевели. Метеоро-
логичните данни са взети от Метеоро-
логична обсерватория.

Проучването е проведено върху
24 броя крави от месодайната порода
Абердин Ангус заедно с техните 16
броя телета до 6-месечна възраст. Во-
допоят е на самото пасище от чешма с
каменно корито (естествен водоизточ-
ник). Животните бяха наблюдавани (оби-
таваха терена) на пасището в продъл-

The purpose of this study was to
investigate the main behavioral responses
- lying down, standing, grazing, moving,
water intake and suckling of the Aberdeen
Angus meat cows together with their
litters, reared on pastures.

The pasture was encircled by an
electric shepherd. The main available
grassland consists of: 48% cereals, 8%
legumes and over 44% grasses, 10% of
which were weeds. Meteorological data
were taken from the Meteorological
Observatory.

The study was conducted on 24
cows of the Aberdeen Angus meat breed
along with their 16 calves up to 6 months
of age. The watering pond was on the
very pasture with a stone trough (natural
water source). The animals were
observed (inhabited the terrain) on the
pasture for two days in July 2019. Cow
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жение на два дни през месец юли
2019г. Поведението на кравите наблю-
давахме от 7.00 до 19.00 h. Сутрин
животните се изкарват на пасището в
7.00 h и вечер се прибират в 19.00 h от
съображение за сигурност. Етологичните
реакции определихме чрез хронометри-
ране на различните актове през 10 min
по методиката на Velikzhanin (2000).

Времетраенето на проучените
поведенчески реакции на кравите при
пасищни условия са: почивка-стоене -
6500 min., 37.65%; почивка-лежане -
265 min., 1.53%; паша - 8985 min., 52%;
движение - 1145 min., 6.63%; прием на
вода - 385 min., 2.23%. Кърменето на
телетата се наблюдава основно в
часовете между 8.00-9.00h.; 11.00-
12.00h.; 15.00-16.00h.

Ниската степен на агресивност по-
казва, че прилагането на пасищно от-
глеждане в оградени с електронен пастир
терени е подходящо за крави с бозаещи
телета от породата Абердин Ангус.

Ключови думи: крави, реакции,
пасища, лежане, трева

behavior was monitored from 7.00 am to
7.00 pm. In the morning, the animals were
taken to the pasture at 7.00 am and taken
back at 7.00 pm for security reasons.
Ethological responses were determined
by timing the various acts over 10 minutes
according to the method of Velikzhanin
(2000).

The duration of the studied
behavioural responses of cows under
pasture conditions were: rest-standing –
6500 min, 37.65%; rest-lying – 265 min.,
1.53%; grazing – 8985 min, 52%;
movement – 1145 min, 6.63%; water
intake – 385 min, 2.23%. Lactation of
calves was mainly observed between 8.00
am and 9.00 am; 11 am - 12 pm; 3.00 pm -
4.00 pm.

The low level of aggressiveness
indicated that raising cow in pastures with
electric shepherd is suitable for suckling
cows of the Aberdeen Angus breed.

Key words: cows, reaction,
pastures, lying, grass

УВОД INTRODUCTION
Последните години у нас се наб-

людава увеличаване броя на специа-
лизираните месодайни говеда. Една от
породите, която доби особена популяр-
ност е Абердин Ангус. Това е порода,
приспособяваща се много добре към
условията на пасищно отглеждане.

Поведението е механизъм, обез-
печаващ адаптацията на животните
към околната среда, годишните време-
на, сезонните изменения на растител-
ността и хищниците. За домашните
животни и хората то е важен елемент
от биоценозите (Baskin and Chokurova,
2014; Stoycheva, 2014).

Говедата са особено активни при
изгрев на слънцето и при залез. Тe
поддържат добро хранително поведе-
ние и показват добър растеж, рела-
тивно свързан с получаването на добра
продуктивност (Albright et al., 1997).

Според Nenov (1983) растител-

In recent years, there has been an
increase in the number of specialized
meat cattle in Bulgaria. One of the breeds
that gained particular popularity was
Aberdeen Angus, a breed that adapts
very well to pasture conditions.

Behaviour is a mechanism that
ensures the adaptation of animals to the
environment, seasons, seasonal changes
in vegetation and predators. For domestic
animals and humans, it is an important
element of biocenoses (Baskin and
Chokurova, 2014; Stoycheva, 2014).

Cattle were particularly active at
sunrise and at sunset. They maintained
good nutritional behavior and exhibited
good growth relative to obtaining good
productivity (Albright et al. 1997).

According Nenov (1983), the
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ността на пасищата се променя под
влияние на природни и стопански фак-
тори и това налага полагане на сис-
темни грижи. На пасището животните
получават в изобилие зелена пасищна
трева, която е богата на белтъчни ве-
щества, витамини и минерали (Grandin,
2001).

Производството на месо за смет-
ка на тревата по хълмовете и планини-
те изглежда много привлекателно. Па-
сищната система за угояване се явява
перспективна и подходяща за екологич-
но производство. Осигуряването на
достатъчна тревна маса, навременното
започване и завършване на пашата на
отделните парцели, редовен контрол
на височината и добива на зелена маса
гарантират максимална консумация на
зелена маса (Kennedy et al., 2005). За-
доволяването с хранителни вещества
от пасището зависи от неговия храни-
телен ресурс, състава и смилаемостта
на тревостоя, и неговата дневна консу-
мация (Edwards, 2003).

