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TECHNICAL ASPECT OF ACCEPTING THE EMBRIOS OF SHEEPDONORS USING MEDIAN LAPAROTOMY AND LAPAROSCOPY
Ralchev I., Ts. Maslev, M. Todorov, Ts. Hristova
Abstract: Nevertheless of the possibilities which the methods of embryotransfer (ET)
offer in sheepbreeding, theyhave limited application in nowadays selection programs. More
often this in due to the low level of superovulation response (Whyman et al., 1980), lowered
vitality of the fertilized eggs (Graham, 1986), and comparatively low percentage of
fertilization (Robinson et al., 1989). Disadvantages of the method of accepting embryos with
median laparotomy are other essential problem, which is difficult to be completed and it is
connected with risks of traumatisation of internal genital organs and their adhesion. This leads
to impossibility of second use as donors (Vlachov et al., 1991).
In this study ourbaim is to research comparatively the possibilities of the two methods
for accepting embryos, especially with median laparotomy and laparoscopy.
The results proved the advantages of the method for accepting embryos with
laparoscopy in three aspects: washing of embryos, risks of surgery manipulation, easy to be
accessed and completed.
The laparoscopy is high effective. The risk of surgery intervention is minimal. The
necessity of very expensive technique is a disadvantage of the method.
Key words: sheep, laparoscopy, embryotransfer, embryos.
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БИОЛОГИЧНА И ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ
ДВУКРАТНО АГНЕНЕ НА ОВЦЕ
И. Янков, Ц. Христова
Резюме: Проведен бе научно-стопански опит в стоково стадо от 150 броя овце
Цигайски кръстоски, оагнили се до 20 февруари. Подготовката на овцете и кочовете
започна на 20 март. Овцете бяха хранени с дажба съдържаща 1.75 кръмни единици и
180 g смилаем протеин. През подготвителния период част от концентрирания фураж
(250 g) заместихме с покълнал ечемик. Дневната дажба на кочовете съдържаше 2.6
кръмни единици и 320 g смилаем протеин. В дажбата бяха включени и по 2 броя яйца,
100 g моркови и 300 g покълнал ечемик. Кочовете бяха третирани еднократно с
Минеразол 10 cm³ и двукратно през 7 дни с Виалитон по 10 cm³. Овцете също бяха
инжектирани с по 5 cm³ Виалитон еднократно. За индуциране и синхронизиране на
еструса използвахме вагинални тампони Chrono-gest (престой 14 дни) и инжектиране с
500 UI PMSG (Folligon, Intervet, Holland) веднага след изваждане на тампоните.
Осеменяването на овцете беше изкуствено и се извърши на 52-54 час след
инжектирането. Овцете се оагниха в периода 21-25.IХ. Получени бяха допълнително за
годината 103 броя агнета, от които се реализираха 95 броя на обща стойност 8377 лева.
Получен бе чист доход от 5957 лева.
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Том 2, Животновъдство. Ветеринарна медицина, стр. 145-150.
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ПОРОДНИ, ВЪЗРАСТОВИ И ПОЛОВИ ОСОБЕНОСТИ НА
ФАГОЦИТНАТА АКТИВНОСТ ПРИ ОВЦЕ ПРЕЗ ЕСЕННИЯ СЕЗОН
В. Семерджиев1, Ц. Маслев2, Л. Сотиров1, Н. Сандев1, М. Илиев3, Г.
Герчев2, И. Янков2, Ц. Христова2
1

Тракийски Университет, Ветеринарномедицински факултет, 6000 Стара Загора
Институт по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян
3
Институт по земеделие – гр. Карнобат
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Резюме: Изследванията са проведени през м. Септември – октомври 2007 г.
Изследвани са по 6 овце (на възраст 2–4 години) и 6 женски шилета на възраст 8–9
месеца от породите Каракачанска, Цигай, Медночервена шуменска, Карнобатска,
Плевенска черноглава, Старозагорска и Романовска и по 6 коча (на възраст 2–4 години)
от породите Каракачанска, Цигай, Медночервена шуменска, Карнобатска и Романовска
и по 6 мъжки шилета от породите Каракачанска, Цигай, Медночервена шуменска и
Карнобатска, или общо 168 животни.
Установено е, че при овцете най-висок е ФИ при Каракачанската порода и найнисък при Медночервената шуменска (P< 0,01), а с най-високо ФЧ са Романовските и
Каракачанските и с най-ниско Медночервените шуменски.
От изследваните породи кочове тенденцията е Цигайските да са с най-висок ФИ, а
Карнобатските с най-нисък. Най-високо ФЧ е установено при Старозагорските и
Романовските, а най-ниско при Карнобатските (P< 0,05).
Установена е тенденция от женските шилета Старозагорските да имат най-висок
ФИ, следвани от Плевенските черноглави, Романовските и другите изследвани породи.
При женските шилета от породите Каракачанска, Цигай и Романовска ФИ е по-нисък в
сравнение с този на овцете от съответните породи, при Карнобатските съвпадат, а при
останалите е по-висок.
При мъжките шилета най-висок е ФИ при Каракачанските и най-нисък при
Карнобатските. Най-високо ФЧ се наблюдава при Медночервените шуменски и
Каракачанските, а най-ниско при Карнобатските.
Ключови думи: фагоцитна активност, фагоцитно число, фагоцитен индекс, овце, шилета,
кочове.
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ПОРОДНИ
ОСОБЕНОСТИ
НА
ХЕМАТОЛОГИЧНИТЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ КОЗИ И ПРЪЧОВЕ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН
В. Семерджиев, П. Зунев*, Ц. Маслев*, П. Петков, Д. Канъков, Ц.
Христова*
Тракийски Университет, Ветеринарномедицински факултет, 6000 Стара Загора
*Институт по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян
Резюме: Изследванията

