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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

Основната цел на настоящето
проучване е да изследва качеството на
водата, на река Перлепница през пролетния сезон на 2008 година, чрез
микробиологичен анализ. Река Перлепница е разположена в югоизточната
част на Косово, като преминава през
село Перлепница, в близост до град
Гниляне. Проби от микробиологичните
анализи са събрани от три местоположения по поречието на реката.
Въз основа на получените резултати са направени следните заключения: Водата на река Перлепница е
силно бактериално замърсена във
всички местоположения. Голям брой от
различни микроорганизми е регистриран на всички местоположения. Въз
основа на колиформните бактерии според системата на Тъмплинг, водата на
река Перлепница попада в диапазона
от втори до трети клас замърсяване.
Ключови думи: микробиологичен, анализ, вода, река, Перлепница

The main objective of this
investigation is to assess the quality of
water, of the river Përlepnica during
spring season, 2008 year, through the
microbiological analysis. River Përlepnica
located in south - east part of Kosovo,
who pass through the village Përlepnica,
nearby the city Gjlani. Samples for
microbiological analyses are collected in
three localities along the river.
Based on achieving results led us
to conclude: The waters of water of river
“Përlepnica” it is high polluted by bacteria
at all locality. Registered the high number
of all microorganism, at all locality.
On base of coliform bacteria according to
Tumpling
system
the
waters
of
“Përlepnica” river belongs at second to
third class of pollution.
Key
words:
microbiological,
analysis, water, river, Përlepnica

УВОД
INTRODUCTION
Водата е един от найWater is one of the most
важните местообитания за дива- important wildlife habitats. The
та природа. Водата предоставя water provides environment to fish,
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среда за рибите, растенията и
животните.
Има няколко източника на
замърсяване на водата, които
заедно повлияват върху цялостното качество на водата в реката
(García et al., 2004). Най-често
цитираните източници на замърсители на водата са промишлеността, градските боклуци, битовите отпадъци и агрохимикалите, както и други индустриални
отпадни продукти. Освен това
има изтичане на дъждовна вода
по отводнителни канали и други
канализационни
системи
от
градските зони, което допринася
за замърсяването на основните
речни запаси. В резултат на
това, към дейностите споменати
по-горе се прибавят и различните замърсители, като например организни и неорганични
химикали и токсични тежки метали, които намират своя път до
водната система на реката (Sial
et al., 2006; Pelczar et al., 1986).
Няколко развиващи се и
развити държави предприемат
програми целящи намаляване на
замърсяването на местните водни източници от болести преносими чрез вода (Ganoza et al.,
2005; Roe and Cardinale, 2005;
Hörman, 2005; Fenwick, 2006).

plants and animals.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Пробите за анализа са
събрани в двулитрови стерилни
поливинил
хлоридни
(PVC)
пластмасови бутилки от три (3)
определени пункта за проби по

MATERIAL AND METHODS
The samples for this analysis
were collected with two-litre sterile
polyvinyl chloride (PVC) plastic
water bottles from three (3)
designated sampling point in river

There are several sources of
water pollution which work together
to influence the overall quality of
the river water (García et al.,
2004). The commonly cited
sources of water pollutants are the
industries,
municipal
wastes,
domestic
wastes
and
agrochemicals and other industrial
discharge products. There is also
run-off of rain water from drains
and other waste leakages from
urban areas that contribute to
contamination of the main river
supplies.
As a result, the net activities
mentioned above add up to the
various pollutants such as organic
and inorganic chemicals and toxic
heavy metals that find their ways to
the river water system (Sial et al.,
2006; Pelczar et al., 1986).
Several
developing
and
developed
countries
have
embarked on programmes to
endeavour
to
reduce
contamination of rural water
sources by waterborne diseases
(Ganoza et al., 2005; Roe and
Cardinale, 2005; Hörman, 2005;
Fenwick, 2006).
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поречието на река Перлепница.
Пробите са събрани от три
местоположения. Водните проби
са събрани за физико-химичен и
микробиологичен анализ.
Събрани са през деня в
9.00, 12.00, от всеки един от
пунктовете за проби. Целта на
взимането на проби е да се
събере материал с достатъчно
малък обем за да бъде
транспортиран удобно до и в
лаборатория, като въпреки това
точно представлява материала,
от който е взета проба. Методът
за запазване при съхранение е
замразяване.
Водните проби са анализирани за физико-химичното си и
микробиологично качество, а химическите характеристики (TDS,
проводимост, pH, соленост) са
определени с дигитална апаратура HACH.
Бактеорологичен анализ
При изолирането на бактерии са използвани хранителен
агар за хетеротрофни бактерии,
жлъчно-ескулинов
агар
за
Streptococcus faecalis, виолетово
червен агар за колиформни
бактерии, SS агар за салмонела
и шигела, сабуро агар за гъби.
Всяка среда е подготвена и
стерилизирана както е посочено
от производителя.