В страните с добри пасища обик-
новено се практикува трайно или вре-
менно ограждане и оставяне на живот-
ните денонощно на пасището. Това
осигурява продължителна паша, която
обикновено е най-интензивна сутрин и
късно вечер през летния период
(Dardzhonov, 1987; Todorov, 2001). При
използване на пастири и прибиране
вечер на говедата във фермата или в
заслони животните се лишават от въз-
можност за паша в най-благоприятните
часове и времето за паша се намалява
с 36 %. Todorov (2001) смята за важно
условие за постигане на добри
резултати осигуряването на денонощна
паша без пастир. Кравите са предпо-
читали да пасат сутрин и вечер.

Целта на настоящото проучване
е да се изследват основните поведен-
чески реакции - лежане, стоене, паша,
движение, прием на вода, бозаене при
крави от месодайната порода Абердин
Ангус заедно с приплодите им, отглеж-
дани пасищно.

vegetation of pastures changed under the
influence of natural and economic factors
and this required systematic care. In the
pasture, animals were given abundant
green pasture grass, which was rich in
protein, vitamins and minerals. (Grandin,
2001).

Meat production at the expense of
grass on hills and mountains seems very
appealing. The grassland grazing system
for fattening is promising and suitable for
organic production.

Provision of sufficient grass mass, timely
commencement and completion of
grazing of individual parcels and regular
height control and yield of green mass
guaranteed maximum green mass
consumption (Kennedy et al., 2005).
Satisfactory nutrition from pastures
depends on its nutritional resource,
composition and digestibility of grass, and
its daily consumption (Edwards, 2003).

Countries with good pastures
usually practice permanent or temporary
fencing and leaving animals on the
pasture round-the-clock. This provides
prolonged grazing, which is usually the
most intense in the morning and late
evening during the summer (Dardzhonov,
1987; Todorov 2001). When using
shepherds and rearing cattle on the farm
or in the shelter, the animals are deprived
of grazing at the most favourable hours
and the grazing time is reduced by 36%.
Todorov (2001) considered it an important
condition for achieving good results by
providing day pasture with no shepherd.
Animals preferred to feed in the morning
and evening.

The purpose of this study was to
investigate the main behavioural
responses - lying down, standing, grazing,
moving, water intake and suckling in cows
of the Aberdeen Angus meat breed
together with their litters, raised on
pastures.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS
Изследването беше проведено в

два последователни дни през месец
юли 2019 година в пасището собстве-
ност на ЕТ „Ст. Желев“. Разположено е
на 600 m надморска височина върху
наклонен терен в Средната част на
Предбалкана.

Основният наличен тревостой се
състои от: 48% житни треви, 8% бобови
и над 44% разнотреви, от които 10%
плевели. Изпасването се осъществява
по безсистемния начин.

Метеорологичните данни са взети
от Метеорологична обсерватория -
Търговище към НИМХ - филиал Варна.

Пасището е разположено на
площ 38 ha и е използвано от 28 крави,
16 броя телета и един бик. Проучва-
нето е проведено върху 24 броя крави
от месодайната порода Абердин Ангус
заедно с техните 16 броя телета до 6-
месечна възраст. Водопоят е на самото
пасище от чешма с каменно корито
(естествен водоизточник).

Животните бяха наблюдавани
(обитаваха терена) на пасището в
продължение на два дни. Поведението
на кравите наблюдавахме от 7.00 до 19
h (през деня). Сутрин животните се
изкарват на пасището в 7.00 h и вечер
се прибират в 19.00 h от съображение
за сигурност. През деня животните по-
чиваха на пасището като през обедни-
те горещини използваха дърветата за
почивка на сянка. За през нощта им се
осигурява подхранване със сено.

Наблюдавахме следните основни
поведенчески реакции: паша; почивка
(лежане, стоене); движение; степен на
агресия, прием на вода, както и броя на
бозаене. Пасището е отдалечено от
пътища и хора и не се отчитаха актове
на агресия.

Регистрацията им отразихме в
протоколи за всеки ден. Етологичните
реакции определихме чрез хронометри-
ране на различните актове през 10 min.
по методиката на Velikzhanin (2000).

The study was conducted on two
consecutive days in July 2019 in pastures
owned by sole proprietorship “St. Jelev". It
is located at an altitude of 600 m above
sea level on a sloping terrain in the middle
of the Pre-Balkan.

The main available grassland
consisted of: 48% cereals, 8% legumes
and over 44% grasses, 10% of which are
weeds. Grazing was done in a haphazard
manner.

The meteorological data were taken
from the Meteorological Observatory -
Targovishte at NIMH - Varna Branch.

The pasture is 38 ha and used by
28 cows, 16 calves and one bull. The
study was conducted on 24 cows of the
Aberdeen Angus meat breed along with
their 16 calves up to 6 months of age. The
watering pond was on the very pasture of
a stone trough (natural water source).

The animals were observed
(inhabited the terrain) on the pasture for
two days. The behaviour of the cows was
monitored from 7.00 am to 7.00 pm
(during the day). In the morning, the
animals were taken to the pasture at 7.00
am and taken back at 7.00 pm for security
reasons. During the midday heat, animals
rested in the pasture, under tree shade.
During the night, they were fed with hay.

We observed the following main
behavioural responses: grazing; rest
(lying down, standing); movement; water
intake as well as the number of mammals.
The pasture was distant from roads and
people and no acts of aggression were
reported.

Their registration was recorded
each day in protocols. Ethological
responses were determined by timing the
various acts over 10 minutes according to
the method of Velikzhanin (2000).
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Резултатите са обработени с
методите на вариационната статистика.
Получените данни са представени в
таблици и диаграми.

The results are processed by the
methods of variation statistics. The data
obtained are presented in diagrams and
tables.

    РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION
Биците от породата Абердин

Ангус се използват за подобряване на
месото чрез промишлено кръстосване,
като кръстоските са особено търсени
за пасищно отглеждане и угояване.
Друго положително качество на поро-
дата е нейната добра приспособимост
и издръжливост на неблагоприятни
климатични условия. При изучаване на
поведенческите реакции интерес пред-
ставлява влиянието на климатичните
условия на района. Те са типични за
умереноконтиненталния пояс, сравни-
телно влажна пролет с високи темпера-
тури и засушаване през лятно-есенния
период. Температурата и влажността
на въздуха са основни елементи,
характеризиращи климата в района на
опита, оказващи косвено влияние
върху периодичността на изследваните
етологични реакции (Таблица 1).

Aberdeen Angus bulls are used to
improve meat through industrial
crossbreeding, with crossbreeds being
particularly sought after for grazing and
fattening. Another positive quality of the
breed is its good adaptability and
durability in adverse climatic conditions.
When studying behavioural responses,
the influence of climatic conditions of the
area is of interest.

They are typical of the temperate zone,
relatively humid spring with high
temperatures and drought in summer and
autumn.

Temperature and humidity are the main
elements that characterize the climate in
the area of experiment having an indirect
effect on the periodicity of the studied
ethological reactions (Table 1).

Таблица 1. Климатична характеристика на района в периода на опита
Table 1. Climatic characteristics for the area during the continuation of the study

Температура, °С
Temperature, °С

Отнoсителна влажност, %
Relative humidity, %

Облачност, %
Cloudy, %

Вятър, m/s
Wind, m/s

Валеж, mm
Rainfall, mm

х max min
Първи ден
First day 25.0 33.2 15.6 67

1(ясно)
1(clear skies) 2.3 -

Втори ден
Second day 24.5 35.6 16.2 67

4(разкъсана)
4(partly cloudy) 4 -

Ботаничният състав на тревостоя
(Фигура 1) в проучваното пасище е
представен предимно от групата на
житните треви. Те са широко разпростра-
нени в естествените ливади и пасища и
заемат 48% от обема на биомасата,
чиито основни представители са:
безосилестата овсига (Bromus inermis
L.), ливадна метлица (Poa pratensis L.),
и тръстиковидна власатка (Festuca
arundinacea L.), пирей (Agropyrum repens
L.), бяла полевица (Agrostis abba L.).

The botanical composition of the
grassland (Figure 1) in the studied
pasture was represented mainly by the
group of cereals. They were widespread
in natural meadows and pastures and
occupy 48% of the biomass volume, the
main representatives of which were:
unpowered oats (Bromus inermis L.),
meadow broom (Poa pratensis L.), and
cane fescue (Festuca arundinacea L.),
Piraeus (Agropyrum repens L.), White
mulberry (Agrostis abba L.).
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Групата на разнотревите заема
44 % и е представена от полско
огнивче (Anagallis arvensis L.), овчарска
торбичка (Capsella bursa-pastoris L.),
бял равнец (Achillea millefolium L.),
голям живовлек (Plantago major L.),
гребенеста трева (Cinosurus cristalatum
L.), картъл (Nardus stricta L.), метличина
(Centaurea), острица (Carex), блатен
хвощ (Equisetum Palustre).

The herbaceous group occupied
44% and was represented by scarlet
pimpernel (Anagallis arvensis L.),
shepherd's purse (Capsella bursa-pastoris
L.), white yarrow (Achillea millefolium L.),
large honeysuckle (Plantago major L.),
comb grass (Cinosurus cristalatum L.),
cartel (Nardus stricta L.), whiting
(Centaurea), pinworm (Carex), marsh
horsetail (Equisetum palustre).

Фиг. 1. Ботаничен състав на естествен тревостой, %
Fig. 1. Botanical composition of natural grassland, %

Според проучванията на Kirilov
and Todorova (2004), делът на бобовите
треви в естествения тревостой е нисък
и варира от 2 до 8%. В опитното
пасище делът на бобовите е 8 %,
състоящи се основно от звездан (Lotus
corniculatus L.); червена детелина
(Trifolium pretense L.) и бяла детелина
(Trifolium repens L.), които са с висока
хранителна стойност и благоприятстват
получаването на балансиран фураж.
Времетраенето на пашата е обвързано
с качествата на горепосочения фураж
(Todorov, 2001; Markov and Bozhanska,
2018).

According to the studies of Kirilov
and Todorova (2004), the share of
legumes in natural herbivores was low
and ranged from 2 to 8%. In the pasture,
the proportion of legumes was 8%,
consisting mainly of starfish (Lotus
corniculatus L.); red clover (Trifolium
pretense L.) and white clover (Trifolium
repens L.), which were of high nutritional
value and favour the production of
balanced feed. The duration of grazing is
related to the qualities of the above feed
(Todorov, 2001; Markov and Bozhanska,
2018).
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Поведенчески реакции на крави
с телета от породата Абердин Ангус

По време на почивката се наблю-
дава малка разлика във времетраенето
през двата дни на наблюдение. През
първия ден животните са почивали по-
малко като стоят (6080 min), а са лежа-
ли повече (280 min), в сравнение с вто-
рия ден (Таблица 2). Кравите почиваха
през деня на сянка под дърветата от 10
до 11 h и от 12 до 14 h като  почивката
на по-голям брой индивиди се изразя-
ваше в стоене и преживяне, като през
втория ден на наблюдението те
почиваха и в периода от 16 до 17 h.
Това вероятно се дължи на по-високата
измерена температура през деня. По-
големите телета почиваха легнали на
сянка в периодите между 8.00 и 9.00 h,
между 11.00 и 12.00 h и между 15.00 и
16.00 h. По време на бозаенето на
телетата кравите стояха и преживяха.
През периода на наблюдение телета
бяха кърмени 4-6 пъти по време на
светлата част на деня между 8.00 и
9.00 h, 11.00 и 12.00 h, 15.00 и 16.00 h,
17.00 -18.00 h. По-големите телета па-
сяха в близост до майките си. Нашите
данни кореспондират и са близки по
стойност с установените етологични
изследвания на Markov and Bozhanska
(2018).

