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I. УВОД 
Необходимостта от заместване на фосилните петрогорива с алтернативни, 

намира израз в постоянно повишаващите се количества произведен биодизел и 
биоетанол. Паралелно с тях нарастват и количествата на произведените 
съпътстващи странични копродукти – рапичен шрот (RSM) и изсушено 
спиртоварно зърно (DDGS). 

За постигане на индикативните цели на Eвропейския съюз (ЕС), респ. 
българско законодателство, обаче разрастването на сектора за произвоство на 
биогорива трябва да бъде подплътен от реализация на съпътстващите 
субпродукти.  

Един от вариантите за евакуация на тези странични продукти е използването 
им в дажби на селскостопанските животни, като алтернатива на скъпите 
белтъчни компоненти в комбинираните фуражи. 

Поради ред анатомични и физиологични причини тези фуражи са по-
подходящи за преживни видове и категории животни, отколкото за непреживни 
животни, птици и аквакултури. 

Представените данни поставят въпроса за по-задълбочено и последователно 
охарактеризиране на произведените в България основни субпродукти от 
производството на биогорива, както и проучване на техния ефект върху 
продуктивността на преживните животни.  

 

II. ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД 
Направен е преглед на достъпната специализирана литература, обект на 
настоящия дисертационен труд, като са цитирани 217 източника, в т.ч. 2 на 
кирилица и 215 - на латиница. Част от материала е представен в графична (3 
броя) и таблична форма (10 броя). Данните по темата в чуждата литература 
потвърждават актуалността на основните странични продукти от производството 
на биогорива като фуражен компонент в дажби на преживни животни. В 
България с тези продукти е работено спорадично, като липсват целенасочени и 
специфични данни за тяхното пълно охарактеризиране, както и последователно 
проследяване на ефекта им в частта с физиологичен и продуктивен аспект. 
Ограничени, противоречиви и непоследователни са проучванията върху 
изхранване на основните субпродукти от производство на биогорива в дажби на 
агнета за угояване и лактиращи млечни овце, както и ефекта им върху 
продуктивните показатели и качеството на получената продукция. Нееднозначни 
са и данните, относно максималните допустими количества, с които RSM и 
DDGS могат да участват в дажби на преживни животни. Охарактеризирането на 
основните копродукти от производството на биогорива и изясняването на ефекта 
им върху микроклимата в търбуха, респ. продуктивността ще позволи да се 
предложат  рецепти  с участието на изследваните фуражи,  да се провери 
въздействието  им   върху   продуктивността   и   качеството   на   крайния 
продукт (месо  и  мляко) при преживни животни.  Ще се проследи баланса на 
азота и икономическата ефективност от заместване на традиционни протеинови 
фуражи от дажбите на преживни животни. 
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III. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
Въз основа на направения литературен преглед ние си поставихме за цел да 

определим състава, смилаемостта и хранителната стойност на два от основните 
oтпадъчни продукти при производството на биогорива (RSM и DDGS) и да 
проследим техния ефект върху продуктивните показатели на агнета за угояване 
и лактиращи млечни овце. 
 
За реализиране на поставената цел бяха набелязани следните задачи: 
 

1. Характеристика на произвеждани в България отпадъчни копродукти от 
преработката на енергийни култури. Изследвани са следните субпродукти: 
рапичен шрот (RSM), изсушено спиртоварно царевично зърно с разтворим 
остатък (DDGSс), изсушено спиртоварно пшенично зърно с разтворим 
остатък (DDGSw), като данните са съпоставени със слънчогледов шрот 
(SFM); 

 

2. Определяне на eнергийната и протеинова хранителност на отпадъчните 
продукти от преработката на енергийни култури – RSM, DDGSс и DDGSw; 

 

3. Установяване на продуктивния ефект и качеството на месото от добавка 
на рапичен шрот (RSM), изсушено спиртоварно зърно с разтворим остатък 
от царевица (DDGSс) и пшеница (DDGSw), в дажби на агнета за угояване; 

 

4. Изпитване на възможностите за включване на отпадъчните продукти от 
преработката на енергийни култури (рапичен шрот (RSM) и изсушено 
спиртоварно пшенично зърно с разтворим остатък (DDGSw)) в дажби за 
лактиращи млечни овце и установяване на влиянието им върху млечната 
продуктивност и състава на млякото; 

 

5. Проучване на влиянието на рапичен шрот (RSM), изсушено спиртоварно 
зърно с разтворим остатък от царевица (DDGSс) и пшеница (DDGSw), 
като компоненти на дажби, върху ферментационните процеси в търбуха 
на преживни животни. 

 
IV. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
Методическата част съдържа подробно описание на използваните методики с 

цитат на 30 източника, в т.ч. 9 на кирилица и 21 на латиница. Част от материала 
е онагледен посредством 12 броя таблици и 1 брой фигури. Изследванията са 
проведени в производствено експерименталната   база   (ПЕБ) и   лабораторния   
комплекс   на   Института   по животновъдни науки – гр. Костинброд в периода 
2011-2012 г. 
Схематично, есперименталната дейност е обединена в следните раздели: 

 Състав и характеристика на изследваните фуражи – описани в 
раздел 4.1.1. 

 Балансови експерименти с овни – описани в раздел 4.1.2. 
 Физиологични експерименти с фистулирани овни – описани в 

раздел 4.1.3. 
 Разградимост на СВ и СП в търбуха чрез in situ техника – описани в  
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раздел 4.1.4. 
 Научно-стопански експерименти с агнета за угояване – описани в 

раздел 4.1.5.1. 
 Научно-стопански експерименти с лактиращи млечни овце – 

описани в раздел 4.1.5.2. 

1. Опитни  животни. Различни породи, категории и направления овце. 

2. Експериментални дажби. Бяха съставени от обемиста (основна) част и 
концентриран фураж. В концентратната смеска разликата при отделните 
експерименти бе източника на протеин (SFM, RSM, DDGSc, DDGSw). При 
експериментите с агнета обемистия фураж бе ливадно сено, а при овцете – 
ливадно сено + царевичен силаж. 

3. Контролирани показатели. Проконтролирани бяха следните:  

 Общ химичен, аминокиселинен, минерален, мастнокиселинен, специфичен, 
физичен и микробиологичен анализи на протеиновите фуражи – описани в 
раздел 4.1.1. 

 Смилаемост и хранителна стойност (протеинова и енергийна хранителност) 
на изследваните фуражи (серия 1), ефект и корелация при различни 
стойности на съотношението DDGS:обемист фураж (серия 2), смилаемост 

Таблица 1. Схема на експериментите 
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на използваните дажби в НСО с агнета за угояване през 2011 г. (серия 3а), 
лактиращи млечни овце (серия 3b) през 2012 г. и агнета за угояване през 
2012 г. (серия 3с) – описани в раздел 4.1.2. 

 Концентрация и динамика на концентрацията на Н+ (рН), NH3–N и летливи 
мастни киселини в търбушна течност при изхранване на дажби от НСО с 
агнета за угояване през 2011 г. (серия 3а), лактиращи млечни овце (серия 
3b) през 2012 г. и агнета за угояване през 2012 г. (серия 3с) – описани в 
раздел 4.1.3. 

 Разградимост на СВ и СП от изследваните фуражи в търбуха на преживни 
животни – описани в раздел 4.1.4. 

 Консумация на фураж и хранителни вещества; продуктивен ефект 
(динамика на растеж, прираст); оползотворяване на дажбата и нейните 
компоненти; кланичен анализ (рандеман, тегловен анализ на трупче и 
разфасовки, химичен анализ на месо); баланс на азота и икономическа 
обосновка в научно-стопански експерименти с агнета за угояване от 16 до 
35 кg и от 10 до 32 кg живо тегло – описани в раздел 4.1.5.1.  

 Консумация на фураж  и  хранителни вещества; продуктивен ефект 
(фактическа дневна млечност, коригирано мляко към 6.5 % мазнини); 
оползотворяване на дажбата и нейните компоненти; анализ на мляко 
(физико-химични и технологични параметри); баланс на протеина и 
икономическа обосновка в научно-стопански експерименти с лактиращи 
млечни овце – описани в раздел 4.1.5.2. 

 

V. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Получените данни, при разрешаване на поставените цел и задачи, от 

проведена експериментална дейност са съпоставени със 198 източника, в т.ч. 9 
на кирилица и 189 на латиница. Включени са 36 броя таблици (в т.ч. 24  броя  в  
текста  и 12 броя в Приложение) и 31 броя фигури и графики. 

 

1. ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА, ХИМИЧЕН СЪСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
ИЗСЛЕДВАНИТЕ ФУРАЖИ (RSM, DDGSc И DDGSw) 

За осъществяване на по-прецизен анализ по отношение на качеството  на  
изследваните   фуражи   бяха   предприети   поредица   от определения: 
физични свойства, общ химичен, аминокиселинен, мастнокиселинен, 
минерален, специфичен  и  микробиологичен  анализи,  описани  в  съответните  
подраздели. 

1.1. ФИЗИЧНИ СВОйСТВА 

 В тази насока бе определено съдържанието на водородни катиони (Н+) във 
воден екстракт на изследваните протеинови фуражи (рН).                        
Получените резултати са представени на Фигура 1. Наблюдава се ясно 
изразена и статистически достоверно доказана разлика между отделните 
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5.78

4.0 3.83

465 467
443

PH dgw *

RS M

DDGS c

DDGS w

* µ m

протеинови фуражи (RSM:DDGSc (р<0.001), RSM:DDGSw (р<0.001) и 
DDGSc:DDGSw (р<0.05)). Активната киселинност на водните екстракти намалява 
в  реда  RSM  >>  DDGSc  >>  DDGSw  при  стойности  5.78  >>  4.00  >>  3.83.  

 Всеки фураж бе окачествен органосетивно 
(таблица 2). Направен беше и ситов анализ, 
като размерът на частиците бе определен 
посредством ситов анализатор с набор от 
сита с различен диаметър на порите 
(таблица 2). Резултатите показват, че 
фактическа разлика в средногеометричния 
диаметър на частиците (dgw) при отделните 
фуражни суровини  липсва  (443   <<   465   
<< 467 μm, съответно за DDGSw, RSM и 
DDGSc).  Това  кореспондира  с  данните на 

 други автори (Nuez, 2010), както и относно 
компактността и слепеността на отделните 
фуражни частици в КС (Tumuluru et al., 
2010). Като индикатор за претърпяните сила 
и продължителност на температурната 
обработка, респ. денатурация на 

протеиновата компонента и Майлардова реакция, бяха използвани субективни 
показатели: цвят, мирис и вкус. Те са в пряка връзка със смилаемостта на 
хранителните вещества (Cromwell et al., 1993; Nuez and Yu, 2009). Всички 
показатели и извършени анализи с цел охарактеризиране и окачествяване на 
изследваните фуражи, бяха обединени в края на раздела. Данните са събрани, 
както на база получени резултати от проведени анализи, така и от анкетиране на 
дестиларните  и  заводите,  произвеждащи  използваните  от  нас  фуражи. 
 

Таблица 2. Окачествяване на RSM, DDGSc и DDGSw 

Фураж RSM DDGSc DDGSw 

Цв
ят

 

 

Мирис СПЕЦИФИЧЕН 
ПРИЯТЕН, 
ДЖИБРИ ДЖИБРИ 

Вкус ПАРЛИВ СЛАДНИКАВ СЛАДНИКАВ 
Частици* dgw= 465 μm dgw= 467 μm dgw = 443 μm 
* dgw – средногеометричен диаметър на частиците (μm). 