Përlepnica.
These
samples
were
collected from three localities. The
water samples were collected for
both
physiochemical
and
microbiological analysis.
Samples
were
collected
during the day at 9.00 am, 12.00
pm, from each sampling station.
The objective of the sampling was
to collect a portion of material
small enough in volume to be
conveniently transported to and in
lab,
while
still
accurately
representing the material being
sampled. The preservation method
for storage was refrigeration.
Water
samples
were
analysed for physiochemical and
microbiological
quality
and
chemical
characteristic
(TDS,
conductivity, pH, salinity) were
determined by digital aparature
HACH.
Bacteriological Analysis
In the bacteria isolation,
nutrient agar for heterotrophic
bacteria, bile aesculin agar for
Streptococcus faecalis, Violet red
agar for total coliform bacteria, SS
agar for salmonela and shigella,
saborud agar for fungi, were used.
All media were prepared and
sterilized
as
instructed
by
manufacturer.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
RESULTS AND DISCUSSION
От Таблица 1, се забелязFrom Table 1, it was noted
ва, че водните проби имат по- that the water samples had higher
голям брой бактерии. Най- number of bacteria. The higher
големият брой на хетеротрофни number of heterotrophic bacteria is
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бактерии
е
регистриран
в
местоположение три (3), с 440
колонии/10 ml вода. Малък брой
хетеротрофни бактерии е регистриран в първото местоположение (269/10 ml вода). Докато на
второто местоположение са регистрирани 330 колонии от бактерии.
По-високият брой на общи
колиформни бактерии е отчетен
в третото местоположение, 104
колонии/10 ml вода. Малък брой
общи колиформни бактерии е
регистриран в първото местоположение (50/10 ml вода). Докато
на второто местоположение са
регистрирани 75 колонии/10 ml
вода.
По-голям брой бактерии
Streptococcus faecalis е регистриран в местоположение три (3),
230 колонии/10 ml вода. Малък
брой бактерии Streptococcus
faecalis е регистриран в първото
местоположение (68 колонии/10
ml вода). Докато на второто
местоположение са регистрирани 140 колонии/10 ml/ вода.
По-голям брой SS бактерии
е регистриран в местоположение
три (3), 100 колонии/10 ml вода.
Малък брой SS бактерии е
регистриран в първото местоположение (45/10 ml вода). Докато
на второто местоположение са
регистрирани 78 колонии/10 ml/
вода.
По-голям брой гъби е
регистриран в местоположение
три (3), 57 колонии/10 ml вода.
Малък брой гъби е регистриран
в първото местоположение (28

registered at locality three (3) with
440 colony/10 ml water. The low
number of heterotrophic bacteria is
registered in first locality (269/10
ml water). While at second locality
are registered the 330 colony of
bacteria.
The higher number of total
coliform bacteria is registered at
third locality, 104 colony/10 ml
water. The low number of total
coliform bacteria is registered in
first locality (50/10 ml water). While
at second locality are registered 75
colony/10 ml water.