са проведени през м. май – юни 2006 г. и обхващат 27 кози и 18
пръча на възраст 2–4 години.
Изследвани са кози Българска бяла млечна (ББМ), отглеждани в ИПЖЗ – гр.Троян и в
УОС на Тракийски университет – гр.Стара Загора, кръстоски на ББМ с Тогенбургска и
Англонубийска породи, както и местни кози, отглеждани в с. Анево, Карловско;
чистопородни пръчове от породите ББМ, Тогенбургска и Англонубийска.
3

Кръвните проби са получени сутрин преди нахранване стерилно от яремната вена (v.
jugularis) във флакони с Na2EDTA (комплексон III). Броя на червени кръвни клетки
(T/L), бели кръвни клетки (G/L), хемоглобина (g/L), хематокрита (%) и средния
клетъчен обем (fl) се определиха с автоматичен хематологичен клетъчен брояч Serono
150 plus VET с апарат за разреждане Serono 106 plus (Germany).
Диференциалната кръвна картина бе изследвана по метода на Schilin, чрез
предварително боядисване по метода на Романовски–Гимза.
Най-висок е броят на еритроцитите при козите от породата ББМ-гр. Троян, а най-нисък
– при ББМ-тр. Стара Загора.
Най-висок хематокрит имат козите ББМ и Англонубийските от ИПЖЗ – гр. Троян, а
най-нисък – при ББМ – гр. Стара Загора.
Средният клетъчен обем е най-висок при Англонубийските кози (26.33) и при ББМ –
гр. Троян (26.28 при P< 0.01), а най-нисък - при Тогенбургските кози (23.70).
Хемоглобинът е най-висок (109.83) при козите ББМ, отглеждани в Троян, и при
Англонубийските (103.67), а най-нисък – при местните кози, отглеждани в с. Анево
(74.50 при P< 0.01). Средният обем на еритроцитите (МСV) е най-висок при козите
ББМ от УОС – Ст. Загора (10.09). По-висока средна концентрация на хемоглобин в
даден обем кръв е установена при козите ББМ от УОС – 420.54 g/l (P<0.01). Броят на
левкоцитите е най-висок при козите ББМ (17.42-17.55 g/l), а най-нисък при местните
кози от с. Анево (11.15 при P< 0,01). Разнопосочни са установените тенденции относно
процента на белите кръвни клетки при различните породи кози и пръчове.
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ЕФЕКТ ОТ ДОБАВКАТА НА ПРЕПАРАТА БИО-МОС В ДАЖБАТА
НА МЪЖКИ АГНЕТА ЗА УГОЯВАНЕ. I. ЖИВО ТЕГЛО И
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ФУРАЖИТЕ
И. Янков, П. Тодорова, Ц. Христова
Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян 5600

Резюме: В ИПЖЗ Троян е проведен опит с две групи по 10 броя мъжки агнета F1 кръстоски на
породата Мутон Шароле. Агнетата бяха хранени с еднакви по количество и качество фуражи.
Към концентрирания фураж на агнетата от опитната група беше включен препаратът Био-Мос
(съдаржащ щам на Saccharomyces cerevisiae) в количество обезпечаващо дневен прием от 5 g
на глава, добре хомогенизиран с концентрирания фураж. Консумацията на фуражите се
контролираше ежедневно, а живото тегло на агнетата – през 15дни. Получените резултати
дават основание за следните изводи: Включването на хранителната добавка Био-Мос в
количество 5 g на глава дневно в дажбата на угоявани агнета води до повишаване на
среднодневния прираст с 13.2% в сравнение с контролните животни получавали същата дажба
без добавка. Разхода на кръмни единици и СП за 1 kg прираст при третираните агнета е
съответно с 18.6% и 21.4% по-нисък в сравнение с регистрирания при контролните животни.
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ПОРОДНИ, ВЪЗРАСТОВИ И ПОЛОВИ ОСОБЕНОСТИ НА
ФАГОЦИТНАТА
АКТИВНОСТ
ПРИ
МЕСТНИ
ОВЦЕ,
ОТГЛЕЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА
В. Семерджиев1, Л. Сотиров1, Ц. Маслев2, Н. Сандев1, А. Бочуков3, М.
Илиев4, Г. Герчев2, И. Янков2, Н. Николова1, Ц. Христова2
1