от вида на изходната суровина, параметри на режима на технологична 
обработка (температура, време на сушене и др.), количеството на течната 
фракция  и др. (Noll et al. 2006). В повечето литературни източници, цвета на 

Фигура 1. Концентрация на Н+ 

(рН) и средногеометричен 
диаметър на фуражните 
частици (dgw) на RSM, DDGSс и 
DDGSw 

белезникав,  
кафяво-жълто-
черен 

 
плътен,  
канелено-кафяв 

ярък,  
златисто-жълт 

DDGS показва 
вариабилност в 
цветови регистър 
жълт – кафяв с 
оттенък светло – 
тъмно. Ето защо 
цвета му може да се 
използва като 
показател при 
неговото 
окачествяване. 
Определянето му 
става чрез 
спектрофотометриче
н анализ. 
Вариабилността му 
се определя 
от................. 
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DDG се свежда до светъл и тъмен. Светлият цвят е предпоставка за висока 
смилаемост при оптимални параметри на хранителните вещества. При тъмен 
цвят се съобщава за намаляване на съдържанието на лизин, без да се променя 
количеството на останалите АК. Установена е (Ergul et al., 2003; Batal and Dale, 
2006; Fastinger et al., 2006) положителна корелация (R2 = 0.7 – 0.9) на 
показателя цвят със смилаемостта на аминокиселините в DDG. Подобна е 
доказана (Cromwell et al., 1993) и между показателя цвят с прирастта и 
оползотворяването на фуража. Някои автори (Powers et al., 1995) съобщават за 
връзка между показателя цвят и млечната продуктивност. Въпреки тези данни, 
част от авторите (Kleinschmit et al., 2007a) смятат подобни корелации за 
неуместни. 

Слепеността на фуражните частици може да се използва като 
репрезентативен показател за съотношението на течна / твърда фракция в 
състава на DDGS. Резултатите ни (таблица 2) потвърждават данните на някои 
автори (Noll et al., 2006), че повишената слепеност на частиците корелира с 
количеството на течната фракция в правопропорционална зависимост. Това 
пряко влияе върху съдържанието на мазнини, респ. енергийната хранителност 
на  фуражите,  без  да  рефлектира  върху  съдържанието  на  протеин,  респ. 
АК. 

1.2. ХИМИЧЕН СЪСТАВ 

Данните за химичния състав, на страничните продукти от производство на 
биогорива, са посочени в таблица 3. Получените резултати показват, че 
съдържанието на влага в тези фуражи е в рамките на БДС.                                                                
Съдържанието на протеин в рапичния     шрот    е    около35.4 %. Близки до тези 

 

Таблица 3. Химичен състав                    стойности    бяха     установени    и    при 
DDGSw – 36.96 %. Значително по-ниско 
съдържание на протеин показа DDGSс 
(26.4 %). Установеното съдържание на 
протеин дава основание да се очаква 
постигане на висока продуктивност с 
оглед задоволяване потребностите на 
търбушната микрофлора, и организма 
като цяло, по отношение на азот. Прави 
впечатление контраста в съдържанието 
на СП при двата вида DDG, което е 
очаквана последица и резултат от вида 

на използваната суровина. Подобни на нашите стойности за СП в RSM 
установяват и други автори (NewkirkPresntPpt.pdf и www.canolacouncil.org); в 
DDGSс (Noblet et al., 1993) и в DDGSw (Thacker and Widyarante, 2007; 
Cozannet et al., 2009; Kluth and Rodehutscord, 2010). По-високи стойности са 
получили: за RSM (Campbell et al., 1981; MAFF, 1990; Bell and Keith, 1991; 
Cheeke et al., 1991; Feedbase, 2008; www.countrywidefarmers.co.uk), за DDGSс 
(MAFF, 1990; Al-Suwaiegh et al., 2002; Tjardes and Wright, 2002; Macken et al., 
2004; Kessen and Ethington, 2005; Gibb et al., 2008; Moujahed et al., 2009; 
Stalker et al., 2009; Uwituze et al., 2011) и зa DDGSw (Oryschaк et al., 2010a; 

Фураж RSM DDGSс DDGSw 
СВ, % 86.27 87.42 92.72 

СП 35.38 26.40 36.85 

СМ 2.92 11.46 5.70 

СВл 13.04 7.26 6.55 
БЕВ 41.63 50.48 46.01 В

 1
00

 g
 С

В
: 

СПе 7.03 4.40 4.89 
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Slominski еt al., 2010; www.wcfin.ca). Значително по-ниски стойности 
установяват – за RSM (Hougen, 1983; Homolka, 1996 и NRC, 2001), за DDGSс 
(Carvalhoa et al., 2005; Илиев и Козелов, 2008; www.extension.astate.edu; 
Zarnela.pdf) и за DDGSw (Vilarino еt аl., 2007; Cozannet, 2009; Dimova et al., 
2009; Zarnela.pdf). 
Съдържанието на мазнини варира в широки граници (3, 11 и 6 %, съответно при 
RSM, DDGSс и DDGSw), което ни дава основание да очакваме разлика в 
енергийната хранителност на фуражите. Остатъчната мазнина в RSM показва 
сравнително висока стойност предвид метода на екстрахиране на биоолиото. 
Получените резултати кореспондират с установените от Bell et al. (1991a); 
www.countrywidefarmers.co.uk, но са по-високи от тези при 
NewkirkPresntPpt.pdf; www.canolacouncil.org. По-високи  стойности  посочват  
MAFF  (1990);   Homolka   (1996);   Feedbase (2008). Съдържанието на СМ в 
DDGS е резонно предвид различните суровини и съдържание на мазнини в тях. 
Подобни стойности установяват Uwituze et al. (2011); Zarnela.pdf (за DDGSс) и 
Тhacker and Widyarante (2007); Vilarino et al. (2007); Kluth and Rodehutscord 
(2010); www.wcfin.ca (за DDGSw). MAFF (1990); Noblet et al. (1993); Tjardes and 
Wright (2002); Kessen and Ethington (2005); Stalker et al. (2009) (за DDGSс) и 
Сozannet et al. (2009) (за DDGSw) установяват значително по-ниски стойности. 
За по-високи стойности съобщават Mosier and Ileleji (2006); www.wcfin.ca (при 
DDGSс) и Сozannet et al. (2009) (при DDGSw). Предвид съобщенията за ниска 
степен на биохидрогениране на МК в търбуха при изследваните протеинови 
фуражи, особено за спиртоварно зърно, и относително високите стойности на 
СМ в DDGSс, трябва да се очаква повишена резорбция, респ. смилаемост, което 
да резултира в по-висока продуктивност спрямо контролните дажби. 
Фактическите данни за съдържание на сурови влакнини намаляват в реда        
RSM >> DDGSс >> DDGSw (13, 7 и 6.5 %). Тези стойности са относително ниски 
и не се различават от данните на Bell et al. (1991) (за RSM), Noblet et al. (1993) 
(за DDGSс) и Vilarino et al. (2007) (за DDGSw). По-ниски данни се съобщават за 
RSM (Homolka, 1996; NRC, 2001; Feedbase, 2008; NewkirkPresntPpt.pdf; 
www.canolacouncil.org). По-високи стойности публикуват за DDGSс (Moujahed 
et al., 2009; Tjardes and Wright, 2002; Zarnela.pdf) и DDGSw (Kluth and 
Rodehutscord, 2010; Oryschaк et al., 2010a; Zarnela.pdf). Съдържанието на 
СВл, подобно на установеното от нас, е предпоставка за висока хранителна 
стойност, респ. енергийна хранителност на дажбата. Трябва да се отчете и вида 
на влакнинната компонента, особено при спиртоварно зърно (NSP и 
физиологично активни влакнини). Процентът на БЕВ показва тенденция към 
повишаване в реда: RSM >> DDGSw >> DDGSс. Количеството им при двата вида 
спиртоварно зърно – DDGSс (50 %) и DDGSw (46 %), очаквано бе по-високо в 
сравнение с RSM, с оглед вида на зърнената суровина. 
Суровата пепел при трите протеинови фуража (RSM, DDGSс и DDGSw) варира е 
тесни граници (7, 4 и 5 %) и съответства на нормите, което говори, че не бива да 
се очаква отрицателно въздействие върху усвоимостта на отделните 
хранителни вещества, респ. смилаемостта на фуражите. Подобни стойности 
представят и други автори за RSM (Feedbase, 2008; www.canolacouncil.org), 
DDGSс (www.wcfin.ca; Zarnela.pdf) и DDGSw (Vilarino et al., 2007; Сozannet et 
al., 2009; Oryschaк et al., 2010a; www.wcfin.ca). 
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Установеният от нас химичен състав за RSM, DDGSс и DDGSw, и 
съпоставянето на получените резултати с наличните в литературата данни 
потвърждава мнението на редица автори (Olentine, 1986; Nuez and Yu, 2010), че 
тези фуражни суровини показват известни различия по отношение на химичния 
си състав. Това се свързва основно с технологията на производство. В 
противовес, относно ефекта на този фактор, са публикациите на някои автори 
(Schingoethe et al., 2009). 

1.3. АМИНОКИСЕЛИНЕН ПРОФИЛ 

 Общо съдържание на АК. Съдържанието на аминокиселини при 
отделните протеинови източници (RSM, DDGSс и DDGSw в 100 g фураж) са 
отбелязани в таблица 4. Данните от анализите показват, че количеството на 
отделните АК е добре балансирано и пропорционално разпределено, съобразно 
процента на суровия протеин при отделните фуражи. Вниманието трябва да 
бъде акцентовано в следните направления: 

         - Лимитиращи за високопродуктивните преживни животни АК 
(Klemesrud et al., 2000) – лизин (Lys), метионин (Met) треонин (Thr) и цистин 
(Cys). От данните е видно, че съдържанието на лизин (Lys) при двата вида 
изсушено спиртоварно зърно с разтворим остатък от царевица (DDGSс) и 
пшеница (DDGSw) е приблизително еднакво (колебае се в границите около      
0.8 g/100 g фураж), а при рапичния шрот (RSM) – приблизително два пъти по-
високо (1.43 g/100 g фураж). Подобни стойности съобщават и други автори за 
DDGSw (Тhacker and Widyarante, 2007). По-високи стойности за RSM докладват 
(NRC, 2007; Feedbase, 2008; www.canolacouncil.org), за DDGSс (Oryschaк et 
al., 2010a; Zarnela.pdf; www.wcfin.ca) и за DDGSw (www.wcfin.ca). По-ниски 
стойности представят www.sunflowernsa.com (за RSM), Zarnela.pdf (за DDGSс) 
и Kluth and Rodehutscord (2010); Vilarino et al. (2007); Zarnela.pdf (за DDGSw). 
Съдържанието на метионин (Met) при RSM и DDGSс е приблизително еднакво и 
се колебае в границите 0.22 g/100 g фураж. При DDGSw стойностите (0.55 g/100 
g фураж) са приблизително два пъти по-високи. Подобни резултати установяват 
и други автори – Vilarino et al. (2007); Kluth and Rodehutscord (2010); Oryschaк 
et al. (2010a); Zarnela.pdf (за DDGSw). По-високи стойности се докладват за 
RSM (NRC, 2007; Feedbase, 2008; www.sunflowernsa.com и 
www.canolacouncil.org),    за    DDGSс    и    DDGSw   (www.wcfin.ca).   По-ниски 
стойности представят Zarnela.pdf (за DDGSс) и Vilarino et al. (2007) (за DDGSw).  
Съдържанието на треонин (Thr) е с най-висока стойност при рапичния шрот (1.46 
g/100 g фураж). При изсушеното спиртоварно зърно с разтворим остатък 
стойностите са приблизително еднакви (около 1.0 g/100 g фураж), независимо от 
вида на суровината (царевица или пшеница). Подобни стойности се съобщават 
от други автори за RSM (NewkirkPresntPpt.pdf и www.canolacouncil.org), 
DDGSс (www.wcfin.ca) и DDGSw (www.wcfin.ca). 
Съдържанието на цистин (Суs) варира сред трите протеинови фуража, като 
крайни стойности установихме при двата вида спиртоварно зърно – най-висока 
стойност при DDGSw (0.7 g/100 g фураж), а най-ниска – при DDGSс (0.4 g/100 g 
фураж). Междинна стойност (0.6 g/100 g фураж) заема RSM. Подобни стойности 
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публикуват и други автори (www.wcfin.ca; www.canolacouncil.org и 
NewkirkPresntPpt.pdf). 
Таблица 4. Аминокиселинен профил (в 100 g проба) на протеиновите фуражи 

(х ± SD, n=6) 

