Авторска справка за научните приноси
на гл. ас. д-р Цветомира Петкова Банчева
Приноси с методичен и теоретичен характер
1. Проучени са породните, възрастови и полови особености на
фагоцитната активност при овцете през различните сезони (Статии 4, 7
и 10).
2. Установен е най-висок Фагоцитен индекс при овцете и мъжките
шилета от Каракачанската порода, при кочовете от Цигайската порода,
женските шилета от Старозагорската порода, а най-нисък е при овце от
Медночервената шуменска порода, при кочовете и мъжките шилета от
Карнобатската порода. Фагоцитното число е най-високо при
Романовските и Каракачанските овце, при Старозагорските и
Романовските кочове и при Медночервените шуменски и
Качакачански мъжки шилета, а най-ниско при овцете от
Медночервената шуменска порода и при Карнобатските кочове и
мъжки шилета (Статии 4, 10).
3. Установено е, че Фагоцитния индекс през пролетта е по-висок при
овцете спрямо кочовете, а при женските агнета е по-нисък от този при
мъжките агнета и овцете. Фагоцитното число през пролетта е по-ниско
при женските агнета от това при овцете, а мъжките по-високо от това
на кочовете (Статия 7).
4. Проучени са породните, възрастовите и полови особености на
хематологичните показатели при кози и пръчове. При кози от породата
ББМ, отглеждана в ИПЖЗ – Троян е отчетен най-висок брой
еритроцити, най-висок хематокрит, най-висок хемоглобин и най-висок
брой левкоцити. Най-нисък брой еритроцити и най-нисък хематокрит е
измерен при кози ББМ, отглеждани в Стара Загора, хемоглобина и
броя на еритроцитите са най-ниски при местни кози отглеждани в село
Анево (Статия 5).
5. Установено е, че мъжките животни от породите кози отглеждани в
ИПЖЗ-Троян и в Старозагорския регион (с. Анево и с. Богомилово)
имат по-висок брой на левкоцитите в сравнение с женските, а яретата
по-висок от козите и пръчовете (Статия 9).
6. Изследвани са породни и полови особености на хематологичните
показатели при ярета през зимата (Статия 27).
7. Проучена са особеностите на комплементната активност при овце,
свързана с породата, възрастта, пола и сезона (Статии 8 и 18).
8. Проучено е влиянието на стрижбата върху добива на мляко и състава
на млякото при овце от различни породи (Статии 14, 22 и 24).
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9. Изследван е ефектът на стрижбата върху консумацията на груби
фуражи при овце от Плевенската черноглава порода (Статия 19).
10. Установено е влиянието на стрижбата върху мастнокиселинния
профил на млечната мазнина при овце от породите Цигай и Плевенска
черноглава (Статия 16).
11. Изследвани са сезонните и породни особености на активността на
лизоцима при местни породи овце в България. Наблюдава се
тенденция на повишаване активността на лизоцима през лятото и
понижаване през есента. (Статия 15).
12. Установено е влиянието възрастта на майката и на негенични фактори
върху теглото при раждане на яретата (Статии 23 и 36).
13. Изследвана е динамиката в нивото на хормоните прогестерон,
лутеинизиращ хормон и фоликулостимулиращ хормон в следродилния
период при породите Херефорд и Лимузин (Статия 25).
14. Установена е по-висока млечност, по-високо съдържание на общ
белтък и казеин в млякото на I-ва лактация, както и по-високи нива на
цинк и желязо при F2 млечни кръстоски Цигай x Хиос (Статия 26).
15. Установено е, че млякото от Цигайската порода овце превъзхожда
кръстоските с Хиос по съдържание на магнезии, сухо вещество и
млечна мазнина (Статия 26).
16.Направен е критичен анализ на селекционите подходи при селекцията
на пасищни типове червена и бяла детелина, люцерна, звездан и
еспарзета (Статия 28).
17. Проучено е влиянието на възрастта на кози от породата Българска
Бяла Млечна върху разпределението на ражданията през денонощието.
(Статия 35).

Приноси с приложен характер
18. Проучени са технически аспекти за получаване на ембриони от овцедонори чрез медианна лапаротомия и лапароскопия (Статия 1).
19. Установено е, че уплътняването на ражданията при овцете е
биологически целесъобразен метод за увеличаване добива на месо от
стоковите стада в овцевъдството (Статия 2).
20. Установено е, че агнетата получени от кръстосване на местни овце с
кочове от породата Мериноландшаф имат по-висок интензитет на растеж и
по-рано достигат желаното пазарно живо тегло (Статия 3).
21. Изследвано е, че добавянето на препарата Био-Мос, в количество 5
g/глава дневно, допринася за подобряване оползотворяването на фуражите
и повишава интензивността на растежа при угояването (среднодневния
прираст се повишава с 13.2 %) на агнета от 14 до 32 кг. живо тегло (Статия
6).
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22. Установено е, че методът ембриотрансфер може да се използва с цел
получаване на двуплодна бременност при крави, въпреки ниския процент
на успеваемост (Статия 11).
23. Проучен е 6 и 12 дневен престой във влагалището на овцете на
вагинални тампони импрегнирани с 30 mg флуорогестон ацетат (FGA),
като резултатите показаха, че 12 дневното третиране дава по-добри
резултати (Статия 12).
24. Установено е, че овцете от породата Ил де Франс показват
сравнително равномерно часово разпределение на ражданията, като
честотата е най-висока в периода 12 – 20 h (Статия 13).
25. Изследвана е динамиката на прогестерона и лутеинизиращия хормон
при месодайни крави след инжектиране на PGF2α. Лутеорегресия настъпва
между 24-ия и 28-ия час след инжектирането на простагландина, през този
период съществени различия в съдържанието на LH не се наблюдават, а
количеството на прогестерона намалява (Статия 17).
26.
Установено е влиянието на времето на прилагане на PMSG върху
някои репродуктивните показатели при овце със синхронизиран еструс.
Оптималният срок за третиране с PMSG е 48-ия час преди отстраняване на
вагиналните тампони. (Статия 20).
27. Проучените хормоналните методи за синхронизиране на еструса са
средство за контролиране на размножителният процес, както през
естралния, така и през анестралния сезон на овцете и козите. (Статии 21 и
37). Изследван е репродуктивния потенциал за ембриотрансфер на овце в
анестралния сезон (Статия 31).
28. Проучено е действието на GnRH в следродилния период на крави от
породата Лимузин. Максимален ефект се получава между 10-ия и 15-ия
ден след инжектирането му (Статия 29).
29. Проучени са възможностите на ултрасонографията за ранна
диагностика на бременност при кози и овце. При козите до 40-ия ден от
осеменяването бе поставена положителна диагноза за бременност при
61.5%, а след 40-ия ден при 92.8 % (Статия 30). А при овцете на 30-ия ден
от заплождането установените бременни овце са 56.8%, а на 60-ия ден –
88.0% (Статия 32).
30. Проучена е ефективността на различни схеми за синхронизация на
еструса при овце (Статия 33).
31. Проучени са нехормоналните методи за синхронизация на еструса
при овцете и кози. Установено е, че комбинирането на нехормоналните
методи е възможно и желателно, като това увеличава процента на овцете и
козите в еструс, заплодяемостта и плодовитостта (Статии 34 и 37).
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