Тракийски Университет, Ветеринарномедицински факултет, 6000 Стара Загора
Институт по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян
3
РВМС – гр. Пловдив
4
Институт по земеделие – гр. Карнобат
Резюме: Изследванията са проведени през пролетта на 2008 г. и обхващат 66
овце, 54 коча и по 42 женски и мъжки агнета. Изследвани са по 6 овце и кочове на
възраст 2-4 години и по 6 женски и мъжки агнета на възраст 3-5 месеца от породите:
Каракачанска, Цигай, Реплянска, Панагюрска, Медночервена Шуменска, Карнобатска,
Плевенска черноглава, Маришка бяла и вакла, Старозагорска и Романовска. Животните
са собственост на ИПЖЗ – гр. Троян, Институт по земеделие в гр. Карнобат, Държавно
предприятие „Кабиюк” – гр. Шумен, Учебно опитното стопанство на Тракийски
Университет – Стара Загора и от частни стопани от Чирпан, Съединение, Видин,
Панагюрище и Велико Търново.
Установено е, че през пролетта ФИ на овцете е по-висок от ФИ на кочовете.
Най-висок е ФИ при Цигайските и Романовските кочове – 79.33, а най-нисък при
Медночервените Шуменски – 72.67 (р<0,01). При останалите породи е в границите
75.00-78.7%. Женските агнета имат по-нисък ФИ от мъжките, както и от овцете.
Установена е тенденция мъжките агнета да са с по-висок ФИ в сравнение с женските
агнета и кочовете.
При овцете Реплянските се отличават с най-високо ФЧ – 1.607, а Панагюрските –
с най-ниско – 1.500 (р<0,05). При кочовете с най-високо ФЧ са Романовските и
Старозагорските, а с най-ниско Плевенските черноглави (р<0,01). Общо кочовете от
изследваните породи имат по-ниско ФЧ – 1.457 от това на изследваните овце – 1.523
(р<0,01).
Общо за вида ФЧ на агнетата е по-ниско от това на овцете. Най-високо е при
женските Романовски агнета – 1.547, а най-ниско при Плевенските черноглави (р<0,05).
През пролетта общо за вида женските агнета имат по-ниско ФЧ от овцете, а
мъжките – по-високо от това на кочовете
Ключови думи: фагоцитоза, фагоцитен индекс, фагоцитно число, овце, кочове, агнета.
2
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ПОРОДНИ, ВЪЗРАСТОВИ И ПОЛОВИ ОСОБЕНОСТИ НА
ХЕМАТОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ КОЗИ,
ОТГЛЕЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ
В. СЕМЕРДЖИЕВ1, П. ПЕТКОВ1, П. ЗУНЕВ2, Ц. МАСЛЕВ2, Д.
КАНЪКОВ1, Н. САНДЕВ1, & ЦВ. ХРИСТОВА2
1Тракийски Университет, Ветеринарномедицински факултет, Стара
Загора; 2Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян
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Summary
The studies were performed in February-MarchOctober 2006 on 30 goats and 18 bucks at the age of
2-4 years: 6 goats were from the Bulgarian Dairy White breed (BDB), reared in the Institute of
Mountain Stockbreeding and Agriculture - Troyan and 6 BDB goats from the Experimental Farm of
the Trakia University – Stara Zagora, 6 purebred rams of each of BDB, Toggenburg and AngloNubian breeds, and 3-months old doelings and bucklings as followed: 6 BDB, 6 BDB.Toggenburg
and 6 BDB.Anglo-Nubian crosses. Blood samples were obtained aseptically in the morning before
feeding the animals from the jugular vein in Na2EDTA vials (complexon III). The red blood cells
counts (T/L), white blood cell counts (G/L), haemoglobin (g/L), haematocrit (%), and the mean
corpuscular volume (MCV) (fl) were determined by an automated haematological counter Serono
150 plus VET with a diluting apparatus Serono 106 plus (Germany). Differential white blood cell
counts were studied by the method of Schilin on blood smears, stained by Romanovski-Giemsa. The
highest erythrocyte counts were established in Toggenburg goats followed by BDB and AngloNubian goats reared in Troyan. Local goats from Bogomilovo showed lower counts and the lowest –
BDB reared in Stara Zagora. Highest erythrocyte counts were found out in Toggenburg bucks.
Haemoglobin was the highest in BDB.Anglo-Nubian goats and BDB reared in Stara Zagora, аnd the
lowest– in local goats reared in the settlement of Bogomilovo. In bucks, Hb was the highest in the
Toggenburg breed and lowest – in BDB. Total leukocyte counts were the highest in BDB goats reared
in Troyan as compared to those reared in Stara Zagora. Doelings and bucklings had higher leukocyte
counts than adult goats and bucks from the respective breeds. BDB bucklings had the highest
leukocyte counts and BDB.Toggenburg - the lowest. In general, male tended to have higher total
leukocyte counts than females and kids – highest counts than adults.