Фураж, n=6 RSM DDGSc DDGSw 
Аспарагинова киселина 2.521 ± 0.03 1.628 ± 0.09 1.891 ± 0.04 
Треонин 1.457 ± 0.02 1.007 ± 0.14 1.095 ± 0.09 
Серин 1.709 ± 0.04 1.317 ± 0.05 1.858 ± 0.04 
Глутаминова киселина 6.720 ± 0.04 4.400 ± 0.06 10.369 ± 0.08 
Пролин 3.264 ± 0.10 2.387 ± 0.09 1.782 ± 0.11 
Цистин 0.591 ± 0.01 0.445 ± 0.04 0.725 ± 0.02 
Глицин 1.566 ± 0.01 0.798 ± 0.10 1.453 ± 0.08 
Аланин 1.779 ± 0.03 1.824 ± 0.06 1.204 ± 0.02 
Валин 1.328 ± 0.07 0.947 ± 0.07 1.681 ± 0.06 
Метионин 0.220 ± 0.06 0.227 ± 0.03 0.547 ± 0.05 
Изолевцин 0.978 ± 0.04 0.658 ± 0.04 1.258 ± 0.03 
Левцин 2.355 ± 0.02 2.645 ± 0.19 2.387 ± 0.11 
Тирозин                                             0.561 ± 0.29 0.636 ± 0.02 0.914 ± 0.05 
Фенилаланин 1.320 ± 0.02 1.082 ± 0.03 1.584 ± 0.02 
Хистидин 0.927 ± 0.03 0.717 ± 0.06 0.876 ± 0.05 
Лизин 1.433 ± 0.06 0.738 ± 0.04 0.875 ± 0.04 
Аргинин 1.464 ± 0.04 0.747 ± 0.03 1.465 ± 0.05 

Общо: 30.19 ± 0.24 22.20 ± 0.98 31.96 ± 0.67 
Есенциални АК      (ЕАК) 12.07 9.21 12.96 
Неесенциални АК  (НАК) 18.12 12.99 19.47 

ЕАК:НАК 0.67 0.71 0.64 

- Количество на АК, лимитиращи в животинската продукция. За 
млечния протеин такива са АК триптофан, метионин, хистидин, а за протеина на 
месото – лизин. Предимство има DDGSw, следван от RSM и DDGSс;  

- Количество и съотношение на сяросъдържащи АК. Благоприятно е и 
при трите протеинови фуража и създава добра предпоставка за реализиране на 
висока продуктивност.  

- Количество на АК, лимитиращи за търбушната микрофлора (валин, 
хистидин, лейцин, метионин). По този показател предимство има DDGSw >> 
RSM >> DDGSс. Това дава добри предпоставки за размножаване и развитие на 
търбушните микроорганизми, а в последствие и висока търбушна активност и 
синтез на висок процент МСП, респ. висока продуктивност (Schingoethe et al., 
1999).  

По отношение на АК различия между трите фуража в 100 g проба: 
 RSM превъзхожда DDGSс по съдържание на 13 АК (треонин, пролин, 

аспарагинова киселина, глицин, хистидин, лизин, цистин, глутаминова киселина, 
валин, изолевцин, фенилаланин, аргинин и серин), а DDGSw – по 7 АК (треонин, 
пролин, аспарагинова киселина, глицин, хистидин, лизин, аланин); 
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 DDGSс превъзхожда RSM по съдържание на 4 АК (метионин, тирозин, 
аланин и левцин), а DDGSw – по 3 АК (пролин, левцин и аланин); 
 DDGSw превъзхожда DDGSс по съдържание на 14 АК (треонин, хистидин, 

аспарагинова киселина, глицин, лизин, цистин, глутаминова киселина, валин, 
изолевцин, фенилаланин, аргинин, серин, тирозин и метионин), а RSM – по 10 
АК (цистин, глутаминова киселина, валин, изолевцин, фенилаланин, аргинин, 
серин, левцин, тирозин и метионин). 

При анализа на данните за АК профил трябва да се отчете количеството на 
есенциалните (ЕАК) и неесенциалните АК (НАК), както и съотношението между 
тях. Това oт една страна е от значение за да се проследи до каква степен 
търбушната микрофлора е задоволена с АК, лимитиращи развитието, растежа и 
метаболитната й активност (Schingoethe еt al., 1999), а от друга – да се 
предвиди синтеза на МСП (тя   е    в    правопропорционална    зависимост    от     
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 Фигура 2. Процентно разпределение (g/100 g протеин)на АК от 

протеиновите източници (х±SD, n=6): 
 

съдържанието    наесенциални АК). Количеството на есенциалните и 
неесенциалните АК нараства в реда: DDGSс << RSM (23.7 и 28.3 %) << DDGSw 
(3.4 и 6.9 %). Съотношението есенциални / неесенциални АК нараства в реда:     
DDGSw << RSM (3.7 %) << DDGSс (6.1 %). 
 

 Съдържание на АК (% от СП). На Фигура 2 са представени абсолютните 
стойности на АК при трите протеинови фуражи в 100 g СП. От данните във 
фигурата се вижда, че тези резултати са репрезентативна функция и логично 
следствие на стойностите за СП (таблици 3 и 4). Изчислявайки дела на 
есенциални АК (ЕАК) в 100 g СП и съотношението есенциални / неесенциални 
АК се доказа, че качеството на протеина по тези два показателя се повишава в 
реда: DDGSw << RSM (2 и 3 %) << DDGSс (4 и 7 %). По отношение на процента 
на неесенциални АК (НАК) в 100 g СП се доказа повишаване в обратен ред: 
DDGSс << RSM (3 %) << DDGSw (4 %). Общото количество на АК (таблица 4) 
представлява 30, 22 и 32 % от СВ, съответно при RSM, DDGSс и DDGSw. Като 
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процент от протеина, тези стойности при отделните фуражи са представени на 

RS M DD GS c DDG S w

       СП*                           АК*                        АК**                    N PN*

*  %  o ? ? ?

* *  %  ? ? ? ?

X C*

? ? – ??? ????? ?? ????????        
 
                                                     
влакнини в амидонитрили (неразтворими   съединения),   което   допълнително 
намалява усвоимостта на отделните АК в храносмилателния тракт (Clandinin et 
al., 1959; Parsons et al., 1992). 
 
 
1.4. МАСТНОКИСЕЛИНЕН ПРОФИЛ 
 

Резултатите за мастнокиселинен състав на трите протеинови фуража са 
представени в таблица 5. От данните в таблицата се вижда, че 
разпределението на МК кореспондира или е с близки стойности до тези на 
редица други автори: www.canolacouncil.org (за RSM), Harfoot (1981); NRC   
(2007);   Leupp   et   al.   (2009)   (за DDGSс  и  DDGSw).  Данни за доминиращо 
съдържание на ННМК в DDGS публикуват Coppock and Wilks  (1991);  Stalker et  
al.  (2009).  Отчитайки високата концентрация на C18 ННМК и високия процент,   с          
Таблица 5. Мастнокиселинен състав на ос-   който   протеиновите   фуражи   са 
 татъчно масло oт RSM, DDGSс и DDGSw     са   застъпени   в   КС   (в   НСО  с 

агнета за угояване RSM над 40 % 
и DDGS над 50 %, а в НСО с 
лактиращи млечни овце – RSM 
над 40 % и DDGSw над 65 %) 
трябва да се очаква ефект върху 
продуктивността на   опитните 
животни, както и върху качеството 
на получената от тях продукция. С 
оглед адекватност и 

задоволяване на нуждите на крайния потребител с качествена и здравословна 
животинска продукция през последните години все по-често изследователите и 
специалистите по хранене на преживни животни се стремят така да балансират 
МК състав на дажбата, че да намалят НМК за сметка на ННМК, респ. ПННМК. 
Получените резултати за съдържание на МК в протеиновите фуражи варират 
както следва (таблица 5): НМК (DDGSw >> DDGSс >> RSM), МННМК (RSM >> 
DDGSс >> DDGSw) и ПННМК (DDGSw >> DDGSс >> RSM).  
При анализ на съотношенията на отделните класове МК се забеляза следната 
тенденция при трите протеинови фуража: 

Протеинов фураж Сигнатура                              
МК,  %                        RSM  DDGSс DDGSw 

НМК, % С(:0) 13.05 17.95 21.77 
МННМК, % С(:1) 49.91 28.50 17.29 
ПННМК, %    С(:2,:3) 37.04 53.55 60.94 

МННМК / НМК 3.82 1.59 0.79 
ПННМК / НМК 2.83 2.98 2.80 

Ин
де

к
си

 

ПННМК / МННМК 0.74 1.88 3.52 

Фигура 3. Профилиране на         
протеиновата компонента 

 

Фигура 3. Остатъкът до 100 % СП 
са т.нар. хуминови съединения. 
Този показател подрежда 
фуражите в реда RSM –> DDGSw –
> DDGSс (съответно    4.92,   6.46    
и12.46 %). При интерпретация на 
фактическите данни от таблица 4 и 
Фигури 2 и 3 трябва да се вземе 
предвид протичането на т.нар. 
Майлардова реакция, следствие на 
която част от АК (особено лизина) 
се свързват с физиологични 
.................... 
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   Съотношение МННМК / НМК. По този показател RSM превъзхожда 
двукратно DDGSс и петкратно DDGSw. При двата вида спиртоварно зърно 
суровината оказва влияние и изследвания показател е в полза на DDGSw > 
DDGSw. 

   Съотношение ПННМК / НМК. По този показател DDGSс >> RSM. Не така 
стоят нещата при другия вид спиртоварно зърно –      DDGSw << RSM. Видът на 
суровината оказва влияние при DG и изследвания показател е в полза на 
DDGSс >> DDGSw. 

   Съотношение ПННМК / МННМК. По този показател DDGSс превъзхожда 
трикратно RSM. Още по-ясно е изразена разликата при DDGSw >> RSM. При 
двата вида спиртоварно зърно различията в изходната суровина оказва влияние 
и изследвания показател е в полза на DDGSw >> DDGSс.  
ННМК, на които са богати изследваните фуражи, се подлагат на 
биохидрогениране в търбуха на преживните животни (Russell, 2002) и частично 
се насищат. Образуваните мицели от преминалите незасегнати ННМК в 
дуоденума разполагат с по-голяма активна повърхност, което обуславя 
усвояване в по-висока степен (Zinn et al., 2000). Същевременно, високия дял на 
ПННМК, който установихме при изследваните фуражи, е предпоставка за 
образуване на важен метаболит на интермедиерната обмяна на веществата – 
cis-9 trans-11 CLA (Griinari et al., 2000). Тази киселина е доказано, че притежава 
антиканцерогенни свойства (Ip et al., 1999) и е желан компонент в крайната 
животинска продукция. 