Behavioral responses of Aberdeen
Angus cows and cattle

During the break, there was a slight
difference in duration over the two days of
observation. On the first day they rested
less as they stood (6080 min) and laid
more (280 min) than in the second day
(Table 2). The cows were resting under
the shade of trees during the day from 10
to 11 am and from 12 to 2 pm, as rest of
most animals was expressed in standing
and movement, and during the second
day of observation they rested also
between 4 and 5 pm.

This may be due to the higher
temperature measured during the day.
The larger calves rested in the shade
between 8.00 and 9.00 am, between
11.00 and 12.00 pm, and between 3.00
and 4.00 pm. During the feeding of the
calves, the cows stood and ruminated.
During the observation period, calves
were breastfed 4-6 times during the
daylight hours between 8.00 and 9.00 am,
11.00 and 12.00 pm, 3.00 and 4.00 pm,
5.00 -6.00 pm. The larger calves were
grazing near their mothers. Our data
corresponded and were similar in value to
the established ethological studies of
Markov and Bozhanska (2018).

Таблица 2. Поведение на крави отглеждани върху естествено пасище
Table 2. Behavior of cows raised on a natural pasture

Почивка-стоене
Rest-Standing

Почивка-лежане
Rest-Lying down

Паша
Grazing

Движение
Movement

Прием на вода
Water intake

Min. % Min. % Min. % Min. % Min. %
Първи ден
First day

6080±57.88 35.19 280±8.60 1.62 9790±58.31 56.65 790±21.37 4.57 340±17.89 1.97

Втори ден
Second day

6920±34.06 40.05 250±10.00 1.45 8180±52.15 47.33 1500±40.82 8.68 430±17.89 2.49

Средно
Average

6500±34.06 37.62 265±13.29 1.53 8985±76.03 52.00 1145±40.25 6.63 385±13.04 2.23

P<0.05

Данните от таблицата показват,
че половината от деня преминава в
набавяне на храна-паша, средно за
двата дни е 52 %, като най-слабо изра-
зена паша се наблюдава в периодите
от 10.00 до 11.00 и от 13.00 до 14.00

The data from the table show that
half of the day was for grazing, the
average for the two days was 52%, with
the least pronounced grazing observed in
the period from 10.00 to 11.00 and from
1.00 to 2.00 pm on the first day, and
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през първия ден, а през втория от
10.00 до 13.00 и от 16.00 до 17.00 h.
Проучването направено от Ruseva et al.
(1989) показва, че животните са израз-
ходвали 44.03% от общото време за
паша. Допускаме, че времетраенето на
пашата е свързано конкретно с метео-
рологичните условия и наличния тре-
востой в пасищният комплекс. Живот-
ните пасяха при дистанция 2-3 m едно
от друго.

Останалите поведенчески реак-
ции като лежане, свободно движение,
прием на вода са сравнително еднакви
по стойност. Констатирани са единични
случаи на лежане основно в обедните
часове от 12.00 до 14.00 h. Най- голяма
двигателна активност се проявяваше в
сутрешните (от 7.00 до 9.00) и след
обедните (от 17.00 до 19.00) часове.
Тези периоди съвпадат с времето на
придвижване от  фермата до пасището
и водопоя, отстоящи на 450m и завръ-
щането от тях. В периода за наблюде-
ние не бяха установени агресивни
реакции.

during the second from 10 am to 1 pm
and from 4 pm to 5 pm. A study by
Ruseva et al. (1989) indicated that
animals spent 44.03% of their total time
on grazing. We assume that grazing
duration was specifically related to
meteorological conditions and the
available grassland in the pasture
complex. Animals grazed at a distance of
2-3 m from each other.

Other behavioural reactions such
as lying down, free movement and water
intake were relatively the same in value.
Single cases of rest were found mainly at
noon from 12.00 to 2.00 pm. The greatest
movement activity was manifested in the
morning (from 7.00 am to 9.00 am) and
afternoon (from 5.00 to 7.00 pm).

These periods coincided with the travel
time from the farm to the pasture and the
watering pond, 450 meters away and
returning from them. No aggressive
reactions were observed during the
observation period.

ИЗВОДИ CONCLUSIONS
Времетраенето на проучените

поведенчески реакции на кравите при
пасищни условия са: почивка-стоене -
6500 min., 37.65%; почивка-лежане -
265 min., 1.53%; паша - 8985 min., 52%;
движение - 1145 min., 6.63%; прием на
вода - 385 min., 2.23%. Бозаенето на
телетата се наблюдаваше основно в
часовете между 8.00-9.00h.; 11.00-
12.00h.; 15.00-16.00h.

Ниската степен на агресивност
показва, че прилагането на пасищно от-
глеждане в оградени с електронен пастир
терени е подходящо за крави с бозаещи
телета от породата Абердин Ангус.