Key words: bucklings, bucks, doelings, eryhtrocytes, goats, haematocrit, haemoglobin,
differential leukocyte counts.
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ПОРОДНИ, ВЪЗРАСТОВИ И ПОЛОВИ ОСОБЕНОСТИ НА
ФАГОЦИТНАТА АКТИВНОСТ ПРИ ОВЦЕ ПРЕЗ
ЛЕТНИЯ СЕЗОН
В. СЕМЕРДЖИЕВ1, Ц. МАСЛЕВ2, Н. САНДЕВ1, М. ИЛИЕВ3,
Г. ГЕРЧЕВ2, И. ЯНКОВ2, Н. НИКОЛОВА1 & Ц. ХРИСТОВА2
1Ветеринарномедицински факултет, Тракийски Университет, Стара
Загора; 2Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян;
3Институт по земеделие, Карнобат
Summary
The studies were performed in May-June 2007. Six sheep (aged 2-4 years) of each of Karakachan,
Tsigay, Stara Planina Tsigay, Copper-red Shoumen, Karnobat, Pleven Blackhead, White Maritsa,
Patch-faced Maritsa, Stara Zagora and Romanov, 6 rams (age 2-4 years) of each of Karakachan, Tsigay,
Copper-red Shoumen, Karnobat, and Romanov breeds; 6 ewe lambs of each of Karakachan,
Tsigay, Copper-ref Shoumen, Karnobat, Pleven Blackhead, Stara Zagora and Romanov breeds; 6 ram
lambs of each of Karakachan, Tsigay, Copper-red Shoumen and Karnobat breeds aged 4−5 months 
total of 156 animals, were studied. Blood samples were obtained before the morning feeding from the
jugular vein. Phagocytic reactions was assayed as per Valchanov (1956) via phagocytosis percentage
– PI and phagocytic number – PN. The highest PI in sheep was observed in Karakachan and Romanov
breeds – 79.33 and 79.20, and the lowest – in Karnobat sheep (Р<0.05). In rams, the highest
PI was found out in Copper-red Shoumen (79.00) and Romanov (78.00) and the lowest − in Tsigay
(76.00). In Copper-red Shoumen and Karnobat breeds rams tended to have higher PI than sheep.
Highest PN was established in Karakachan (1.46), Romanov (1.456) and Stara Zagora sheep (1.453).
In rams the highest PN was observed in the Copper-red Shoumen breed, followed by Karnobat
(1.447), Tsigay (1.413), Karakachan (1.400) and Romanov (1.380). In ewe lambs, highest PN was
observed in Karnobat breed (1.493). There was not an uniform trend with regard to PN values in ram
lambs with regard to both ewe lambs and adult rams.

Key words: lambs, phagocytic activity, phagocytic number, phagocytic index, rams, sheep.
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ПРОУЧВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СХЕМИ ЗА СИНХРОНИЗАЦИЯ НА
ЕСТРУСА ПРИ ОВЦЕ
Ц. Маслев, Ц. Христова, С. Стойчева
Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

Резюме:

Проучването е направено с цел да се определи влиянието на продължителността
на третиране с прогестагени (6 и 12 дни) върху фоликурярната динамика, синхронизацията на
еструса и получената бременност. Опитът бе проведен с три групи от по 7 броя Каракачански
овце. При едната група престоят на вагиналните тампони бе 6 дни, при другата група – 12 дни,
а третата група бе контролна. Установена бе следната заплодяемост: I-ва опитна група – 28.6%
със 100% близнене, II-ра опитна група – 71.4% с 40% близнене и при контролната група – 71.4%
с 0% близнене.
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ЧАСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЖДАНИЯТА ПРИ ОВЦЕ ИЛ ДЕ
ФРАНС СЪС СИНХРОНИЗИРАН ЕСТРУС
Ц. Христова, Й. Алексиев, С. Стойчева
Институт по Планинско животновъдство и земеделие, 5600, Троян, България

Резюме: Изследвано е разпределението на ражданията в течение на денонощието при
овце от породата Ил де Франс. Синхронизирането на еструса е осъществено с вагиналните
тампони, съдържащи 30 mg флуорогестон ацетат, поставени в началото на май. След
изваждането им, на 12-я ден, майките са инжектирани с 400 до 600 IU Folligon, в зависимост от
теглото, и са осеменени на 48-я и 58-я час след третирането. Резултатите показват
сравнително равномерно разпределение на оагванията в течение на денонощието, като 57.1%
от овцете раждат в периода 8 – 20 h.
През посочения период са регистрирани 68.9% от ражданията при овцете износващи
близнаци. Ражданията отбелязват намаление през нощните часове. Резултатите предполагат
нуждата от денонощно наблюдение на животните в течение на агнилната кампания с оглед
оказването на своевременна помощ при трудни раждания и предотвратяване на случаите на
изгубване на агнетата от майките, особено при близнаците.
Ключови думи: овце, раждане, часово разпределение.
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 13, 2, 2010, (334-343)
Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan

ЕФЕКТ НА СТРИЖБАТА ВЪРХУ СЪСТАВА НА МЛЯКОТО ПРИ
ОВЦЕ ОТ ПОРОДАТА ЦИГАЙ
Й. Алексиев1, Г. Герчев1, Ц. Христова1, Г. Димов2
1
2

Институт по Планинско Животновъдство и Земеделие, 5600, Троян, България
Агробиологичен Институт, 1164 София, България