1.5. МИНЕРАЛНИ ВЕЩЕСТВА 
 
 В таблица 6 са представени стойностите на изследваните минерални 
вещества – в т.ч. есенциални и биогенни. От съществено значение са 
концентрациите на Са и Р, с оглед мониторинг на екскрецията и опазване на 
околната среда. Получените от нас резултати показват близки стойности по 
отношение на съдържанието на Р при RSM (1.02 %), DDGSс (0.93 %) и DDGSw 
(0.97 %). Подобни стойности отчитат и други автори за RSM (Appelqvist et al., 
1972; Вell, 1993; www.canolacouncil.org) и DG (Oryschaк et al., 2010; Slominski 
et al., 2010). Други  автори  посочват по-високи стойности- NRC (2007); Feedbase 
 

Таблица 6.  Минерален анализ (в 1 кg СВ) на про-    (2008)        (за       RSM)       и 
                      теиновите източници (х ± SD; n=6):     и       www.wcfin.ca          (за 

DDGSw). По-ниски са 
стойностите, представени 
от Slominski et al. (2010); 
Zarnela.pdf (за DDGSс) и 
Тhacker and Widyarante 
(2007); Vilarino et al. (2007) 
и Zarnela.pdf (за DDGSw). 
Съдържанието на Са в 
изследваните проби 
намалява в реда: RSM >> 
DDGSw >> DDGSс, 
съответно 0.70, 0.12 и     

Фураж Показатели: 
RSM DDGSc DDGSw 

Cа ( g ) 7.00 ± 0.6 1.00 ± 0.5 1.20 ± 0.3 
Р ( g ) 10.20 ± 0.18 9.30 ± 0.9 9.70 ± 0.2 

Cu (mg) 8.79 ± 0.5 6.64 ± 0.42 12.5   
Zn (mg) 63.37 ± 1.95 61.19 ± 1.51 68.0   
Ni (mg) 2.11 ± 0.05 3.22 ± 0.17 0.74   
Pb (mg) - - - 
Fe (mg) 208.78 ± 11.50 94.43 ± 11.79 98.7   
Mn (mg) 83.02 ± 1.84 18.88 ± 2.04 68.8   
Cr (mg) 0.67 ± 0.26 0.22 ± 0.11 0.74   
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0.10 %. Подобни стойности установяват и други автори: Appelqvist et al. (1972); 
NRC (2007); Feedbase (2008) и www.canolacouncil.org (за RSM) и Slominski et 
al. (2010) (за DDGSw). За по-високи стойности съобщават Oryschaк et al. 
(2010a); Тhacker and Widyarante (2007); Vilarino et al. (2007); www.wcfin.ca и 
Zarnela.pdf (за DDGSw). Slominski et al. (2010); www.wcfin.ca и Zarnela.pdf (за 
DDGSс) установяват по-ниски стойности. Концентрацията на микроелементите 
(таблица 6) са в границите на препоръчителните норми. Съдържанието на 
изследваните тежки метали (таблица 6) са под максималните допустими 
стойности. Резултатите кореспондират с данните на други автори (Appelqvist et 
al., 1972; www.canolacouncil.org). 

 

1.6. СЪДЪРЖАНИЕ НА НЯКОИ АНТИ-ХРАНИТЕЛНИ ФАКТОРИ В RSM 

 Поради опасност от потискане на консумацията на фураж, респ. СВ и 
последвала депресия на продуктивността на експерименталните животни, бяха 
определени два от основните ANF – тиогликозиди и ерукова киселина (ЕА), в 
рапичния шрот  (таблица 7): 
 

Таблица 7. Количествено определяне на тиогликозиди и ерукова киселина в 
RSM (n=6;  х ± SD) 
Съдържание на влага % 12.57 ± 0.34 
Тиогликозиди mmol.g-

1 
10.50 ± 0.91 

в 100 g проба % 2.79 ± 0.16 Съдържание на 
мазнини в СВ % 3.19 ± 0.17 
Ерукова киселина (С22:1) % 0.06 ± 0.12 

 

Установените концентрации тиогликозиди (10.5 mmol.g-1) са под допустимите 
стойности (30 mmol.g-1). Подобни данни публикуват и други автори – Bell (1993); 
NewkirkPresntPpt.pdf.   Те   обаче   са   далеч   по-ниски   от   установените   от 
www.canolacouncil.org,   но   по-високи   от   тези   при   Newkirk  et  al.  (2003a).  
Kонцентрацията на ерукова киселина (0.06 %) е в нормите, описани от Princen 
and Rothfus (1984) и под допустимите < 2.0 % (Bell, 1993). Получените 
стойности за ЕА и тиогликозиди позволява за използвания от нас продукт да се 
употребява термина „Canola” или „00” (Bell, 1993).  
  

Микробиологичнатa диагностика на използваните фуражи не показа 
контаминиране с Enterobacter spp., Е. coli и Salmonella spp. (таблица 7а) 
 

Таблица 7а. Микробиологичен анализ 
RSM DDGS Показател 2011 2012 DDGSc DDGSw 

Enterobacter spp. - - - - 
Е. coli - - - - 

Микробиолог
ичен анализ 

Salmonella spp. - - - - 
 

2. БАЛАНСОВИ ЕКСПЕРИМЕНТИ С ОВНИ 
    
 Чрез заплануваните серии балансови опити (таблици 1) бяха установени:  
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смилаемост и хранителна стойност на протеиновите фуражи (серия 1), ефект и 
зависимости при различни стойности на съотношението DDGS:обемист фураж 
(серия 2) и смилаемост на използваните дажби в НСО с агнета за угояване през 
2011 г. (серия 3а), лактиращи млечни овце (серия 3b) през 2012 г. и агнета за 
угояване през 2012 г. (серия 3c).  

2.1. СМИЛАЕМОСТ И ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА RSM, DDGSс и DDGSw 
 

Проведената поредица от балансови опити от серия 1 (таблица 1) позволи 
да се определи смилаемостта на хранителните вещества от протеиновите 
фуражи в храносмилателния тракт. Резултатите са обобщени в таблица 8.  

 

Таблица 8. Смилаемост на RSM, DDGSc и DDGSw 
Протеинов източник Хранителни 

вещества RSM DDGSс DDGSw 

 Коефициенти на смилаемост (%) 
СВ  66.3 ± 2.6a,g 72.9 ± 5.8 d,g 86.0 ± 0.9a,d 
ОB  70.0 ± 1.9a 75.1 ± 5.3g 81.2 ± 0.8a,g 
СП 72.7 ± 2.0a 75.7 ± 3.2g 87.1 ± 0.9a,g 
СМ 86.7 ± 5.5 86.6 ± 2.2 83.7 ± 0.8 
СВл 32.4 ± 5.8a 32.7 ± 2.1d 83.2 ± 0.8а,d 
БЕВ 79.4 ± 2.4g 78.3 ± 5.6h 87.8 ± 0.9g,h R

SM
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 Разликите между стойностите във всеки ред, означени с еднакви букви са достоверни при: a,b,c– 
(Р<0.001), d,e,f – (Р<0.01) и g,h,I – (Р<0.05).  

 

От данните в таблицата е видно, че най-висока смилаемост се установява при 
DDGSw. Разликите са доказани с висока степен на достоверност в сравнение с 
RSM и DDGSс. Изчислените коефициенти на смилаемост (Кс) при RSM показват 
по-ниски стойности по отношение на повечето изследвани показатели – СВ         
(9 %), ОВ (7 %), СП (4 %) спрямо DDGSс. Статистически доказана бе само 
разликата при Кс СВ (р<0.05), докато при останалите показатели се наблюдават 
тенденции. RSM отстъпва по отношение на показателите СВ (23 %), ОВ (14 %), 
СП (17 %), СВл (61 %) и БЕВ (10 %), но превъзхожда по показателя СМ (3 %) 
спрямо DDGSw. Статистически доказани бяха разликите между Кс СВ, ОВ, СП, 
СВл (р<0.001) и Кс БЕВ (р<0.05). Близки до получените от нас резултати за 
смилаемост установяват и други автори (Santo et al., 1998; Schone et al., 1998). 
По-ниската смилаемост при рапичния шрот може да се отдаде на по-високото 
съдържание на сурови влакнини, които са приблизително около 2 пъти по-високи 
в сравнение с DDGS (тaблица 3). Наред с това, съдържанието на мазнини в 
шрота е от 2 – 5 пъти по-ниско в сравнение с DDGS. Това потвърждава 
мнението на част от авторите (Doreau and Chilliard, 1997), че смилаемостта на 
дажбата при преживните животни до голяма  степен  се  влияе  от  количеството 
и вида на дажбените мазнини. 
Вероятно и съдържанието на специфични биологично активни пептиди в 
рапицата (Froetschel et al., 1996) оказват негативен ефект върху смилаемостта 
чрез проява на хормон- подобна активност и повлияване на чревния мотилитет. 
При сравняване на смилаемостта на двата вида спиртоварно зърно се установи, 
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че DDGSс отстъпва на DDGSw по смилаемост на СВ (15 %), ОВ (7 %), СП (13 %), 
СВл (61 %) и БЕВ (11 %), но го превъзхожда по отношение на Кс СМ (3 %). 
Статистически са доказани разликите при Кс СВ и СВл (р<0.01) и Кс ОВ, СП и 
БЕВ (р<0.05). Смилаемостта на СВ на DDGSс кореспондира с данните на 
Jenkins and Fotouhi al. (2005), но противоречи на тази, получена от Peter 
(2000). Кс ОВ и СП са по-високи от данните на Moujahed et al. (2009). 
Смилаемостта на СВл кореспондира с резултатите, публикувани от Ham et al. 
(1994); Birkelo et al. (2004); Sayer (2004); Moujahed et al. (2009) и Vander Pol et 
al. (2009). Тези резултати потвърждават данните за по-слаба лигнификация. 
Смилаемостта на СM кореспондира с данните, публикувани от Zinn et al. (1989b) 
и Vander Pol et al. (2007), но е по-ниска от установената от Larson et al. (1993); 
Birkelo et al. (2004) и Moujahed et al. (2009). По-високата смилаемост на DDGS 
потвърждава твърденията, че високия дял на СВл и ПРТ (таблица 17) са добра 
основа и отличен източник на енергия и хранителен субстрат за търбушната 
микрофлора (Ham et al., 1994), което е предпоставка за получените резултати. 
Същевременно, намалената биохидрогенизация в търбуха благоприятства 
смилаемостта на мазнините (Vander Pol et al., 2007; Vander Pol et al., 2009). 
Очакванията ни за по-висока смилаемост на царевичния DDGS спрямо 
пшеничния не се оправдаха и това може да се отдаде на термичния фактор 
(O’Mara et al., 1999), който е част от технологичната обработка и вероятно е 
причинил термични нарушения от структурен тип, което е довело до намаляване 
на смилаемостта на този фураж. По-ниската смилаемост на влакнините при 
DDGSс в сравнение с DDGSw трябва да се отдаде на по-високото съдържание 
на въглехидратни остатъци от дисимилираната скорбяла при DDGSс. Те са 
предимно   нескорбелни   полизахариди   от   структурен  характер,   а от тяхното  
 

Таблица 9. Хранителна стойност на про-       смилане   зависи    смилаемостта 
 теиновите фуражи – RSM, DDGSc и DDGSw  на    фуража   (Hagerman   et   al., 

 1992). Още повече, че е 
доказана обратно-
пропорционална зависимост 
между КДВ и смилаемостта 
(McDonald et al., 2002). Така 
фуражите, респ. дажбите, 
съдържащи високи стойности на 
КДВ показват по-ниски 
коефициенти на смилаемост, 
респ. ниска степен на усвояване 
на хранителните вещества в 
целия храносмилателен тракт. 
Енергийната и протеинова 
хранителност на изследваните 
протеинови фуражи е 
представена на таблица 9. От 
данните се вижда еднаквото 

съдържание  на  СВ  при  трите  фуража  (RSM,  DDGSс и  DDGSw – 87 %).  
Рапичният шрот отстъпва по изследваните показатели за енергийна 
хранителност (КЕМ, КЕР) на DDGSс (22 и 27 %) и DDGSw (27 и 33 %). DDGSс 

Показател RSM DDGSс DDGSw 

СВ, % 87.4 87.4 87.7 

Енергийна хранителност, MJ.kg-1 CB 
БЕ 17.1 18.1 17.7 
ОЕ 9.2 11.4 11.9 
НЕр 0.4 0.5 0.5 
НЕл 0.6 0.6 0.6 
КЕМ 0.8 1.1 1.1 
КЕР 0.9 1.2 1.3 

Протеинова хранителност, g.kg-1 CB 
СП 36.4 26.4 37.6 
ПСЧ 128.1 68.8 183.8 
БПТ + 166.1 + 136.2 + 113.2 