The duration of the studied
behavioural responses of cows under
pasture conditions were: rest-standing -
6500 min, 37.65%; rest-lying - 265 min,
1.53%; grazing - 8985 min, 52%;
movement - 1145 min, 6.63%; water
intake - 385 min, 2.23%. Lactation of
calves was mainly observed between 8.00
and 9.00 am; 11 am - 12 pm; 3.00-4.00
pm.

The low level of aggressiveness
indicated that raising cow in pastures with
electric shepherd is suitable for suckling
cows of the Aberdeen Angus breed.
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РЕЗЮМЕ SUMMARY
В статията са представени мор-

фологични и дерматоглифни особенос-
ти на носното огледало на крави и
юници от Българското червено говедо
отглеждани във ферми на Североиз-
точна България. Изследвани са морфо-
метрични параметри: гънки, хребети,
бразди, овали, многоъгълници и елип-
си, изграждащи характерни феноком-
плекси. Като допълнитен фен е изслед-
ван цветът на носното огледало-
основен цвят, нюанси, депигментира-
ност. При изследваните индивиди се
срещат асиметрични и симетрични
изображения. Преобладават гънките с
форма дълги ивици. Установени са пет
породни дерматотипове.

Проучените елементи от строежа
на носното огледало на Българското
червено говедо може да бъдат изпол-
звани при идентификацията и паспор-
тизацията му, както и като маркер при
селекцията.

Ключови думи: Българско черво
говедо, носно огледало, гънки,
фенокомплекс,  дерматоглиф, маркер

The paper presents the morpho-
logical and dermatoglyphic characteristics
of the nasolabial plate of cows and heifers
of Bulgarian Red Cattle reared in farms in
the Northeastern Bulgaria. Morphometric
parameters were studied, such as: folds,
ridges, furrows, ovals, polygons and
ellipses, forming characteristic pheno-
complex. As an additional phene, the colour
of the nasolabial plate was studied - the
main color, shades, depigmentation.

There are asymmetric and symmetrical
images in the studied specimens. The
folds with long stripes predominate. Five
dermatological types were found.

The studied elements of the
construction of the nasolabial plate of the
Bulgarian Red Cattle can be used in its
identification and passporting, as well as a
marker in the selection.

Key words: Bulgarian Red Cattle,
nasolabial plate, folds, phenocomplex,
dermatoglyph, marker
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УВОД INTRODUCTION
Българското червено говедо (БЧГ)

е застрашена от изчезване, млечна по-
рода с интересна история, и определе-
но значение за говедовъдството в
страната ни. В най-добрите си години
(1972) тя заема 23,4% от поголовието
на говедата, развъждани в България.
Ареалът на разпространение на тази
порода е бил Североизточна България
и района около град Пловдив. В
момента се развъжда ограничено в две
ферми, в околностите на град Велико
Търново и град Аксаково от фермери-
ентусиасти и родолюбци (Ivanov and
Balabanov, 1970; Benkov, 1974;
Palagachev et al., 1980; Karabaliev et al.,
1994; Yordanov et al., 2017).

Носното огледало (Platum
nasolabial) при говедата представлява
модифициран безкосмен участък от
кожата, съвкупност от епидермални
образования строго индивидуални за
всяко животно. При него се наблюдават
големи мерокринни, мукозни жлези с
междуклетъчни секреторни канали.
Съдържа около 4900 жлези с общ обем
около 215600 cm². Има рецепторна и
терморегулационна функция. При здра-
вите говеда винаги е влажно (Kovachev
and Gigov, 1995; Sirotina and Muradova,
2007).

С морфологичния строеж и реле-
фа на носното огледало при преживни-
те животни и връзката му с млечната и
месна продуктивността се занимава
научното направление дерматоглифи-
ка, в което са работили много изсле-
дователи (Trofimenko, 1990; Graml et al.
1993; Arzhankova, 2002; Mishra et al.,
2006; Sirotina and Muradova, 2006;
Sirotina and Baranov, 2009; Lozovaya
and Arzhankova, 2010; Baranov and
Sirotina, 2011; Lipovik, 2011; Sirotina,
2012; Markov, 2014; 2015; 2016;
Machakhtyrova et al., 2017).

Предмет на фенетичен анализ на
снимката на носното огледало при
говедата е вътрешната изменчивост и
нейните дискретни, алтернативни приз-

Bulgarian Red Cattle (BRC) is
endangered, a dairy breed with an
interesting history, and a certain
importance for cattle breeding in our
country. In its best years (1972), it
occupied 23.4% of cattle breeding in
Bulgaria. The area of distribution of this
breed was Northeastern Bulgaria and the
region around the city of Plovdiv. It is
currently bred on a limited basis in two
farms, in the vicinity of Veliko Tarnovo
and Aksakovo by enthusiastic and
patriotic farmers (Ivanov and Balabanov,
1970; Benkov, 1974; Palagachev et al.,
1980; Karabaliev et al., 1994; Yordanov et
al., 2017).

The nasolabial plate (Platum
nasolabial) in cattle is a modified hairless
skin area, a set of epidermal formations
strictly individual to each animal. It has
large merocrine, mucous glands with
intercellular secretory ducts.

It contains about 4900 glands with a total
volume of about 215600 cm². It has a
receptor and thermoregulatory function. In
healthy cattle it is always wet (Kovachev
and Gigov, 1995; Sirotina and Muradova,
2007).

The morphological structure and
relief of the nasolabial plate in ruminants
and its connection with milk and meat
productivity are dealt with in the scientific
field of dermatoglyphics, in which many
researchers have worked (Trofimenko,
1990; Graml et al. 1993; Arzhankova,
2002; Mishra et al., 2006; Sirotina and
Muradova, 2006; Sirotina and Baranov,
2009; Lozovaya and Arzhankova, 2010;
Baranov and Sirotina, 2011; Lipovik,
2011; Sirotina, 2012; Markov, 2014; 2015;
2016; Machakhtyrova et al., 2017).