Резюме: Изследван е ефектът на стрижбата върху млечността и състава на млякото
при овце от породата Цигай, отглеждани оборно и остригани в началото на април. Овцете са
доени два пъти дневно, като пробите за определяне състава на млякото са взети от сутрешното
мляко в деня преди и на 2-я и 14-я ден след стрижбата. Стрижбата не оказва влияние върху
дневната млечност. Съдържанието на мазнини, белтъчини и сухо вещество на 2-я ден след
стрижбата отбелязва повишение с 14.4, 3.6 и 11.1%, а на 14-я ден – с 18.6, 9.6 и 21.0%,
съответно, в сравнение с концентрацията им в млякото, получено преди стрижбата на овцете.
Повишеното съдържание на млечните съставки се съпътства от нарастване на дневния добив.
Не са установени промени в съдържанието на лактоза. Времето за подсирване на млякото
отбелязва достоверно съкращение. Разгледани са възможните механизми, свързани с
промяната в състава на млякото.
Ключови думи: овце, стрижба, състав на млякото
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 14, 1, 2011 (23-34)
Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan

СЕЗОННИ И ПОРОДНИ ОСОБЕНОСТИ НА АКТИВНОСТТА НА
ЛИЗОЦИМА ПРИ МЕСТНИ ПОРОДИ ОВЦЕ В БЪЛГАРИЯ
В. Семерджиев1, Л. Сотиров1, Ц. Маслев2, М. Илиев3, Г. Герчев2, И. Янков2,
Цв. Койнарски1, Цв. Христова2
1

Тракийски Университет, Ветеринарномедицински факултет, 6000 Стара Загора
Институт по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян
3
Институт по земеделие – гр. Карнобат
2

Резюме: Изследванията са проведени през 2008 г. и обхващат 308 овце на възраст 2-4
години. Изследвани са по 6 овце от породите: Каракачанска, Цигай, Реплянска, Панагюрска,
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Медночервена Шуменска, Карнобатска, Плевенска черноглава, Маришка бяла и вакла,
Старозагорска и Романовска през пролетта и есента и по 20 през лятото.
Активността на лизоцима е определена по метода на Lie (1985).
Установено е, че през пролеттта с най-висока активност на лизоцима се характеризират
Реплянските, а с най-ниска Плевенските черноглави овце (р<0,01).
През лятото стойността на лизоцима е най-висока при Реплянските и Карнобатските, а
най-ниска – при Маришките бели овце (p<0,01).
През есента най-висока е концентрацията на лизоцима при Цигайските и
Старозагорските овце (р<0,01), като стойностите са двукратно по-високи в сравнение с другите
породи.
Общо за всички изследвани породи се наблюдава тенденция на повишаване активността
на лизоцима през лятото и понижаване през есента.
Ключови думи: активност на лизоцима, овце, породи

Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 14, 1, 2011 (35-45)
Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan

ЕФЕКТ НА СТРИЖБАТА ВЪРХУ СЪСТАВА НА МЛЕЧНАТА
МАЗНИНА ПРИ ДВЕ ПОРОДИ ОВЦЕ
Й. Алексиев1, Ц. Христова1, Г. Михайлова2
1
2

Институт по планинско животновъдство и земеделие, 5600 Троян
Тракийски Университет, Аграрен Факултет, Стара Загора 6000

Резюме: Изследван е ефектът на стрижбата върху мастнокиселинния профил на
млякото при овце от породите Плевенска черноглава и Цигай, остригани съответно през март и
април. Овцете са хранени с концентриран фураж и сено на воля. Проби за определяне на
мастно киселинния профил са вземани преди и след стрижбата. Съдържанието на мастни
киселини съдържащи 6 до 10 въглеродни атома се повишава непосредствено след стрижбата.
Мастните киселини с дължина на веригата между 11 и 17 въглеродни атома отбелязват
понижение при цигайските овце и повишение при овцете от Черноглавата порода. Стрижбата
предизвиква понижение на мастните киселини с повече от 18 въглеродни атома. Понижението е
по-съществено при овцете от Плевенската порода и е за сметка на стеариновата (P<0.05) и
олеиновата киселина. Ефектът на стрижбата върху мастно киселинния профил е краткотраен,
като към 14-я ден съставът на млечната мазнина се доближава до този при нестриганите овце.
Ключови думи: овце, стрижба, млечна мазнина, състав.
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 14, 3, 2011, (366-375)
Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ДИНАМИКАТА НА ПРОГЕСТЕРОНА И
ЛУТЕИНИЗИРАЩИЯ ХОРМОН ПРИ МЕСОДАЙНИ КРАВИ СЛЕД
ИНЖЕКТИРАНЕ НА PGF2Α
Ц. Маслев, Ц. Христова, С. Стойчева
Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

Резюме: Изследвани бяха промените в концентрацията на прогестерона (Pg) и
лутеинизиращия хормон (LH) след инжектиране на PGF2α на крави от породата Абердин Ангус.
Опита беше проведен върху 3 броя крави, отглеждани в ИПЖЗ – Троян.
След установяване, чрез ректално изследване, на жълто тяло (CL) третирахме животните
с по 0.5 mg Oestrophan, интрамускулно.
Кръвта получавахме чрез поставени във v. jugularis абокати (selakon/viggo), по следната
схема: до 28-ия час през 2 часа и от 28-ия до 40-ия час – през 4 часа.
Резултатите от изследването показват определени закономерности в протичането на
лутеорегресията след инжектиране на простагландина.
В лутеалната фаза стойностите на прогестерона са между 1.54 ng/ml и 3.03 ng/ml, при
различните животни. Още на 2-ия час след инжектирането на PGF2α нивото на стероида
намалява наполовина. За настъпване на лутеорегресия имаме основание да приемем 24-ия –
28-ия час, когато концентрацията е в границите на 0.03 – 0.23 ng/ml. През този период нивото на
10