The
higher
number
of
Streptococcus faecalis bacteria is
registered at locality three (3), 230
colony/10 ml water. The low
number of Streptococcus faecalis
bacteria is registered in first locality
(68 colony /10 ml water). While at
second locality are registered 140
colony/10 ml water).
The higher number of SS
bacteria is registered at locality (3)
three, 100 colony/10 ml water. The
low number of SS bacteria is
registered in first locality (45/10 ml
water). While at second locality are
registered 78 colony/10 ml water.

The higher number of fungi is
registered at locality (3) three, 57
colony/10 ml water. The low
number of fungi is registered in first
locality (28/10 ml water). While at
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/10 ml вода). Докато на второто second locality are registered 32
местоположение са регистри- colony/10 ml water.
рани 32 колонии/ 10 ml/ вода.
Таблица 1. Микробиологичен анализ на водите на река Перлепница през
пролетния сезон на 2008
Table 1. Microbiological analysis of waters of river Përlepnica during spring
season 2008
Групи бактерии
Количество на водните
Местоположение
Group of bacteria
проби
Locality
Amount of samples of water
1
2
3
Хетеротрофни бактерии
10 ml
269
330
440
Heterotrophic bacteria
Общи колиформни бактерии
10 ml
50
75
104
Total coliform bacteria
Streptococcus faecalis
10 ml
68
140
230
SS
10 ml
45
78
100
Гъби / Fungi
10 ml
28
32
57

Резултатите от бактеорологичния анализ на питейната
вода от река Перлепница показват, че повечето речни води са
замърсени с колиформни и
патогенни бактерии. Но, няма
никакви литични бактериофаги
(Scott et al., 2002).
Отпадъците от земеделската обработка, които обикновено
се изхвърлят в повърхностните
води са отчетени като обект на
сериозни притеснения относно
околната среда и здравето на
хората (Adams and Kolo, 2006).
Фекалните колиформи са
най-добрите показатели за определяне на фекално замърсяване, предизвикано сновно от
необработени и преработени
отпадни води, широкото влияние от земеделските земи и
пасищата (Kavka and Poetsch,
2002). Резултатите показват, че
висока променливост в нивата и

The
results
of
the
bacteriological analysis of drinking
water from river Përlepnica
showed that most river water are
contaminated with coliforms and
pathogenic bacteria. However,
there are no lytic bacteriophages
(Scott et al., 2002).
Wastes from agricultural
processes, which are usually
discharged into surface water
have been reported to serious
environmental and human health
concern (Adams and Kolo, 2006).
Fecal coliforms are the best
indicators for the assessment of
recent fecal pollution, mainly
caused by raw and treated
sewage, and diffuse impacts from
the farm land and pasture (Kavka
and Poetsch, 2002).
The results showed the high
variability in levels and number of
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броя на бактариалните показатели по месеци и сезони в река
Перлепница може да се дължи
на промяна в условията на
околната среда, като например
мътност, температура, соленост, разтворен кислород и
органични вещества (Yehia and
Sabae, 2011).
В Таблица 2 са посочени
физико-химическите
характеристики на водата на река Перлепница. В настоящето изследване, температурата варира от
12 до 13C. Стойностите на проводимост варират от 456 mS/m
(първо местоположение) до 597
mS/m (трето местоположение).
Стойностите на проводимост варират от 456 (първо
местоположение) до 597 (трето
местоположение).
Стойностите на общото
количество разтворени вещества (TDS) във водата на река
Перлепница е 335.2 (първо
местоположение), до 495 (трето
местоположение), всички са в
рамките на препоръчителния
обхват от 500 и нагоре. Стойностите на солите (SAL) са
същите при всички местоположения (0.2%).
Нивото на pH от 7.7 (първо
местоположение) – 8.7 (трето
местоположение) може да се
разглежда като в рамките на
приемливото ниво за природните води.
Нивото на pH на речната
вода отговаря на безопасния
стандарт
от
6.5-8.5
pH

bacterial indicators in month and
seasons in Përlepnica river may
be due to the variation of
environmental conditions such as
turbidity, temperature, salinity,
dissolved oxygen and organic
matter,(Yehia and Sabae, 2011).