- 99 - 
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отстъпва на DDGSw по показателите за енергийна хранителност (КЕМ и КЕР), 
съответно с 5 и 8 %. Изчислената стойност за БЕ, като следствие на получения 
химичен състав, логично       показва най-висока стойност   при   DDGSс    с 
оглед високия дял на СМ, смилаеми влакнини и БЕВ. До подобни изводи стигат 
и други автори (Swiatkiewicz аnd Koreleski, 2008). Въпреки по-ниската 
концентрация на СМ и БЕВ при двата вида спиртоварно зърно, RSM компенсира 
със сравнително високия процент СВл (14 %). Стойностите за БЕ при RSM 
(17.05 MJ.kg−1 СВ) са по-ниски от тези в някои публикации от достъпната 
литература (Bell and Keith, 1991; Bell, 1993; Homolka, 1996), a за ОЕ (9.16   
MJ.kg−1 СВ) – от MAFF (1990) и Ewing (1998). Подобно е положението и с ОЕ, 
като разликата между RSM и DDGSw (23 %) се явява последица от ниската 
смилаемост на шрота в храносмилателния тракт. По-високата смилаемост при 
двата вида спиртоварно зърно запазва разликата при ОЕ. Получените 
изчисления за НЕл и НЕр за RSM са по-ниски от публикуваните в 
NewkirkPresntPpt.pdf и www.canolacouncil.org.  
Като цяло, енергийната хранителност за трите протеинови източника 
кореспондира с данните в наличната литература. Получените стойности за 
енергийна хранителност на DDGSс са по-ниски от данните в NRC (2007) и Gibb 
et al. (2008). Стойностите на КЕМ (1.07) и КЕР (1.19) са значително по-ниски от 
тези, публикувани от Tjardes and Wright (2002), но подобни се посочват от 
MAFF (1990) и Crawshaw (2001). За по-ниски стойности съобщават Dimova et al. 
(2009). На по-ниската енергийна хранителност на RSM може да се гледа като на 
логична последица от редица лимитиращи фактори. В нашия случай това може 
да бъде отдадено на съдържанието на СВл. Люспата на рапичното семе 
съставлява около 16.0 % от неговата маса или около 30.0 % от масата на RSM 
(Bell, 1993). Oще повече, че използвания в нашите изследвания шрот е получен 
от рапица с тъмни люспи, които са с по-ниска смилаемост в сравнение с 
рапицата с жълта люспа (Bell, 1993). 
По отношение на показателите (СП, ПСЧ, БПТ), характеризиращи протеиновата 
хранителност, RSM превъзхожда DDGSс (38, 86, 22 %). RSM и DDGSс отстъпват 
на DDGSw по отношение на показателите СП и ПСЧ, съответно с 3  и  14, и  30 и 
63 %. Установихме обаче превъзходство на RSM и DDGSс над DDGSw по 
отношение на показателя БПТ – с 47 и 20 %. Изчислените стойности за КЕМ, 
КЕР, ПСЧ и БПТ са в съответствие и като логична последица от фактическия 
химичен  състав  на  трите  фуража  и  са  по-високи  от  съществуващите  у  нас 
литературни данни (Тодоров и сътр., 2007; Тодоров, 2010). 
 
2.2. ЕФЕКТ НА ПРОТЕИНОВИЯ ИЗТОЧНИК ВЪРХУ СМИЛАЕМОСТТА НА 

ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ЗАВИСИМОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНИ 
СТОЙНОСТИ НА СЪОТНОШЕНИЕTO DDGS:ОБЕМИСТ ФУРАЖ 

 
 Проведените в серия 2 (таблица 1) балансови опити целяха да се 
проследи   ефекта на спиртоварното зърно върху смилаемостта на 
хранителните вещества в целия храносмилателен тракт, при различни 
стойности на съотношение   DDGS : ливадно  сено  (таблица  1).  Резултатите  
са  обобщени  в  таблица 10, а получените фактически данни (таблица 10) бяха 
използвани да се установят някои линейни зависимости  (фигура 4).  
От графиката се вижда, че оптималното равнище на добавка на DDGS e oколо 
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Участие на DDGSc (%):
100 % 69 % 31 % 0 %

Таблица 10. Коефициенти на смилаемост (Кс) на хранителните вещества от 
DDGSс при различно съотношение DDGSс:ливадно сено (%) 

 
30 %. При повишаване до около 70 % се наблюдава статистически доказана 
депресия на Кс по отношение на изследваните хранителни вещества (СВ, ОВ, 
СП, СВл, БЕВ). Това се отдава на взаимодействието, което  си оказват  DDGS  и 
обемистия  фураж.  Маргиналните стойности на добавката  (0   и   100   %)  също   
 

са  по-ниски  в  сравнение  с  
оптималнатаконцентрация от 30 % 
DDGS. С повишаване на DDGS над 
60 %, смилаемостта на СВ и ОВ 
намалява съответно с около 11 %. 
Това се отдава на настъпващи 
промени в търбушната 
ферментация, респ. промяна в 
численността   и    активността      на 

                                                                            микробиалната популация, както и 
някои поструминални ефекти, като 
скорост на отток на дажбените 
частици, мотилитет и абсорционна 
способност на храносмилателните 
отдели. Смилаемостта на протеина 

показва предвидими тенденции. Тя е висока при 0 % участие на DDGS (около   
76 %), поради ниската концентрация на СП, което обуславя по-високата 
усвоимост на азота, респ. дажбен протеин. Същевременно относително 
високата смилаемост при 100 % DDGS (около 76 %) е последица от качеството и 
физико-химичните особености на протеиновите молекули в този вид фураж 
(силно хигроскопичен, висока водноразтворимост и разградимост). Повишавайки 
количеството на DDGS се увеличава количеството на дажбен СП, респ. 
намалява неговата усвоимост от организма. Това е най-ясно изразено при 70 % 
участие на DDGS (около 72 %) с най-високо съдържание на приет дажбен 
протеин при най-нисък процент на усвояване, респ. най-висока екскреция. 
Смилаемостта на фуражните СМ е правопропорционална на нивото на DDGS в 
дажбата. Това мoжe дa се обясни с активността на процесите на 
биохидрогениране, които МК претърпяват в търбуха. Ето защо трябва да се 

Съотношение DDGSс:ливадно сено (%) 
0:100 31:69 69: 31 100:0 

Хранителни 
вещества 

Коефициенти на смилаемост (%) 
СВ     70.7 ± 0.8d 79.7 ± 1.9de   69.9 ± 3.3eg   75.4 ± 5.2g 
ОB     72.2 ± 0.8 81.1 ± 1.7g   72.4 ± 3.3gh   77.4 ± 5.1h 
СП     75.7 ± 0.4  72.7 ± 2.1      72.7 ± 3.7а   76.6 ± 3.9а 
СМ 61.2 ± 7.4ghi 77.3 ± 1.3dgj 81.6 ± 0.6efhj 85.7 ± 1.2defi 
СВл 73.6 ± 1.3gh 80.1 ± 1.3dgi  61.1 ± 4.8dh   41.8 ± 2.1i 
БЕВ 70.8 ± 1.1dg 83.8 ± 1.9de  74.7 ± 3.2ef   81.1 ± 4.6gf 
Разликите във всяка колона са доказани при комбинация от букви: а,b,c р<0.001; d,e,f р<0.01; g,h,i,j р<0.05. 

Фигура 4. Линейна зависимост на Кс на 
хранителните вещества от DDGS при 
различно съотношение DDGSс:ливадно 
сено, % 
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отчете МК състав на фуражите, респ. дажбите. DDGS е богат на ННМК (таблица 
5), които преодоляват търбуха и преминават защитени в задните отдели на 
храносмилателния тракт, а намалената биохидрогенизация в търбуха 
благоприятства смилаемостта на мазнините (Vander Pol et al., 2007; Vander Pol 
et al., 2009). Смилаемостта на дажбените СВл е най-висока при оптималната 
стойност на DDGS (около 80 %). По-ниските Кс (между 40 и 70 %) се дължат на 
по-високото съдържание на въглехидратни остатъци (нескорбелни 
полизахариди) от дисимилираната скорбяла при DDGSс, кореспондирайки     с     
данните на McDonald et al. (2002) за обратнопропорционална зависимост между 
КДВ и Кс. Смилаемостта на БЕВ следва подобни тенденции и най-високи Кс са 
отчетени при 30 % участие на DDGS (около 84 %). Данните от графиката 
позволяват да се заключи, че между DDGS и обемистия фураж се пораждат 
положителни взаимодействия, благоприятстващи Кс. Този процес обаче не е 
еднопосочен и след достигане на оптимум следва процес на депресия (фиг. 4).  
 
2.3. СМИЛАЕМОСТ НА ДАЖБИ, ИЗХРАНВАНИ В НСО 

2.3.1 С АГНЕТА ЗА УГОЯВАНЕ ПРЕЗ 2011 г.  

 Резултатите от проведени балансови опити от серия 3а (таблица 1) за 
определяне на in vivo смилаемостта на дневните дажби от НСО с агнета за 
угояване (раздел 4.1.2.3.1) през 2011 г. са отбелязани на таблица 11. 
 
Таблица 11. Смилаемост на дажби с участие на различни протеинови фуражи 

(опит с агнета за угояване през 2011 г.) 
Протеинов източник 

SFM ( I ) RSM ( II ) DDGSс ( III ) 
 

Хранителни 
вещества Коефициенти на смилаемост (%) 

СВ 72.7 ± 1.3d 83.6 ± 2.0d 75.9 ± 7.2 
ОВ 75.1 ± 1.2 83.2 ±  5.1 78.1 ± 6.4 
СП 75.0 ± 2.8g 78.8 ± 2.7g 75.6 ± 7.7 
СМ 56.9 ± 2.9de 76.6 ± 3.5d 82.2 ± 7.7e 
СВл 54.2 ± 1.3d 75.7 ± 3.1d 63.7 ± 9.0 
БЕВ 82.5 ± 1.1g 89.9 ± 1.4g 82.9 ± 4.8 
Разликите във всeки ред са доказани при комбинация от букви: а,b,c р<0.001;          
d,e,f р<0.01; g,h,i р<0.05. SF
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От данните в таблицата е видно, че достоверно най-висока смилаемост на 
сухото (р<0.01) и органичното вещество е установена при дажбата с участие на 
рапичен шрот, а доказано най-ниска (р<0.01) – при тази с участие на 
слънчогледов шрот. Това се дължи на по-високото съдържание на сурови 
влакнини при контролната дажба с участие на SFM. Наред с това, вероятно и 
високата степен на лигнификация при тези влакнини допълнително е 
допринесла за по-ниската смилаемост (таблица 11). При проведените от нас 
експерименти се потвърдиха данните за понижена смилаемост на СВ и ОВ при 
дажбата с участие на спиртоварно зърно, публикувани от някои автори при 
опити с овни (Jenkins  and  Fotouhi,  1990)  и  говеда  (Stalker  et al., 2009). По-
ниската  
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смилаемост на СВ и ОВ на дажбата с участие на DDGS (Carvalhoa et al., 2005) 
част от авторите обясняват с понижена микробиална активност в търбуха (Van 
Soest, 1994). Смилаемостта на СП е по-висока при дажбата с участие на RSM 
(79 %), а приблизително еднаква при дажбите с участие на SFM и DDGSс (около 
75 %). Разликите в смилаемостта между II и I група (5 %) са доказани 
статистически (р<0.05) и се отдават на по-добрия аминокиселинен състав на 
RSM (таблица 4) в дажба II, както и на по-ниската разградимост на протеина в 
търбуха на преживните животни (таблица 17).      
Смилаемостта на СМ показа най-висок вариационен коефициент – прави 
впечатление голямата разлика в Кс II:I (26 % (р<0.01)) и I:III (31 % (р<0.01))) в 
сравнение с Кс СМ II:III (7 %). Получените резултати (таблица 11) показват, че 
смилаемостта на мазнините е най-висока при дажбата с участие на DDGSс 
(около 82 %), а доказано най-ниска при тази със SFM (р<0.01). Това се дължи на 
по-високото съдържание на мазнини в дажбата с участие на DDGSс и RSM. 
Наред с това при тези два протеинови източника мазнините са по-слабо 
податливи на процесите на биохидрогениране в търбуха на преживните 
животни. Подобни изводи правят и други автори (Leupp et al., 2009). 
Смилаемостта на СВл е най-висока при дажбата с участие на RSM (около 76 %), 
а доказано най-ниска – при тази със SFM (около 53 %). Това се дължи на по-
високото съдържание на влакнини в SFM и степента на тяхната лигнификация 
(таблица 18). В резултат на наличните слънчогледови люспи, които имат висока 
степен на лигнификация, се влошава смилаемостта на дажбата. Получените 
стойности за Кс СВл са относително по-високи при дажба II спрямо I (28 % 
(р<0.01)) и III (16 %), а III:I (15 %). При проведените от нас експерименти не се 
установи потискане на смилаемостта на СВл при дажбата с участие на 
спиртоварно зърно за разлика от други автори при опити с овни (Jenkins and 
Fotouhi, 1990) и говеда (Stalker et al., 2009). В противовес са резултатите на 
Lodge et al. (1997) и Gibb et al. (2008). Смилаемостта на БЕВ е най-висока при 
дажбата с участие на RSM (II) спрямо I (8 % (р<0.05)) и III (8 %), но е практически 
съизмерима при дажби I:III (0.5 %). При анализ на данните за смилаемост на 
дажбите, изхранвани в НСО с агнета за угояване през 2011 г., може да се 
направят следните заключения: 
 

 Установено е доказано по-висока смилаемост на сухото вещество, 
суровия протеин, суровите мазнини, суровите влакнини и безазотните 
екстрактни вещества, при дажби за угояване на агнета, с участие на рапичен 
шрот, в сравнение с контролните – с участие на слънчогледов шрот, при 
еквивалентно количество протеин и нето енергия (КЕР). 
 