LH бележи незначителни нараствания и най-често е в границите на 3.2 – 5.5 ng/ml. В
предшестващите LH-пика 4 – 8 часа се проявява тенденция за по-високи стойности (6.0 – 8.0
ng/ml), но различията са недостоверни. Нивата на LH през време на пика и при трите животни
включени в опита се движеха в границите на 20.9 – 30.1 ng/ml.
Ключови думи: месодайни крави, простагландин F2α, синхронизация на еструса.
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Science & Technologies Volume I, Number 5, 2011 Animal studies & Veterinary
medicine,
93 -97
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХОРМОНАЛНИТЕ МЕТОДИ ЗА СИНХРОНИЗАЦИЯ НА
ЕСТРУСА ПРИ ОВЦЕ
ОБЗОР
Ц. Христова, С. Стойчева, Ц. Маслев
Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян
e-mail: cvet_16@abv, s_vetla@abv.bg
APPLICATION OF THE HORMONAL METHODS FOR SYNCHRONIZATION OF
ESTRUS IN EWES
REVIEW
Ts. Hristova, S. Stoycheva, Ts. Maslev
Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture – Troyan
ABSTRACT
A great part of sheep breeds bred in our country has a limited period of the
conception time. There are a very small number of breeds characterized by pronounced
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polyestricity. In this connection the question of change of the seasons of ewe conception
emerges. The low conception rate and fertility in spring and summer necessitate applying
alternative methods for increase of these characteristics. One of the main methods applied
during the reproductive season, as well as during the non-reproductive one in ewes is the
hormonal method. The increase of fertility and year-round production of milk and meat is
the main reason for the review made by us.
Key words: Sheep, hormonal methods, synchronization oestrus, estral season, anestral

Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 15, 1, 2012, (22-29)
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ВЛИЯНИЕ
НА
СТРИЖБАТА
ВЪРХУ
МЛЕЧНАТА
ПРОДУКТИВНОСТ И СЪСТАВА НА МЛЯКОТО ПРИ ОВЦЕ ОТ
ПЛЕВЕНСКАТА ЧЕРНОГЛАВА ПОРОДА
Ц. Христова*, Д. Памукова**, Д. Георгиев***, С. Стойчева*
*

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

Резюме: Изследван е ефектът на стрижбата върху млечната продуктивност и състава
на млякото при овце от Плевенската черноглава порода, отглеждани пасищно и подхранвани с
500 g/глава дневно концентриран фураж. Стрижбата през месец юни не оказва ефект върху
дневната млечност. Съдържанието на мазнини отбелязва повишение, но разликите са
достоверни (P < 0.05) само през първия ден след стрижбата. Концентрацията на протеин в
млякото нараства с 2.6 – 4.7% (P > 0.05). Стрижбата дори в условията на температурен
комфорт, активира хомеостатичните механизми, променя хомеоретичния капацитет и състава
на млякото.
Ключови думи: овце, стрижба, състав на млякото.
Science & Technologies, Volume II, Number 5, 2012, Animal studies &
Veterinary medicine 47-50
ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗРАСТТА НА МАЙКАТА ВЪРХУ
ТЕГЛОТО ПРИ РАЖДАНЕ НА ЯРЕТАТА
Ц. Христова*, С. Стойчева, П. Зунев, Ц.
Маслев
Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян, България
*e-mail: cvetomira_16@abv.bg
EFFECT OF THE AGE OF GOAT ON BIRTH WEIGHT OF KIDS
Ts. Hristova, S. Stoycheva, P. Zunev, Ts. Maslev
Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 5600 Troyan, Bulgaria
ABSTRACT
The aim of the study was to determine the influence of maternal age and the
effect of
year on birth weight of goat kids. The goats included in this investigation
were
representatives of three breed groups – Bulgarian White Dairy goat, Bulgarian
White Dairy
goat+Toggenburg and Bulgarian White Dairy+Anglo-Nubian. Goats were divided into

five
groups according to age: 1 year, 2 years, 3-4 years, 5 years and 6-9 years.
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Most low birth weight of singles were registered in the group of one year old
dams, (3.72
± 0.24) and the twins at the two years old dams (2.87±0.20).
With increasing the age of the goats is increased the average birth weight of
kids,being
the highest in the group of 6-9 year old dams (4.18 ±0.11).