At Table 2 we present the
physico-chemical parameters of
waters of river Përlepnica. In this
study, the temperature ranged
from 12 to 13C.
Values of
conductivity ranged 456 mS/m
(first locality) till 597 mS/m (third
locality).
Values of conductivity ranged
from 456 (first locality) till 597
(third locality).
The values of total dissolved
solids (TDS) of river Përlepnica is
335.2(first locality), till 495(third
locality), all of them are within the
recommended range 500 and
above.

Values of salts (SAL) it is same at
all localities (0.2 %)

The pH range of 7.7(first
locality) – 8.7 (third locality) could
be considered as being within the
acceptable range for natural water.

The pH of the river water fulfil
the safe standard range of 6.5-8.5
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препоръчан
от
Световната
здравна организация (WHO,
1998).
Нивата
на
кислород
варират от 7.6 (първо местоположение) – 5.5 (трето местоположение). Докато на второто
местоположение е 6.6 mg/l.

pH recommended by WHO (WHO,
1998).
Values of oxygen ranged
from 7.6 (first locality) – 5.5 (third
locality).While at second locality is
6.6 mg/l.

Таблица 2. Физико-химически параметри на водите на река Перлепница
през летния сезон на 2008
Table 2. Physico-chemical parameters of waters of river Përlepnica during spring
season 2008

Параметри / Parameters
Температура / Temperature, oC
Проводимост / Conductivity, mS/m
Разтворени вещества / TDS, mg/l
Соленост / SAL %
pH
O2 mg/l

ИЗВОДИ
В заключение, подходящото местоположение и структура,
контролът
върху
човешките
дейности с цел да се избегне
вливане на канални отпадъци
във водоемите са ключът за
предотвратяване на бактериалното замърсяване на питейната
вода. Очевидно е, че болестите,
пренасяни по воден път, се
дължат на неправилно изхвърляне на отпадъци, следователно
трябва да се създадат програми
за обучение на цялото население относно правилното изхвърляне на отпадъци, обработка на
отпадни води и нуждата от
пречистване на нашите води за
да станат годни за пиене, тъй

Местоположение / Locality
1
2
3
12 oC
12.2 oC
13 oC
456
490
597
335.2
397.2
495
0.2
0.2
0.2
7.7
8.6
8.7
7.6
6.6
5.5

CONCLUSIONS
In conclusion, proper well
location and construction, control
of human activities to prevent
sewage from entering water body
is the keys to the avoiding bacteria
contamination of drinking water.

It is evident that water borne
diseases are due to improper
disposal of refuse, therefore
programmes must be organized to
educate the general populace on
the proper disposal of refuse,
treatment of sewage and the need
to purify our water to make it fit for
drinking because the associable
organisms are of public health
significance being implicated in
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като съответните организми са
важни за общественото здраве
носещи една или друга форма
на инфекция. Резултатите от
характеристиката на отпадните
води показва, че водата има
високо ниво на замърсяване,
затова е необходимо да бъде
преработена преди да бъде
изхвърляна.

one form of infection or the other.

The results of characterization of
this water effluent show that the
water has high pollution potentials
and so need to be treated before
disposal.
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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

Разглеждат се морфологичните и
функционални особености на виметата
на крави от Монбелиардската порода.
Изследването се проведе в
Експерименталната база на ИПЖЗ град
Троян. Обект на изследването бяха 35
крави от Монбелиардската порода
разделени на три групи. Изследвани
бяха виметата на крави на първа,
втора и трета и по-вече лактации.
Морфологичните и функционални свойства на вимето показват равномерно развитие при изследваната
порода. Разстоянието между предните
цицки на крави при първа лактация е
5,3 cm при задните 8 cm а разстоянието от най-ниската точка на вимето
до пода е 69 cm. Това показва, че са
изпълнени изискванията за вимето към
машинно доене.
Пълновъзрастните животни превъзхождат първотелките по разстояние
между предните цицки 3,2 cm, по
разстояние между задните цицки 3,7
cm по разстояние от най-ниската точка
на вимето до земята 5,9 cm, по ширина
на вимето 9 cm, по дължина на вимето
8 sm и по обхват на вимето 22 cm.