The objective of a phenetic analysis
of the photo of the nasolabial plate in
cattle is the internal variability and its
discrete, alternative signs - phenes. The
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наци-фени. Фените на дерматоглифа
на носното огледало представляват
комплексен източник на генотипно раз-
нообразие на индивиди, стада и попу-
лаци и поради това тяхното количес-
твено и качествено изучаване е нало-
жително (Trofimenko and Vininchuk, 1987;
Vasiliev, 2005; 2009; Ellis et al., 2010).

Целта на настоящото проучване
беше да се изследват цвета (окраската),
площта, строежа, структура и типът на
дерматоглифа на носното огледало на
крави и юници от Българското червено
говедо.

phenes of the dermatoglyph of the
nasolabial plate are a complex source of
genotypic diversity of specimens, herds
and populations and therefore their
quantitative and qualitative study is
imperative (Trofimenko and Vininchuk,
1987; Vasiliev, 2005; 2009; Ellis et al.,
2010).

The objective of the present study
was to investigate the colour, area,
texture, structure and type of dermatoglyph
of the nasolabial plate of cows and heifers
of Bulgarian Red Cattle.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS
Изследването се проведе в Севе-

роизточна България в две ферми раз-
положени в околностите на градовете
Велико Търново и Аксаково, през 2020
година. Животните в тези ферми бяха
родени в страната ни и бяха добре
аклиматизирани, към местните усло-
вия. Изследвани бяха 11 броя крави, 5
юници и 4 женски, подрастващи телета,
типични представители на породата-
Българско червено говедо.

Възрастта и сведенията за млеч-
ната продуктивност на изследваните
животни определихме от записите, на-
правени в племенните картони и книги.
Снимките на дерматоглифа на носното
огледало бяха направени с фотоапарат
Canon 18 x 10 MP на разстояние 25-50
cm от обекта, след което събраната ба-
за данни беше обработена от компю-
тър с помощта на програмите Microsoft
Excel, Paint и Microsoft Word 2010.
Събраната информация съхранихме на
магнитни носители.

Приложени бяха анатомични,
морфологични, морфо-метрични и
фотографски методи.

Дерматоглифните изображения
бяха проучвани по методиката на
Trofimenko (1991) в основата на която,
е заложено анализ на разпределението
на кожните валове (ролки), хребети,
гънки и бразди по повърхността на
носното огледало по дедуктивния ме-

The study was conducted in the
Northeastern Bulgaria in two farms
located near the towns of Veliko Tarnovo
and Aksakovo in 2020. The animals in
these farms were born in Bulgaria and
were well acclimatized to local conditions.
Eleven cows, 5 heifers and 4 females,
adolescent calves, typical representatives
of Bulgarian Red Cattle breed were
studied.

The age and information about the
milk yield of the studied animals were
determined from the records made in the
herd records and books. The
dermatoglyph images of the nasolabial
plate were taken with a Canon 18 x 10
MP camera at a distance of 25-50 cm
from the object. Then, the collected
database was processed by a computer
using Microsoft Excel, Paint and Microsoft
Word 2010. The collected information was
saved on magnetic media.

Anatomical, morphological,
morphometric and photographic methods
were applied.

Dermatoglyphic images were
studied according to the method of
Trofimenko (1991), which is based on an
analysis of the distribution of skin shafts
(rollers), ridges, folds and grooves on the
surface of the nasolabial plate by the
deductive method. The shape and
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тод. Изследвани бяха формата и раз-
положението на кожните фенокомплек-
си. В качеството си на допълнителен
фен, беше изследван цвета (окраската)
на носното огледало.

Използваните термини са в съот-
ветствие с международната ветеринар-
но медицинска номенклатура-Nomina
Anatomica Veterinaria.

Данните бяха обработени по ме-
тодите на вариационната статистика с
помощта на програма „Statistica-2000“ и
представени в таблици.

location of the skin phenocomplexes were
studied. The colour of the nasolabial plate
was studied as an additional phene.

The terms used are in accordance
with the international veterinary
nomenclature - Nomina Anatomica
Veterinaria.

Data was processed by the
methods of variation statistics using the
program "Statistica-2000" and presented
in tables.

    РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION
Цветът(окраската) на носното

огледало е различен и специфичен при
различните породи говеда. В качество-
то си на допълнителен фен беше
изследван и систематизиран цветът на
носното огледало на Българското
червено говедо. Цветът (окраската) на
носното огледало при изследваните
крави и юници е бледо черна, сива,
сиво-кафява до сива с розови оттенъци
(пулове и триъгълници). Около носното
огледало има изграден средно тънък
кръг (ореол) от бели, груби, покривни
косми. Рядко се наблюдават депигмен-
тирани участъци.

The colour (color) of the nasolabial
plate is different and specific to every
cattle breed. The colour of the nasolabial
plate of Bulgarian Red Cattle was studied
and systematized as an additional phene.

The colour of the nasolabial plate in the
studied cows and heifers is pale black,
grey, from grey-brown to grey with shades
of pink (checkers and triangles).

There is a medium thin circle (halo) of
white, coarse, covering hairs around the
nasolabial plate. Depigmented areas are
rare.