  Установена е тенденция на по-висока смилаемост на хранителните 
вещества при дажби за угояване на агнета, с участие на изсушено спиртоварно 
царевично зърно с разтворим остатък, в сравнение с контролните – с участие на 
слънчогледов шрот, при еквивалентно количество протеин и нето енергия (КЕР). 
 

2.3.2 С АГНЕТА ЗА УГОЯВАНЕ ПРЕЗ 2012 г.  

Чрез проведените балансови опити от серия 3с (таблица 1) бе определена 
смилаемостта на дажбите, използвани в НСО с агнета за угояване през 2012 г. 
(виж  Раздел 4.1.2.3.2).  Резултатите  са  обобщени  в  таблица 12.  От данните в  
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Таблица 12. Смилаемост на дажби с участие на     таблицата     е     видно,    че 
различни  протеинови фуражи (опит с агнета за     смилаемостта  на  сухото  и           
угояване през 2012 г.)                                                    органичното          вещество,   

суровия протеин и суровите 
влакнини при двете дажби 
са приблизително еднакви. 
Разликите в средните 
стойности при Кс на двете 
дажби се доказаха 
статистически със 
значителна степен на 
достоверност по отношение 
на суровите мазнини (Кс    
СМ – р<0.05) и висока – на 
безазотните екстрактни 
вещества (Кс БЕВ – р<0.01). 

При проведените от нас експерименти не се установи потискане на 
смилаемостта на СВ и СВл при дажбата с участие на спиртоварно зърно, за 
разлика от други автори при опити с овни (Jenkins and Fotouhi, 1990) и говеда 
(Stalker et al., 2009). В противовес са резултатите на Lodge et al. (1997) и Gibb 
et al. (2008). По-ниската смилаемост на СВл в дажба I се обяснява с по-високото 
съдържание на СВл, респ. на КДВ и тяхната обратнопропорционална зависимост 
със смилаемостта (McDonald et al., 2002). При анализ на данните за 
смилаемостта на двете дажби, изхранвани в НСО с агнета за угояване през 2012 
г., може да се направи следния извод: 
 

 Установено е достоверно по-висока смилаемост на суровите мазнини 
(р<0.05)  и  безазотните  екстрактни  вещества (р<0.01) при  дажби  за  угояване   
на агнета с участие на DDGSw, в сравнение с контролните – с участие на 
слънчогледов шрот, при еквивалентно количество протеин и нето енергия (КЕР). 
 
2.3.3 С ЛАКТИРАЩИ МЛЕЧНИ ОВЦЕ ПРЕЗ 2012 г.  
 Чрез проведените в серия 3b БО (таблица 1) бе определена видимата  
смилаемост  на  дажбите,   използвани  в  НСО с  лактиращи  млечни  овце  през 
 

Таблица 13. Смилаемост на дажби с участие на различни протеинови фуражи 
(опит с лактиращи млечни овце през 2012 г.) 

Протеинов източник 

SFM  ( I ) RSM ( II ) DDGSw ( III ) 
Хранителни 
вещества 

Коефициенти на смилаемост (%) 
СВ 80.2 ± 2.8 80.4 ± 3.8 80.9 ± 4.0 
ОВ 70.4 ± 3.4de 81.4 ± 3.7d 82.0 ± 3.7e 
СП 71.2 ± 3.7g  70.9 ± 6.5h 78.6 ± 4.1gh 
СМ 74.5 ± 8.3 d 73.2 ± 4.8e 84.6 ± 5.0de 
СВл 73.9 ± 3.6 79.0 ± 5.1 75.2 ± 5.2 
БЕВ 85.1 ± 1.5 84.9 ± 4.5 85.1 ± 3.2 
Разликите във всeки ред са доказани при комбинация от букви: а,b,c р<0.001;  d,e,f  

р<0.01; g, h.i  р<0.05. SF
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Протеинов източник Хранителни 
вещества 

SFM ( I ) 
DDGSw ( II 

) 
Kоефициенти на смилаемоcт (%) 

СВ 77.4 ± 3.4 77.1 ± 3.2 
ОВ 78.3 ± 3.3 77.2 ± 3.1 
СП 78.9 ± 3.3 77.7 ± 2.4 
СМ 65.1 ± 14.2 g 85.5 ± 2.4 g 
СВл 58.8 ± 7.7 60.4 ± 7.3 
БЕВ 80.3 ± 2.6 d 84.4 ± 2.0 d 
Разликите във всеки ред са доказани при комбинация от 
букви: а,b,c р<0.001; d,e,f р<0.01; g,h,i р<0.05. SF
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2012 г. (раздел 4.1.2.3.3). Резултатите са обобщени в таблица 13. От данните в 
таблицата прави впечатление тенденция в смилаемостта на трите дажби в реда: 
RSM (II) >> SFM (I) >> DDGSw (III) с нюанси при отделните показатели. 
Смилаемостта на сухото вещество е приблизително еднаква (oколо 80 %) при 
трите дажби – с участие на SFM, RSM и DDGSw. Смилаемостта на органичното 
вещество на дажби II и III е доказано по-висока (р<0.01) от контролната дажба I и 
практически идентична между дажби II и III (около 81 %). Смилаемостта на 
протеина не се различава при I и II група (около 71 %), но е доказано (р<0.05) по-
висока при III група (79 %). Това вероятно може да се отдаде на по-ниското 
качеството на отделни протеинови фракции, количеството на ПНТ (таблица 17), 
респ. на претърпяната термична обработка и възникващи взаимодействия 
между отделни компоненти на дажбата. Доказано (р<0.01) най-висока е 
смилаемостта на мазнините при дажба III (85 %), следвана от контролната 
дажба I (75 %) и дажба II (73 %). Това може да се отдаде на МК състав на 
дажбите и съотношението НМК / ННМК. До подобни изводи достигат и други 
автори (Leupp et al., 2009). Смилаемостта на влакнините е най-висока при 
дажбата с участие на RSM (79 %), следвана от дажба III (75 %) и най-ниска при 
тази с участие на слънчогледов шрот (74 %). Смилаемостта на БЕВ е 
практически еднаква при трите дажби (около 85 %). При анализ на получените 
резултати може да се направят следните изводи: 
 

 Смилаемост на дажбата с участие на SFM (I група). Тя заема междинни 
стойности спрямо останалите две дажби. Това може да се отдаде на по-високото 
съдържание на СВл (около  21  %) спрямо дажбата с RSM (около 18 %) и DDGSw 
(около 5 %). Същевременно, тя е и с най-ниска стойност на СМ (12 g). Имайки 
предвид високото дялово участие на протеиновия източник в дажбите, както и 
високата температурна обработка при получаване на шрота може да се очакват 
и деструктивни процеси в хранителните вещества (СП, респ. АК) и тяхната ниска 
усвоимост. Установената ниска смилаемост на органичното вещество на тази 
дажба неминуемо ще се отрази върху продуктивността и няма да позволи на 
животните да реализират своя продуктивен потенциал. 
  

 Смилаемост на дажбата с участие на RSM (II група). Прави 
впечатление високата смилаемост, която превъзхожда тази на останалите две 
дажби (I и III) при повечето хранителни вещества. Въпреки по-ниската 
смилаемост на шрота спрямо DDGSw (таблица 8) при участие в дажба тя се 
повишава. Това може да бъде отдадено на възникващи благоприятни 
взаимодействия между компонентите на КС (фигура 4). Същевременно, 
негативните компоненти и ефекти, които са налице и са потискали смилаемостта 
на RSM са били неутрализирани и са дали възможност за активизиране, 
развитие и повишена ефективност на търбушните микроорганизми.  
 

 Смилаемост на дажбата с участие на DDGSw (III група). Тя заема 
маргинални стойности. Съдържанието на СМ в дажбата (около       5 %) е 
двукратно по-високо от дажба II и четирикратно – спрямо контролата. Анализите 
показват по-ниски стойности на БЕВ (40 %) спрямо дажба II (59 %) и контролната 
(57 %) дажба. 
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3. ФИЗИОЛОГИЧНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ С ФИСТУЛИРАНИ ОВНИ  

Проследяване на ефекта на протеиновия източник в отделните дажби, 
изхранвани в НСО, върху концентрацията и динамиката на H+ (рН) в ПТС 

Стойностите на рН на търбушна течност варират в широк диапазон. За 
oптимални се приемат границите 6.0 – 6.2 (Sniffen et al., 1992), въпреки че 
нормата варира 5.4 – 7.4 (Kronfield, 1976). Благодарение на буферните си 
свойства концентрацията на Н+ има ролята на пряк индикатор за състоянието и 
условията в търбушната екосистема (характер на ферментационните процеси, 
динамика на NH3–N и ЛМК, микробиална популация и др.), респ. 
продуктивността (Pabst, 1991; Salimei et al., 1992). Същевременно, 
киселинността в търбуха е пряко зависима от ферментацията на ОВ, моларното 
съотношение на отделните ЛМК, както и процента на въглехидратната 
компонента в изхранваната  дажба  (Sutton, 1981).  Концентрацията  на  Н+  е  
основния фактор, който влияе върху ферментационната активност в търбуха 
(Wanapat, 2003). Наличието на ниски концентрации на скорбяла в DDG води до 
по-бавно и плавно намаляване на рН в търбуха (Hakan et al., 2006).  Други  
автори  (Ham et al., 1994; Peter, 2000)  не доказват ефект от заместване на 
царевица от дажба на юници с WDG / DDG върху концентрацията на Н+  и ТЛМК. 