Morphological
and
functional
features of the udders of cows Monbeliard
breed are considered.
The survey was conducted in the
experimental base of RIMSA Troyan.
Object of the study were 35 cows
Monbeliard breed divided into three
groups. They were investigated udders of
cows on the first, second and third and
longer lactations.
Morphological
and
functional
properties of the udder show balanced
development in the target species. The
distance between the front teats of cows
in first lactation was 5.3 cm, 8 cm at the
rear, and the distance from the lowest
point of the udder to the floor is 69 cm.
This shows that the requirements for
udder to machine milking.
Adult animals superior first calf
cows a distance between the front nipples
3.2 cm, a distance between the rear
nipples 3.7 cm in distance from the most
inferior point of the udder to the ground
5.9 cm, a width of the udder 9 cm in
length udder 8 cm and scope of the udder
22 cm.
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Обемът на вимето при първотелките е 28,8 dm², при кравите на
втора лактация се наблюдава увеличение с 3,9 dm², или с 13,5 %, а при
животните на трета и повече лактации
увеличението е с 11,7 dm², или с 40,6%.
Ключови думи: виме, свойства,
форма, спадаемост

The volume of the udder in first calf
cows is 28.8 dm3 in second lactation
cows is an increase of 3.9 dm3, or by
13.5%, while the animals of the third and
more lactations increased by 11.7 dm3, or
40.6%.
Key words: udders, properties,
form, reduction

УВОД
Главни условия за увеличаване на производството на мляко и повишаване на ефективността на млечното говедовъдство се явяват качественото развъждане и използването на генетичния потенциал на продуктивността.
Карамфилов и Атанасов
(2013) считат, че използването
на Монбелиарда в България не е
проучено. Същевременно под
селекционен контрол са над
1400 крави, започнато е бикопроизводство, стокира се сперма.
Според Заяц и Гридюшко
(2009) млечната продуктивност
на кравите в значителна степен
зависи от развитието на вимето
и неговия капацитет. За това в
селекционните признаци оценката на вимето е показател за
повишаване на млечната продуктивност при говедата.
Важен критерий определящ
пригодността на кравите към
промишлени технологии са качеството на вимето и неговата
приспособеност към машинно
доене. Необходимостта от оценка и отбор по форма и свойства
на вимето се обуславя от това,
че тези признаци имат наслед-

INTRODUCTION
Main conditions for increasing
milk production and improving the
efficiency of dairy cattle breeding
appearing quality and use of the
genetic potential productivity.

Clove and Atanassov (2013)
considered that the use of
Monbeliard in Bulgaria has not
been studied. At the same time, in
selection control over 1400 cows is
initiated closely, bull production is
started, there is stocked sperm.
According
Zayats
and
Gridyushko (2009) milk production
in cows largely depends on the
development of the udder and its
capacity. In this selection signs
evaluation of the udder is an
indicator for increasing milk
production in cattle.
An
important
criterion
determining the suitability of cows
to industrial technologies are the
quality of the udder and its
adaptation to machine milking. The
need to assess and team shape
and properties of the udder is
determined by the fact that these
signs have a hereditary basis and
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ствена основа и се предават на
потомството както чрез майката
така и чрез бащата. Структурата
на вимето зависи от съотношението на алвеоларната и съединителната тъкан и развитието на
кръвоносните съдове под кожата
му (Савельев и др., 2004;
Demmrich, 1986).
Цел на изследването бе да
се направи оценка на морфологичните и функционални свойства на виметата на крави от
Монбелиардската порода говеда
и пригодността им за машинно
доене, както и да се открият и
посочат нежелани екстериорни
недостатъци.