Таблица 1. Морфометрични показатели на носното огледало на крави от
Българското червено говедо(X± S x)
Table 1. Morphometric parameters of the nasolabial plate of cows of Bulgarian
Red Cattle breed (X ± S x)

Възраст
Age

Площ на носното
огледало

Surface of nasolabial
plate, cm²

Количество на
кожните валове,

брой
Number of skin shafts

Средна ширина на кожните
валове

Average width of skin shafts,
mm

18-24
месеца/months

50,6±0,8 333±2,1 3,8±0,10 4,0±0,06 3,4±0,14

3-7 години/years 71,7±0,7 341,4±2,1 5±0,10 5,4±0,20 3,9±0,10
P<0,05

От Таблица 1. е видно, че площ-
та на носното огледало варира между
50,6 cm² и 71,7 cm² в зависимост от
възрастта. Подобна е ситуацията с
количеството на кожните валове, слабо
вариране от 333 до 341,3. Гънките в
дорзалната част имат окръглена или

Table 1 shows that the area of the
nasolabial plate varies between 50.6 cm²
and 71.7 cm² depending on age. The
situation is similar with the amount of skin
shafts, a slight variation from 333 to
341.3. The folds in the dorsal part have a
rounded or oval shape, and in the central
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овална форма, а в централната част и
вентралната част формата им зависи
от типа на дерматоглифа: могат да
бъдат окръглени, овални или силно из-
теглени. Размерът на гънките с увелича-
ване на възрастта, също се увеличава.

Честотата на срещане на различ-
ните морфологични особености на дер-
матологичната структура на носното
огледало на крави и юници от породата
Българско червено говедо е представе-
на в Таблица 2. За изследваните жи-
вотни от Българското червено говедо е
характерно преобладаване на рехава
структура на носното огледало 93,7%.

part and the ventral part their shape
depends on the type of dermatoglyph:
they can be rounded, oval or strongly
elongated. The size of the folds increases
with age

The frequency of occurrence of the
different morphological features of the
dermatological structure of the nasolabial
plate of cows and heifers of Bulgarian
Red Cattle breed is presented in Table 2.
The studied animals are characterized by
a predominance of loose structure of the
nasolabial plate with 93.7%.

Таблица 2. Честота на срещане на различни морфологични особености на
дерматоглифната структура при крави и юници от изследваната порода
Българско червено говедо, в %
Table 2. The frequency of occurrence of the different morphological features of
the dermatological structure of the nasolabial plate of cows and heifers of
Bulgarian Red Cattle breed, %

Порода / BreedФенокомплекси / Phenocomplex
Българско червено говедо

Bulgarian Red Cattle
Тип на структурата / Type of structure,%

Рехава / Loose 93,7
Плътна / Dense 6,3

Направление на браздите / Direction of furrows ,%
В равна степен / Equal degree 21,2
От върха в голяма степен / From the top to high degree 37,3
Към периферията / To the periphery 41,5

Извитост на браздите / Curve of furrows,%
Силно извити / Highly curved 87,4
Слабо извити / Slightly curved 12,6

Положение на гънките / Position of folds%
Асиметрични / Asymmetrical 73,57
Симетрични / Symmetrical 26,43

Форма на валовете / Shape of shafts,%
Дълги ленти / Long stripes 91,43
Къси ленти / Short stripes 97,16
Елипси / Ellipses 55,71
Многоъгълници / Polygons 57,14
Пчелни кутийки / Bee hives 9,53
Валяци с обтяжки /  rollers with tensioners 29,81

Преобладават също и браздите
„към периферията на дерматоглифа“ и
„от върха в голяма степен“. Положе-
нието на гънките е повече асиметрич-
но, но се срещат, значително често -
26,43 % и симетрични изображения и

The furrows "towards the periphery
of the dermatoglyph" and "from the top to
a large extent" also predominate. The
position of the folds is more asymmetrical,
but there are quite often (26.43%)
symmetrical images as well. That can be
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това обяснимо с високото проявяване
на дерматотип „Дърво-клонка“, чието
изображение е симетрично. За Българ-
ското червено говедо е характерно, че
в строежа на дерматоглифа му участ-
ват често валове и гънки с форма
дълги и къси ленти (91,43% и 97,16%).
Ниско е срещането на вариантите:
пчелните кутийки 9,53% и валяци с
обтяжки 29,81% .

При Българското червено говедо
се наблюдават дерматотиповете
„Дърво-клонка“-26,43 %, „Клас“-23,51%
и „Корона“-19,81 % и липса на дерма-
тотип „Паралел“. Останалите два дер-
матотипа са представени по-слабо,
съответно дерматип „Комби“ в разно-
видностите си: „Дърво–клонка-корона“
и „Дърво-клонка-зърно“ 17,67 % и
дерматотип „Зърно“ 12,58 % .

Дерматотип „Дърво клонка“
(26,43%) се характеризира с дълбока,
ясно изразена, централна бразда
(ствол) от които на ляво и на дясно на
различни разстояния излизат отделни
или двойни линии.

Дерматотип „Клас“(23,51%) по-
казва разположение на папиларните
валове във вид подобен на разполо-
жението на зърната в класа на житно
растение.

Дерматотип „Корона“(19,81%) е
известен с това, че потока от линии под
различен ъгъл излиза от една точка в
ниския край на носното огледало.
Валовете са разположени радиално.

Дерматотип „Зърно“(12,58%) е
представен от разсеяни по цялата по-
върхност на носното огледало окръгле-
ни кожни валове, имащи вид на брада-
вици. Наблюдават се като малки така и
големи валове.