Key words: goat, kids, birth weight, age of dam
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Shearing effect on milk yield and milk composition in Bulgarian dairy
sheep
Y. Aleksiev1†, Ts. Hristova1, G. Naidenova2 , G. Dimov3
1 Institute

of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 5600 Troyan; 2 Experimental Station of Soybean, 5200,
Pavlikeni; 3 Agrobioinstitute, 1164 Sofia, Bulgaria

SUMMARY
Shearing effect on milk yield and milk composition was studied in Awassi type of Bulgarian dairy
sheep synthetic population. Ten ewes, at their fourth month of lactation, were grazed on a natural
pasture and were shorn in June. Milk yield from each ewe was recorded in the morning and in the
afternoon milking. Milk samples for chemical analysis were taken on the day prior to, and on 2nd, 5th
and 10th day after shearing. Shearing influenced the rate of decline of daily milk yield. Changes in
protein and total solids concentrations, even in the same direction, were lower than in fat content.
Daily output of milk fat exceeded the pre shearing value on the 2nd day after shearing. Protein and
total solids yields in all samples were lower compared with the corresponding pre-shearing values
reflecting the decline in daily milk yield. Hormonal and metabolic modifications related to adaptive
adjustments seem to underlie the changes in milk yield and milk composition.
Keywords: sheep, shearing, milk yield, milk composition.

Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 16, 4, 2013, (839-846)
Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan

ПРОУЧВАНЕ ДИНАМИКАТА НА ОСНОВНИТЕ ПОЛОВИ
ХОРМОНИ В СЛЕДРОДИЛНИЯ ПЕРИОД НА МЕСОДАЙНИ
КРАВИ
Ц. Маслев, Ц. Христова, С. Стойчева
Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

Резюме:

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

Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 16, 4, 2013, (825-838)
Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan
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МЛЕЧНОСТ, ХИМИЧЕН СЪСТАВ И МИНЕРАЛЕН СЪСТАВ НА
МЛЯКО ОТ ЦИГАЙСКИ ОВЦЕ И ТЕХНИТЕ КРЪСТОСКИ
Г. Герчев*, Г. Михайлова**, Ц. Христова*, С. Стойчева*
*

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

**

Резюме:

Проучването беше извършено върху сурово сборно овче мляко получено от
овце от породата Цигай и техните кръстоски с Хиос на 2.5- и 3.5 годишна възраст, отглеждани
в ИПЖЗ-Троян, в района на Средна Стара планина.
Химичният състав на млякото беше определен на Milko-skan 133B, а това на пепел –
тегловно. Микро- макроелементите са определени след сухо опепеляване на пробата,
минерализирането им в муфелна пещ при 550С и приготвяне от пепелтта на солно-кисел
разтвор. Съдържанието на К и Na – на Flamom-B, на Р – молибдат-ванадиев метод, на
останалите елементи на ”Perkin-Elmer” 380.
Установена е тенденция за по-висока млечност на F2 млечни кръстоски на цигай-Х-Хиос в
сравнение с цигайските овце и относително по-добри показатели на сухо вещество и млечна
мазнина при последните. Съдържанието на общ белтък и казеин в млякото на I-ва лактация е
достоверно по-високо при F2 млечни кръстоски.
Не се установяват достоверни различия в млякото между двете породи по отношение
количеството на макроелементите калций, фосфор и калий, както и при микроелементите
манган и мед. Млякото от Цигайската порода овце и през двете години превъзхожда в
съдържанието на магнезии– с около 47.9% за 2.5-година и 23.0% за втората, в сравнение с това
от F2-кръстоските на Хиос. Наблюдава се тенденция за по-високи нива на цинк и желязо в
млякото на от F2-кръстоските на Хиос. Регистрирани са високи стойности на съотношението
K/Na и при двете породи овце.
Ключови думи: Овче мляко, химичен състав, минерални елементи.
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ПОРОДНИ И ПОЛОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИТЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ЯРЕТА ПРЕЗ ЗИМАТА
В. Семерджиев1, П. Зунев2, Ц. Маслев2, П. Петков1, Д. Канъков1,
Ц. Христова2
1
2

Тракийски Университет, Ветеринарномедицински факултет, 6000 Стара Загора
Институт по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян

Резюме: Изследвани са 18 женски и 18 мъжки ярета на възраст 10-11 месеца – по 6
женски и мъжки ярета ББМ и по 6 кръстоски на ББМ с Тогенбургска и Англонубийска породи,
отглеждани в ИПЖЗ-гр.Троян.
Кръвните проби са получавани сутрин преди нахранване от яремната вена (v. jugularis)
във флакони с Na2EDTA (комплексон III). Броят на червените кръвни клетки (T/L), белите кръвни
клетки (G/L), хемоглобина (g/L), хематокрита (%) и средният клетъчен обем (fl) са определяни с
автоматичен хематологичен клетъчен брояч Serono 150 plus VET с апарат за разреждане
Serono 106 plus (Germany). Диференциалната кръвна картина е изследвана по метода на
Schiling, чрез предварително боядисване по метода на Романовски–Гимза.
Установена е тенденция мъжките ярета общо да са с по-малък брой еритроцити от
женските (10.51±0.911 T/L), но яретата ББМ правят изключение.
При мъжките ярета най-висок е хематокритът при ББМ – 28.12±1.811. Общо хематокритът
на женските ярета е по-висок от този на мъжките ярета.
Установена е тенденция средният обем на еритроцитите да е най-голям при женските
ярета ББМ – 26.52±1.081 fl.
Общо при женските ярета обемът на еритроцитите е по-висок 25.45±1.682 fl от този на
мъжките 24.10±0.286 fl.
Мъжките ярета имат по-нисък брой на левкоцитите в сравнение с този при женските от
съответните породи (р < 0,05-0,01).
Ключови думи: женски и мъжки ярета, хематологични показатели.
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STUDY ON THE PERFORMANCE OF GONADOTROPINRELEASING
HORMONE (GnRH) IN THE PUERPERAL
PERIOD OF BEEF COWS
Ts. Maslev, Ts. Hristova*, S. Stoycheva
Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 281 Vasil Levski Str., Troyan, Bulgaria
*Corresponding author: cvetomira_16@abv.bg
Original scientific paper