transmitted to offspring by both
mother and father through. The
structure of the udder depends on
the ratio of the alveolar and
connective
tissue
and
the
development of blood vessels
under the skin (Savelev et al.,
2004; Demmrich, 1986).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Изследването се проведе в
Експерименталната
база
на
ИПЖЗ град Троян. Обект на
изследването бяха 35 крави от
Монбелиардската порода разделени на три групи. Изследвани
бяха виметата на крави на
първа, втора и трета и повече
лактации.
Основните
задачи
на
изследването бяха да се:
- оцени вимето по форма и
измервания;
- определи скоростта на
млекоотдаване.
За обективност и прецизност при измерване на вимето,
то се извършваше до началото
на доенето. Правеха се следните измервания:
Ширина на вимето – взема
се с мерна лента в най-широкото

MATERIAL AND METHODS
The survey was conducted in
the experimental base of RIMSA
Troyan. Object of the study were
35 cows Monbeliard breed divided
into three groups. They were
investigated udders of cows on the
first, second and third and more
lactations.

Aim of the study was to
evaluate the morphological and
functional properties of the udders
of cows Monbeliard breed cattle
and their suitability for machine
milking, as well as to detect and
identify undesirable exterior flaws.

The main objectives of the
study were to:
- assess udder shape and
measurements;
- determine the speed of
lactation.
Objectivity and accuracy in
measuring the udder, it was done
by the beginning of milking. Doing
following measurements:
Width udder – taken with
measuring tape in the widest place
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място над основанията на
цицките;
Дължина на вимето – това
е циркулацията на мерната
лента от предния до задния
крайна вимето;
Обхват
на
вимето
–
измерва се с мерна лента по
окръжността на основата на
вимето;
Дълбочина на вимето – с
мерна лента се прави измерване
от основата на вимето до
основата на цицките;
Дължина на цицките – това
е дължината в сантиметри от
основата до края на цицките;
Дебелина цицките – измерва се диаметър в горната
третина на измерваната цицка;
Разстояние между цицките–
линията
между
вътрешната
страна на две съседни цицки;
Разстояние на вимето до
земята – с мерна лента се измерва разстояние от най-долната точка на вимето до земята;
Спадаемост на вимето –
неговата
ширина,
дължина,
обхват и дълбочина се измерват
до доенето и след доенето. По
равнището
на
получените
измервания се правят изводи за
степента на напълване на
вимето и неговата структура.
Доенето на кравите се
извършваше с доилна инсталация INTER PULS – Италия,
малка доилна зала – 1 Х 7.
Данните от измерването
бяха обработени биометрично и
представени в таблици.

on the grounds of the teats;
Length udder – this is the
circulation of the measuring tape
from the front end to the rear
udder;
Scope of udder – measured
with
a
measurement
strip
circumferentially on the basis of
the udder;
Depth udder – a measurement bandwidth measurement is
made from the base of the udder to
the base of teat;
Length biting– this is the
length in inches of the base by the
end of the teats;
Biting – thickness measured
diameter in the upper third of the
measured teat;
Distance between biting –
line between inside two adjacent
nipples;
Distance of udder to the
ground – with measurement tape
measure distance from the lowest
point of the udder to the ground;
Decrease of udder – its width,
length, depth and breadth are
measured to the milking and after
milking. At the level of received
measurements
to
make
conclusions about the degree of
filling of the udder and its structure.
Milking the cows was done
with milking station INTER PULS Italy, small milking room – 1 X 7.
Measurement
data
processed
biometrically
presented in tables.
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were
and

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
В страните с развито говедовъдство качествата на вимето
се разглеждат като необходимо
условие при селекцията на
животните. При експлоатация на
кравите в механизираните ферми актуални проблеми са пригодността към машинно доене и
съхранение
на
нормалното
състояние на вимето.
За машинно доене найпригодни
са
вимета
със
структура 70-75% алвеоларна
тъкан и 25-30% съединителна
тъкан и ванообразна, чашевидна
и кръгла форма с равномерно
развити четвъртини.
Формата на вимето характеризира неговата конфигурация, съотношението на дължината, ширината и дълбочината.
При визуална оценка на изследваните 35 крави от Монбелиардската порода се установи,
че 23 от тях имат ванообразно и
чашеподобно виме или 65,7% от
стадото,7 крави имат кръгло
виме или 20% от стадото и 5
крави имат козе виме или 14,3 %
от стадото. При 3 крави се
наблюдава нежелания признак
полимастия.
В Таблица 1 са представени данните от измерване на
вимето
при
първотелки
и
пълновъзрастни крави

RESULTS AND DISCUSSION
In countries with developed
cattle udder qualities are seen as a
prerequisite in the selection of
animals. During operation of the
cows in mechanized farms are
current problems suitability to
machine milking and storage of the
normal condition of the udder.