Дерматотип „Комби“(17,67%)
съчетава елементи от горе изброените
дерматипове в различни комбинации.
При комбинацията „Дърво-клонка-корона“
се наблюдават дълги и широки полоси
силно извити в долната си част, а в
горната част се разклоняват и образуват
корона. При комбинацията „Дърво-

explained by the high occurrence of
"Tree-twig" dermatological type, whose
image is symmetrical. The shafts and
folds in the form of long and short strips
(91.43% and 97.16%) often participate in
the construction of the dermatoglyph of
Bulgarian Red Cattle. Some variants
rarely occur, such as beehives 9.53% and
rollers with tensioners 29.81%,

In Bulgarian Red cattle the
dermatotypes “Tree-twig” (26.43%),
“Class” (23.51%) and “Crown” (19.81%)
are observed. Dermatotype “Parallel” is
not found. The other two dermatotypes
are less represented, respectively
"Combi" in their varieties: "Tree-twig-
crown" and "Tree-twig-grain" (17.67%)
and "Grain" (12.58%).

Dermatotype "Tree-branch"
(26.43%) is characterized by a deep,
distinct, central groove (trunk) from which
to the left and right at different distances
come separate or double lines.

Dermatotype "Class" (23.51%)
shows the location of the papillary shafts
in a form similar to the location of the
grains in the class of a cereal plant.

"Crown" dermatotype (19.81%) is
known for the flow of lines at different
angles coming from a point at the lower
end of the nasolabial plate. The shafts are
arranged radially.

Dermatotype "Grain" (12.58%) is
represented by round skin shafts
scattered over the entire surface of the
nasolabial plate, having the appearance
of warts. Both small and large shafts are
observed.

Dermatotype "Combi" (17.67%)
combines elements of the above
mentioned in different combinations. In
the combination "Tree-twig-crown" long
and wide stripes are strongly curved in
their lower part, and in the upper part they
branch and form a crown. In the
combination "Tree-twig-grain" in the lower
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клонка-зърно“ в долната част се съче-
тават силно разклонени бразди излиза-
щи от централния ствол, преминаващи
в горната част в окръглени валове от
зърновидни папили.

Данните за млечната продуктив-
ност на изследваните крави по дерма-
тотипове са представени в Таблица 3.

part are combined strongly branched
furrows protruding from the central trunk,
passing in the upper part in rounded
shafts of granular papillae.

Data on milk yield of the studied
cows by dermatotypes are presented in
Table 3.

Таблица 3. Връзка на типа на дерматоглифа на Българското червено говедо
с млечната продуктивност(X±Sx)
Table 3. Dependence of the dermatoglyph type of Bulgarian Red Cattle on milk
productivity (X ± Sx)

Тип на дерматоглифа
Dermatoglyphic type

Млечна продуктивност
Milk yield,kg

Мазнини
Fats,%

Протеин
Protein,%

Дърво-клонка /Tree-twig 5916±31,97 3,8±0,16 3,4±0,16
Клас / Class 5828±23,60 3,6±0,16 3,4±0,08
Корона / Crown 5198±5,44 3,6±0,05 3.3±0,08
Зърно / Grain 4919±23,28 3,5±0,16 3,5±0,16
Комби / Combi 4779±18,95 3,4±0,08 3,5±0,08
P<0,05

Най-високи стойности по отноше-
ние на показателите млечна продуктив-
ност и масленост в %, са показали
представителките на дерматотип
„Дърво клонка“-5916 kg мляко и 3,8 %
мазнини, и дерматотип „Клас“ 5828 kg
мляко и 3,6 % мазнини. Най-ниска е
млечна продуктивностт и масленостт
на представителките на дерматипип
„Комби“ в различните му разновиднос-
ти, съответно 4779 kg мляко и 3,4 %
мастни вещества. По отношение на
показателя протеин с най-високи стой-
ности са представителките на дермато-
типовете „Зърно“ и „Комби“ съответно,
с 3,5 %, а най-ниски стойности са
показали представителките на дерма-
тотип „Корона“, съответно 3,3%.

Получените от нас резултати се
доближават до резултатите получени
от Arzhenkova (2001) с крави от Черве-
ното естонско говедо и на Baranov and
Sirotina (2011) и Sirotina (2012) с крави
от Червеното горбатовско говедо.

The highest values of milk yield and
fat content in % were shown by the
representatives of the dermatotype
"Tree-twig" (5916 kg of milk and 3.8% fat),
and dermatotype "Class" (5828 kg of milk
and 3.6% fat).

The lowest milk yield and fat content were
found of the representatives of "Kombi" in
its various varieties, respectively 4779 kg
of milk and 3.4% fat. The highest values
of protein were found in the
representatives of the dermatotypes
"Grain" and "Combi", respectively 3.5%,
while the lowest values were found in
representatives of the dermatotype
"Crown", respectively 3.3%.

The results obtained in the present
study are close to the results obtained by
Arzhenkova (2001) with cows of Red
Estonian Cattle and Baranov and Sirotina
(2011) and Sirotina (2012) with cows of
Red Gorbatov Cattle.

ИЗВОДИ CONCLUSIONS
Анализа на снимката на дерма-

тоглифа на носното огледало на Бъл-
The analysis of the photo of the

dermatoglyph of the nasolabial plate of
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гарското червено говедо позволява да
се установи породната специфичност,
и може да стане един от методите за
идентификация в стадото и паспорти-
зацията на животните, а така също да
намери приложение в съдебната вете-
ринарна и зоотехническа практика и да
се прилага, като допълнителен метод
за оценка в селекционната работа.

Bulgarian Red Cattle allows to establish
the breed specificity, and can become one
of the methods for identification in the
herd and certification of the animals, as
well as to find application in the court
veterinary and zootechnical practice and
applied as an additional evaluation
method in the selection work.
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