Анализите, относно количеството Н+ (рН) в ПТС, при отделните дажби  от  
проведените  НСО  са представени в таблица 14.  При  дажбите от НСО с агнета          

Таблица 14. Ефект на протеиновия източник в           за  угояване  през  2011 г. 
отделни дажби, изхранвани в НСО, върху концен-         (дажба  I  с  SFM,   II  –   c 
трацията и динамиката на H+ (рН) в ПТС                      RSM   и   III  –  c   DDGSc) 

 стойностите на рН 
варираха в диапазона 
6.35 – 5.93, което е в 
границите на нормата. 
Трябва да бъдат 
отбелязани близките 
концентрации на Н+ 
преди хранене (± 1 %) 
при трите дажби. В 
зависимост от вида               
на протеиновия източник 
се наблюдава ясно 
изразена тенденция на 
промяна на рН на 2.5 и 
5.0 h след хранене 
(дажба II << I << III). 
С т а т и с т и ч е с к и  

достоверна е разликата 
на 2.5 h след хранене 

между дажби II и III (р<0.05). Най-силно е понижението между трите измервания 
(0.0, 2.5 и 5.0 h) при дажба II (с      5 %), следвана от I и III (с 1.4 и 0.6 %). Това се 
отдава от една страна на буферния капацитет на самия фураж (фигура 1), а от 
друга – на концентрацията на СП в дажбата (Holzer et al., 1986). 

n=6; x±SD Протеинов 
фураж      0.0 h        2.5 h        5.0 h 

НСО с агнета за угояване през 2011 г. 
RSM 6.2 ± 0.4 6.0 ± 0.2c 5.9 ± 0.1 
SFM 6.3 ± 0.1 6.2 ± 0.2 6.2 ± 0.2 
DDGSc 6.3 ± 0.1 6.4 ± 0.1c 6.3 ± 0.2 
НСО с лактиращи млечни овце през 2012 г. 
SFM 6.6 ± 0.2 6.1 ±0.4ab 5.4 ±0.1ab 
RSM 6.8 ± 0.7 6.7 ± 0.6b 6.7 ± 0.8a 
DDGSw 6.8 ± 0.3 6.8 ± 0.3a 6.6 ± 0.4b 
НСО с агнета за угояване през 2012 г. 
SFM 7.1 ± 0.2b 6.8 ± 0.4c 6.7 ± 0.5 
DDGSw 6.4 ± 0.2b 6.3 ± 0.2c 6.4 ± 0.2 Р
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 При дажбите от НСО с лактиращи 
млечни овце през 2012 г. (дажба I 
с SFM,   II – c RSM   и   III  –  c   
DDGSw)   се установи 
относително    високо   рН,    което 
между часовите интервали 
варираше в диапазона 6.83 – 5.42. 
Това        се      явява      в 
противовес с данните на някои 
автори (Dulphy, 1994; Weiβbach, 
1994), че царевичния силаж в ЦС 
драстично понижава рН-то. Това 
може да се отдаде на високото 
равнище на СП в дажбите (Bosch,   
1991) и вида на протеиновия 
фураж  (Holzer et al.,  1986).   Тази 

тенденция се запазва при 
всички часови   интервали   (0.0, 
2.5 и    5.0 h). Стойностите на рН 
между трите дажби преди хранене 
са близки (± 1 %), докато 
разликите между дажбите при 
другите часови интервали са 
доказани   при   висока   степен  на 
достоверност (за 2.5 h – дажба I:II 
(р<0.01) и I:III (р<0.001), а за 5.0 h 
– I:II (р<0.001) и I:III (р<0.01)).  При 
дажбите от НСО с агнета за 
угояване през 2012 г. (I с SFM и II 
c DDGSw) се установиха по-ниски 
стойности на рН за трите часови 
интервала спрямо дажбата със 
SFM от НСО с агнета 2011 г. 
Варирането на рН между 
отделните часови интервали бе в 
границите 7.09 – 6.26. Разликите 
на средните при двете дажби се 
доказаха статистически за 0.0 
(р<0.01) и 2.5 h (р<0.05). 

При проведените серия от анализи на ПТС за определяне на концентрацията на 
водородни катиони (рН), при изхранване на дажби с участие на различен 
протеинов източник, бе установена вариабилност на изследвания показател в 
границите 7.09 – 5.42. Тези данни са близки до препоръчваните от някои автори 
(Hoover, 1986) стойности (6.0 – 7.0) за подсигуряване на оптимални условия за 
растеж и развитие на търбушните микроорганизми и осъществяване на 
максимална метаболитна активност, респ. оптимално протичане на процесите 
на смилане на дажбените протеин и влакнини. В т.ч. са подсигурени и 

Фигура 5. Концентрация на Н+ (рН) в 
ПТС, при изхранване на дажби от НСО с 
агнета за угояване през 2011 г. 

Фигура 6. Концентрация на Н+ (рН) в 
ПТС, при изхранване на дажби от 
НСО с  млечни овце  през 2012 г. 

Фигура 7. Концентрация на Н+ (рН) в 
ПТС, при изхранване на дажби от НСО с  
агнета за угояване през 2012 г. 
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препоръчваните стойности (> 5.7) за синтез на МСП от други автори (Stewart, 
1977). За оптимално протичане на целулолизата в търбуха, стойностите  на  рН  
варират  в  тесни  граници  от  6.7  до  7.0 (Mould and Orskov, 1983), а рН < 6.1 
доказано потиска функциите на целулозолитичните микроорганизми (Mould and 
Orskov, 1983; Kobayashi et al., 2008). В логиката на тези данни, резултатите при 
всички дажби бяха с около 15 % под препоръчваните граници. Въпреки това 
смилаемостта не бе повлияна. По-ниските стойности на рН във всички 
експериментални обследвания вероятно се дължат на периода, в който се 
вземаха първите проби търбушна течност – непосредствено преди залагане на 
сутрешната дажба. В същото време се потвърдиха данните на някои автори 
(Morris, 1988) за наличие на фибролитични микроорганизми в търбуха, които са 
резистентни на ниско рН. Този факт дава основание и ние да се присъединим 
към схващането на част от авторите (Russell and Wilson, 1996), че 
фибролитичните ензими, необходими за осъществяване на основните и 
подържащи функции, са налични и при високи стойности на с[Н+]. Това се дължи 
на приспособимостта на търбушните микроорганизми и паритета на действие на 
техните ензими по отношение на показателя концентрация на Н+ и неговите 
относително по-високи стойности. 
 
Проследяване на ефекта на протеиновия източник в отделните дажби, 
изхранвани в НСО, върху концентрацията и динамиката на    NH3-N в ПТС 
 

Крайният продукт от разграждането на СП в търбуха са АК и NH3. Последният 
се явява крайъгълен камък в баланса на азота в организма на преживните 
животни – краен продукт в обмяната на N–съдържащите съединения и дериват 
за синтез на МСП. Концентрацията му в търбушната течност от една страна е 
показател за ефективността на протеиновата разградимост, а от друга – за 
абсорбционната способност на търбуха (след абсорбция през търбушната стена 
NH3 се биотрансформира в урея и се подлага на ренална екскреция). Синтезът 
на урея е енергозависим процес и изисква метаболитни разходи (Mathews and 
van Holde, 1990). Търбушният NH3–N се определя от редица автори (Bryant, 
1974) като най-важния азотен източник за синтез на МСП в търбуха. На него 
нерядко се гледа като на индикатор за разградимост на дажбеното ОВ, TDN 
(Song and Kennelly, 1990) и синтеза на МСП (Mackie and White, 1990). 
Koнцентрацията му варира в широки граници (10 – 200.0 mg.L-1). Средните 
стойности на NH3–N са достатъчни за да посрещнат и задоволят потребностите 
на микробиалната популация в търбуха по отношение на N2. Препоръчителните 
концентрации на NH3–N за протичане на нормална по обем микробиална 
активност са в рамките на 50.0 – 70.0 mg.L-1 търбушна течност (Satter and Slyter, 
1974). За максимално усвояване на дажбените хранителните вещества, 
повишаване на смилаемостта на дажбените компоненти и синтеза на МСП, 
някои автори (Perdok and Leng, 1989) завишават своите препоръките до 150.0 – 
200.0 mg.L-1 търбушна течност, а други – дори до 300 mg.L-1 (Wanapat and 
Pimpa, 1999; Chanjula et al., 2003 и 2004). Подобни   стойности   получихме    и    
ние   в   нашите   експериментални постановки – установените стойности NH3-N 
в ПТС при отделните дажби, изхранвани в проведените НСО са представени в 
таблица 15. 
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 Таблица 15. Концентрация на NH3-N в ПТС при изхранване на дажби от НСО с 
агнета за угояване и лактиращи млечни овце (mg.0.1L-1) 

n=6; x ± SD Дажба с 
участие на  0.0 h 2.5 h 5.0 h 

НСО с aгнета за угояване през 2011 г. 
RSM 21.1 ± 11.9 14.7 ± 3.79 13.0 ± 2.1с 
SFM 21.1 ± 3.2a 20.3 ± 6.2 19.6 ± 5.9с 
DDGSc 14.6 ± 1.9a 15.5 ± 2.9 14.6 ± 6.2 

НСО с лактиращи млечни овце през 2012 г. 
SFM 11.6 ± 2.8 5.9 ± 3.8с 1.5 ± 0.4с 
RSM 19.2 ± 20.8 14.9 ± 13.0 16.3 ± 14.2 
DDGSw 22.8 ± 10.8 17.9 ± 9.3с 16.7 ± 9.2с 

НСО с aгнета за угояване през 2012 г. 
SFM 30.00 ± 5.9с 23.3 ± 7.9с 21.8 ± 10.1 
DDGSw 9.6 ± 4.0с 8.0 ± 1.6с 11.0 ± 3.1 
Разликите във всяка колона са доказани при комбинация от букви: аа р<0.001; bb 
р<0.01; сс р<0.05. SF
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При дажбите от НСО с агнета през 2011 г. (дажба I с SFM, II – c RSM и III – c 

DDGSc) стойностите варираха в диапазона 129.70 – 211.20 mg.L-1, което е в 
границите на нормата. Получените резултати за трите дажби при отделните 
часови интервали показаха вариабилност – 0.0 (31 %), 2.5 (28 %) и 5.0 h (34 %). 
При дажби I и II нивото на NH3-N преди хранене е практически еднакво (0.3 %) за 
разлика от по-ниската стойност при дажба III (44 %). Доказана е статистически 
достоверна разликата между дажби I и III (р<0.001). На 2.5 h след хранене не 
беше установена статистически достоверна разлика в стойностите на NH3-N (± 
21 %) въпреки тенденцията за по-високи стойности при дажба I спрямо II (38 %) 
и III (31 %). В третия часови интервал (5.0 h) се доказа разликата между дажби I 
и II (р<0.05). При дажбите от НСО с овце 2012 г. (дажба I с SFM, II – c RSM и III – 
c DDGSw) получихме относително ниски концентрации на NH3-N (в границите 
66.4 – 183.9 mg.L-1). Тези стойности при отделните часови интервали показаха 
следната вариабилност – 0.0 (49 %), 2.5 (67 %) и 5.0 h (91 %). В часовия 
интервал преди хранене (0.0 h) не се доказаха достоверни разлики. При пробите 
взети 2.5 и 5.0 h след хранене се доказаха разликите между дажби I:III (р<0.05). 
При дажбите от НСО с агнета 2012 г. (дажба I с SFM и II – c DDGSw) получихме 
стойности на NH3-N  с  вариабилност 73  %. Отклонението спрямо НСО с агнета 
2011 г.  
бе (- 39 %) и (+ 42 %). Разликите между двете дажби (I:II) се доказаха при часови 
интервали 0.0 и 2.5 h (р<0.05). Kонцентрацията на NH3–N в проведените 
физиологични експерименти са високи от една страна поради количеството на 
приетия с дажбата N2, както и на количеството ПРТ (Corona et al., 2011). 
Въпреки че концентрацията на NH3-N е в обратнопропорционална зависимост с 
рН, има данни (Lana et al., 1998; Calsamiglia et al., 2008) за 
правопропорционална зависимост при in vitro опити, което се описва като 
саморегулаторен механизъм против настъпване на търбушна ацидоза. Подобен 
механизъм се наблюдава при част от нашите експерименти. 
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Проследяване на ефекта на протеиновия източник в отделните дажби, 
изхранвани в НСО, върху концентрацията и динамиката на ТЛМК в ПТС 
 

ЛМК са краен продукт от смилането на въглехидратите в предстомашията на 
преживните животни, като малка част произхождат от дезаминирането на АК 
(Leng and Phillipson, 1970). Те изпълняват важна роля в организма на този вид 
животни – енергиен запас и пластичен елемент. Концентрацията на ЛМК и 
тяхната динамика е мултифакторен резултат (Sutton, 1980). Като основни 
лимитиращи фактори от екзогенен произход се сочат: състав на дажбата, 
количество на лесноферментиращите въглехидрати, честота на хранене и т.н. 
Основните ендогенни фактори са: концентрация на Н+ и NH3-N в търбуха, както и 
параметри на  търбушните  микроорганизми  (размер  на  колонии, метаболитна 
 

Таблица 16. Концентрация на ТЛМК в ПТС при изхранване на дажби от НСО  с 
агнета за угояване и лактиращи млечни овце (mmol.0.1L-1) 

n=6; x ± SD Дажба с 
участие на 0.0 h 2.5 h 5.0 h 

НСО с агнета за угояване – 2011 г. 
RSM 9.87 ± 1.69 11.04 ± 1.11c 10.14 ± 2.51 
SFM 10.96 ± 1.39 10.59 ± 2.04 10.77 ± 1.98 
DDGSс 8.78 ± 0.39 8.15 ± 0.26c 8.60 ± 1.24 

НСО с лактиращи млечни овце – 2012 г. 
SFM 10.44 ± 2.31 ab 11.19 ± 2.41ac 18.39 ± 2.72aa 
RSM 6.64 ± 2.66 a 6.87 ± 3.13c 7.32 ± 4.00a 
DDGSw 7.66 ± 1.66 b 7.88 ± 1.91a 8.18± 2.32a 

НСО с агнета за угояване – 2012 г. 
SFM 5.93 ± 2.03 6.46 ± 1.69 6.42 ± 3.12 
DDGSw 5.48 ± 0.96 7.06 ± 0.91 6.04 ± 1.08 SF
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Разликите във всяка колона са доказани при комбинация от букви: аа р<0.001; bb р<0.01; сс р<0.05. 
 