For machine milking are best
suited udders with structure 7075% alveolar tissue and 25-30%
connective tissue and Has a boat,
and resembling a cup round with
evenly developed quarters.
The shape of the udder
characterized its configuration, the
ratio of the length, width and depth.
In visual evaluation of the
tested 35 cows Monbeliard breed
found that 23 of them have
resembling a cup. Has a boat and
udder or 65.7% of the flock, 7 cows
have udders circular or 20% of the
flock and five cows have udders or
goat 14.3 % of the herd. At 3 cows
observed
unwanted
sign
polimastiya.
Table 1 presents data from
the measurement of the udder in
cattle first calf cows and adults.
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Таблица 1. Основни измервания на вимето на крави от различни лактации
(М±n)
Table 1. Basic measurements of the udder of cows of different lactations (M ± n)
Измервания / Measurements
Лактации / Lactations
I
II
III and more
Ширина на вимето, cm
41±2,0
46±3,1
50±1,5
Width udder cm
Дължина на вимето, cm
39±1,5
41±1,8
47±1,3
Length udder cm
Обхват на вимето, cm
86±1,9
93±2,2
108±2,1
Range udder, cm
Дълбочина на предните четвъртини, cm
31±4,3
31,1±4,6
32±5,1
Depths of the forequarters, cm
Дълбочина на задните четвъртини, cm
36±1,1
39,2±0,9
41±1,2
Depth of hindquarters, cm
Разстояние от най-долната част на
69±1,4
71±1,6
74,9±1,8
вимето до земята, cm
Distance from the lower part of the udder
to the ground, cm
Дължина на предните цицки, cm
9±0,2
10±0,1
11±0,2
Length of the front teat, cm
Дължина на задните цицки, cm
8±0,5
8,2±0,7
9,1±0,8
Length of hind teat, cm
Диаметър на предните цицки, cm
19±0,2
19,1±0,1
19,3±0,4
Diameter of the front teat, cm
Диаметър на задните цицки, cm
18±0,6
19,05±0,9
19,2±07
Diameter of the rear teat, cm
Разстояние между предните цицки, cm
8±1,0
10±0,9
10,2±0,9
Distance between the front teat, cm
Разстояние между задните цицки, cm
5,3±2,7
8,1±0,9
9±1,8
Distance between the rear teat, cm
3
Обем на вимето, dm
28,8±3,1
32,7±2,7
40,5±1,8
3
Volume of the udder, dm
Спадаемост, %
12,9±0,8
13,2±1,1
15,4±1,5
Decrease, %
Скорост на млекоотдаване, kg/m
1,67±0,9
1,89±1,15
2,11±1,1
Speed lactation, kg/m

От данните представени в
таблицата се вижда, че измерванията на показателите на виметата на крави от първа, втора
и трета и повече лактации показват увеличение с увеличаване на
поредността на лактациите.
Разстоянието между предните цицки при първотелките е
5,3 cm, при задните цицки е

From the data presented in
the
table
shows that
the
measurement of udders of cows
from first, second and third and
more lactations showed an
increase with increasing order of
lactation.
The distance between the
front biting in cows in first lactation
is 5.3 cm at the rear teats is 8 cm
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8cm, а разстоянието от найниската час на вимето до земята
е 69 cm.
При кравите на втора
лактация всички измервания
показват незначителни увеличение спрямо кравите на първа
лактация – по разстояние между
предните цицки 2 cm, по
разстояние
между
задните
цицки 2,8 cm, по разстояние от
най- ниската точка на вимето до
земята 2 cm, по обхват 7 cm, по
дълбочина
0,1-3,2
cm,
по
ширина 5 cm, по дължина 2 cm.
Пълновъзрастните животни
превъзхождат първотелките по
разстояние между предните
цицки 3,2 cm, по разстояние
между задните цицки 3,7 см по
разстояние от най-ниската точка
на вимето до земята 5,9 cm, по
ширина на вимето 9 cm, по
дължина на вимето 8 cm и по
обхват на вимето 22 cm.
Обемът на вимето при
първотелките е 28,8 dm², при
кравите на втора лактация се
наблюдава увеличение с 3,9
dm², или с 13,5%, а при
животните на трета и повече
лактации увеличението е с 11,7
dm², или с 40,6%.