Abstract: The effect of the intravenous injection of 100 mcg (2 ml)
gonadotropin-releasing hormone (Ovarelin, Ceva) from the 1st to the 20th day after
calving of beef cows was monitored in the article, in regard to the occurrence of the
first oestrus and the possibilities for its controlling. It was established that in the
first minutes of intravenous application of Ovarelin the concentration of luteinizing
hormone (LH) increased. By increasing the number of days increased the amount
of secreted LH. Maximum effect of the injection of 100 mcg GnRH occurred
between the 10th and 15th day. The physiological dose (100 mcg) GnRH injected
intravenously on the 1st day after birth of cows led to increased content of LH in
blood circulation.
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ПРЕДВАРИТЕЛНИ
РЕЗУЛТАТИ
ОТ
ЕХОГРАФСКА
ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТ ПРИ КОЗИ
С. Стойчева1*, Н. Методиев2, Ц. Христова1, П. Зунев1, Ц. Маслев1
1

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян
E-mail: s_vetla@abv.bg
2
Институт по животновъдни науки – Костинброд
*

Резюме: Целта на настоящето изследване бе да се установи ефективността на
трансректалната ехография за диагностика на ранна бременност при кози.
Изледването бе проведено върху 69 броя кози (възраст 1 – 7 години и жива маса 47 – 74
кг) от породата Българска Бяла млечна и нейните кръстоски с Тогенбургска и Англо-нубийска.
Приложена бе трансректална ултрасонография. Оборудването се състоеше от дигитална
преносима ултразвукова система ALOKA ProSound 2 (Aloka Co., Ltd.,) снабдена с електронен
линеарен трансдюсер UST 5820, с честота 7,5 MHz. Съгласнно данните от проведените
осеменявания и оттук гестационната фаза на изследваните кози, те бяха разделни на две
групи: Първа група – до 40 гестационен ден (13 броя) и Втора група – след 40 гестационен ден
(56 броя). Бременност бе установена при 60 броя кози на различен етап от бременността. При
ехографското изследване между 20 – 40-ия ден на бременността (Първа група) бе
визуализирана маточна кухина изпълнена с малко количество течност и ембрионални
мехурчета, което е показател за наличието на ранна бременност. В тази група бе поставена
положителна диагноза за бременност при 61.5% от животните. След 40 гестационен ден (Втора
група) диагнозата за бременност се установява по наличието на фетус или части на фетуса,
както и наличие на плацентоми. В тази група бе поставена положителна диагноза за
бременност при 92.8% от животните
Ключови думи: кози, бременност, трансректална ултрасонография.
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APPLICATION OF THE NON-HORMONAL METHODS FOR
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Ts. Hristova, S. Stoycheva
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Abstract: Non-hormonal methods are based on exogenous factors that activate the
ovarian function of ewes. They are harmless, economic profitable and easy applicable. They
increase the reproductive parameters in farms. Reproductive efficiency of sheep flocks
is the product of three factors: fertility, prolificacy and the lambs’ survival. The realization of
the resulting offspring in current market conditions provide 95-98% of the income in meat sheep
(Todorov, 2008), 60% in dairy sheep (Stancheva and Staykova, 2009) and 80% in fine-fleece sheep
breeds (Boykovski et al. 2009). The increase of fertility and year-round production of milk and meat
are the main reason for the review made by us.
Key words: Sheep, non-hormonal methods, synchronization oestrus, estral season,
ancestral.
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THE EFFECT OF PARITY ON PARTURITION PATTERN IN
BULGARIAN WHITE DAIRY GOATS
Y. Aleksiev 1, S. Stoycheva 1, P. Zunev 1, Ts. Hristova 1, Ts. Maslev 1, G.
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author: Yordan_Aleksiev@yahoo.com
Original scientific paper
2

Abstract: Diurnal distribution of kidding was studied in Bulgarian White dairy goats of
different parity kidded in February. Does were divided according to their parity into three groups
consisting of 56 primiparous goats, 85 second- and thrimiparous individuals and 91 multiparous
animals, respectively. For all groups of does parturitions displayed a unimodal distribution with
maximum kidding around midday and with the lowest percentages occurring over the dark hours.
The majority of birth occurred between 06.00 and 20.00 h when kidded 90.92 % of the primiparous
does, 95.53 % of secondiparous and trimiparouse goats and 92.11 % of fourth or greater parity
individuals, respectively The peak of parturitions for all parity categories occurred between 14.00
and 16.00 h. During the night hours the incidence of deliveries were significantly lower (P < 0.01)
compared to those recorded at day time. No differences (P>0.05) were found in the hourly
frequencies of kidding in regard to parity. It may be hypothesized that the diurnal rhythm of
deliveries displayed by goats seems to be an evolutionary pre-set event favoring the survival of the
newborn kids.
Keywords: goats, parity, birth distribution
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