and the distance from the lowest
time of the udder to the ground is
69 cm.
In a second lactation cows all
measurements
show
minor
increase
compared
to
first
lactation cows – in distance
between the front nipples 2 cm in
distance between the rear nipples
2.8 cm in length from the lowest
point of the udder to the ground
2cm in scope 7 cm in depth from
0.1 to 3.2 cm, width 5 cm, length 2
cm.

ИЗВОДИ
Морфологичните и функционални свойства на вимето
показват равномерно развитие
при изследваната порода. Разстоянието между предните цицки
на крави при първа лактация е

CONCLUSIONS
Morphological and functional
properties of the udder show
balanced development in the target
species. The distance between the
front teats of cows in first lactation
was 5.3 cm, 8 cm at the rear, and

Adult animals superior first
calf cows a distance between the
front nipples 3.2 cm, a distance
between the rear nipples 3.7 cm in
distance from the most inferior
point of the udder to the ground
5.9 cm, a width of the udder 9 cm
in length udder 8 cm and scope of
the udder 22 cm.
The volume of the udder in
first calf cows is 28.8 dm² in
second lactation cows is an
increase of 3.9 dm², or by 13.5%,
while the animals of the third and
more lactations increased by 11.7
dm², or 40.6%.
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5,3 cm, при задните 8 cm, а
разстоянието от най-ниската
точка на вимето до пода е 69 cm.
Това показва, че са изпълнени
изискванията за вимето към
машинно доене.
Пълновъзрастните животни
превъзхождат първотелките по
разстояние между предните
цицки 3,2 cm, по разстояние
между задните цицки 3,7 см по
разстояние от най-ниската точка
на вимето до земята 5,9 cm, по
ширина на вимето 9 cm, по
дължина на вимето 8 cm и по
обхват на вимето 22 cm.
Обемът на вимето при
първотелките е 28,8 dm², при
кравите на втора лактация се
наблюдава увеличение с 3,9
dm², или с 13,5 %, а при
животните на трета и повече
лактации увеличението е с 11,7
dm², или с 40,6%.
При кравите от Монбелиардската порода се срещат индивиди с неравномерно развити
млечни четвъртини, с тънки,
дълги и къси, крушоподобни,
бутилковидни и фуниевидни
цицки. Наблюдават се и редки
случаи на полимастия.
Оценката на вимето окомерно и чрез измервания позволява да се бракуват нежеланите
от селекционна гледна точка
крави.

the distance from the lowest point
of the udder to the floor is 69 cm.
This shows that the requirements
for udder to machine milking.

Adult animals superior first
calf cows a distance between the
front nipples 3.2 cm, a distance
between the rear nipples 3.7 cm in
distance from the most inferior
point of the udder to the ground 5.9
cm, a width of the udder 9 cm in
length udder 8 cm and scope of
the udder 22 cm.
The volume of the udder in
cows in first lactation is 28.8 dm²,
in cows in second lactation is
observed an increase of 3.9 dm²,
or by 13.5%, while the animals of
the third and more lactations there
is increase by 11.7 dm², or 40.6%.
In cows of Monbeliard breed
are met individuals with uneven
dairy quarters, with thin, long and
short, pear-shaped accessory,
flask-whirling and biting. There are
observed
rare
cases
of
polimastiya.
The evaluation of the udder
by sight and by measurements
allows scrapped adverse selection
from the perspective cows.
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