активност и др.).  Именно  ЛМК  (съотношението  С2  : С3)  са в основата за 
намаляване на търбушното рН (Lana et al., 1998; Calsamiglia et al., 2008).  
Повишаване на с[Н+] се предшества от намалено преживяне и саливация 
(нормално се наблюдава при дажби с висок дял на концентратната смеска), 
което води до понижаване на буферния капацитет на търбушната течност и 
бърза амилолиза на разтворимите въглехидрати под действие на 
микроорганизмовите ензими (Hsia et al., 2007; Tripathi and Mishra, 2007). Това 
води като краен резултат до понижаване на търбушното рН. Високата 
ефективност на ферментационните процеси в търбуха по отношение на 
лесносмилаемата въглехидратна фракция от DG, респ. дажбата с негово 
участие, води до повишаване на концентрацията на ЛМК в търбуха, което 
променя с[Н+]. Високите стойности на рН оказват благоприятен ефект върху 
търбушната микрофлора чрез повишаване на метаболитната активност на 
микробиалните колонии, което е предпоставка за благоприятен ефект върху 
разградимостта на фуражите в търбуха. Обратнопропорционалната корелация 
между стойностите на рН и ТЛМК (Crawford et al., 1980; Jouany, 1993) бе 
доказана и в проведените от нас опити (таблица 16). При дажбите (I с SFM, II – c  
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(I:II – р<0.001 и I:III – 
р<0.01), 2.5 h (I:II – 

р<0.05 и I:III – р<0.001) и 5.0 h (I:II – р<0.001 и I:III – р<0.001). При дажбите от 
НСО с агнета за угояване през 2012 г. (дажба I с SFM, II – c DDGSw) разликите 
не се доказаха статистически. При направената статистическа обработка за 
установяване на зависимостта на концентрацията на NH3-N и ТЛМК от 
стойността на рН на търбушната течност се установиха следните корелационни 
зависимости (Фигура 8). Получените при математическата обработка 
коефициенти на детерминация (R2) и регресионни уравнения (у) за зависимост 
между концентрацията на водородни катиони и NH3–N са в съответствие с 
данните  на  други  автори  (Lana  et  al.,  1998;  Calsamiglia  et  al.,  2008). 
Връзката между концентрацията на водородни катиони и ТЛМК кореспондира с 
данните на Crawford et al. (1980) и Jouany (1993). 
 
4. РАЗГРАДИМОСТ НА СВ И СП В ТЪРБУХА НА ОВНИ ЧРЕЗ In situ ТЕХНИКА     
 
      Химичният анализ на протеиновите фуражи (таблица 3) показа високи 
стойности на СП, а с експериментите в настоящия раздел се илюстрира тяхната 
динамика на разградимост в търбуха (таблица 17), както на СВ, така и на СП. 
Разградимостта на протеина в търбуха е сложен мултифакторен процес, който 
показва вариабилност, както при различните фуражи, така и между отделните 
партиди. Постъпилият дажбен протеин в търбуха на преживните животни се 
подлага на хидролиза под действие на микробиалните ензими, продукт на 

Фигура 8. Зависимост на количеството NH3-N (а- 
RSM, b- SFM, c-DDGSc) и ТЛМК (d-RSM, e-SFM, f-
DDGSc) от концентрацията на Н+ (pH) в ПТС 

а 

b 

c f 

d 

e 

RSM и III – c DDGSc) 
от НСО с агнета за 
угояване през 2011г. 
концентрацията на 
ТЛМК показа 
вариабилност в 
изследваните 
часови  интервали  –  
0.0 h (10 %),  2.5 h  
(13 %)  и  5.0 h      
(10 %).  Разликите  
бяха доказани в 
часови интервал    
2.5 h между дажби 
II:III (р<0.05). При 
дажбите от НСО с 
лактиращи млечни 
овце през 2012 г. 
(дажба I  с  SFM, II  –  
c RSM и III  –  c 
DDGSw) бяха 
доказани разликите  
и в трите часови 
интервала – 0.0 h 
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протеолитичните бактерии в търбуха. Степента на разграждане на протеина се 
обуславя от редица екзо- (размер на частиците, количество на 
лесноразградимия протеин и др.) и ендогенни (брой и метаболитна активност на 
колониите протеолитични бактерии, скорост на прикрепяне на бактериите към 
фуражните частици, скорост на отток на хранителните вещества от 
предстомашията и др.) фактори (Kopenci and Wallase, 1982). Като краен 
продукт от разграждането на СП в търбуха се получават пептиди, АК и NH3. 
Високата активност на ферментационните процеси в търбуха води до 
повишаване на концентрацията на ЛМК, което резултира в промяна на рН. 
Високите стойности на рН оказват благоприятен ефект върху търбушната 
микрофлора чрез повишаване на метаболитната активност на микробиалните 
колонии, което е предпоставка за благоприятен ефект върху разградимостта на 
фуражите в търбуха (Urbaniak, 1995; Taghizadeh et al.,  2005). Всички  
упоменати  фактори  бяха  верифицирани чрез  анализите,  поместени  в  
съответните  раздели по-горе.     

Разградимостта, която получихме (таблица 17) за сухо вещество и протеин  
нараства   в   реда:   RSM  <<  DDGSc  <<  DDGSw.   Според   някои  литературни 

Таблица 17. Разградимост на СВ и СП от RSM,  
                      DDGSc и DDGSw 

Часови интервал (h) Фураж 
0 2 4 8 16 24 48 

 
% на разградимост на СВ 

RSM 26.3 21.0 26.6 31.6 39.1 45.7 67.2 
DDGSc 45.7 31.5 39.4 53.7 56.8 59.6 76.9 
DDGSw 22.3 40.5 49.1 54.7 61.9 71.9 80.7 
 

% на разградимост на СП 
RSM 18.2 20.1 22.8 27.6 38.6 44.5 72.2 
DDGSc 28.7 20.5 25.0 38.2 43.9 50.2 79.1 
DDGSw 17.6 35.4 43.6 51.4 59.4 76.3 86.4 

 

стойности за количеството на водноразтворимата фракция – 229.56 и 206.58 
g/kg. При DDGSc в противовес се доказаха много високи стойности – 399.07 g/kg. 
Водноразтворимата фракция от СП за трите протеинови фуража кореспондира с 
тези за СВ, но при по-ниска разлика в абсолютните стойности: RSM (66.05 g/kg), 
DDGSс (73.85 g/kg) и DDGSw (64.78 g/kg). Оставащите количества СВ и СП при 
трите фуража показват висока степен на разграждане в търбуха. За 48 h 
интервал на инкубиране в търбуха най-висока степен на разградимост на СВ 
показаха DDGSw >> DDGSс (5 %) >> RSM (13 %), а на СП – DDGSw >> DDGSс      
(8 %) >> RSM (16 %). Количеството на неразграденото в търбуха СВ бе най-
високо при RSM >> DDGSс (30 %) >> DDGSw (41 %), а на СП –      RSM >> 
DDGSс (25 %) >> DDGSw (51 %). Високи стойности на разтворимост и 
разградимост на протеиновата фракция, респ. азота от спиртоварното зърно 
публикуват и други автори (Sinclair et al., 1993; Witt et al., 1999a и 1999b), а за 
RSM – относително ниски (Richardson et al., 2003). Стойностите в началните 
часови интервали (0, 2 и 4 h) предполагат наличие на lag- фаза (при RSM и 

източници (Blethen et al., 
1990), пропорциите на 
протеиновите фракции 
при отделните фуражи са 
важен фактор, който 
повлиява разградимостта 
на СП в търбуха. 
Установените стойности 
на разградимост на СВ в 
търбуха показват 
устойчиво повишение при 
отделните часови 
интервали. При RSM и 
DDGSw се установиха 
относително ниски 
....................... 
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DDGSc). Този период се разглежда двуяко. От една страна той е нужен на 
целулозолитичните бактерии в търбуха да се прикрепят към фуражните частици 
(Akin, 1988). От друга (Lopez,    2005),     той     олицетворява     частичната     
неспособност на микробиалната популация в търбуха да разгради 
предоставения субстрат. Продължителността му трае докато микробиалната 
популация не се разрастне и колонизира до такава степен, че да насити 
субстрата. Тези автори посочват като съпътстващи фактори за 
продължителността на тази фаза – степен на хидратиране на субстрата, 
лимитиращи фактори от страна на фуража и т.н. Получените от нас резултати 
кореспондират с тези  данни  и  са  в  подкрепа  на стойностите,  установени  от   
други    автори    (Witt  et  al.,   1999a   и    1999b).     Разградимостта     на     RSM 

 кореспондира с тази, 
съобщена от други автори 
(Masoero et al., 1994; Moss 
and Givens, 1994). Този фураж 
се характеризира с удължена 
разградимост в търбуха на 
преживните животни (Кеndall 
et al., 1991), която варира в 
широки граници: 44.3 % 
(Кеndall et al., 1991) до 74.0 % 
(Moshtaghi-Nia     and    Ingalls, 
1995). Това неминуемо трябва 
да се отдаде на факта, че 

разградимостта на протеина в търбуха се променя, като зависи от 
технологичния процес, при  който  се  получава  фуража.  Както  се очакваше,  
спиртоварно  зърно  показа високи стойности по отношение на разтворимите  и  
разградими в търбуха N2  фракции.  За това допринася частичната разтворимост 

 на протеиновата компонента 
по време на технологичната 
обработка (мокро смилане, 
високотермичен режим на 
обработка и т.н.) на DDGS 
(Clark et al., 1987). Неотменна 
последица е образуването на 
слаби Н-връзки и здрави 
дисулфидни мостове между             
протеиновите      молекули      и 
 образуването на 
високомолекулни протеинови 
конглумерати (проламини, 
глутелини и др.) с ниска 
смилаемост    и    разградимост  

(Clark et al., 1987). Намират се и данни за образуване на различни по здравина 
връзки (протеин-въглехидрат (протеогликани) и протеин-протеин) под действие 
на термичния фактор при технологичната обработка. Това е предпостака  за  
преминаване на ПРТ в ПНТ, както и редуциране на биологичната стойност на 
ПНТ чрез образуване на несмилаеми Майлардови продукти (Nakamura et al., 

Фигура 9. In sacco разградимост на СВ от 
RSМ, DDGSc и DDGSw, в търбуха, при 
различни часови интервали на инкубация (%) 

Фигура 10. In sacco разградимост на СП от 
RSМ, DDGSc и DDGSw, в търбуха, при 
различни часови интервали на инкубация (%) 
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1994; Yu, 2005). Разградимостта на N2 от спиртоварно зърно кореспондира с 
данните на други автори (Sinclair et al., 1993; Witt et al., 1999b) – висок процент 
на разтворим N2, а остатъчния неразтворим, но разградим N2 се разгражда 
бързо и във висока степен. За разлика, RSM се характеризира с относително 
нисък дял на разтворим N2, а фракцията на разградимия протеин се показва 
бавен темп на разграждане. При провеждане на процедурата in sacco, опитните 
животни получаваха дажба, съдържаща инкубираните фуражи с оглед постигане 
на по-голяма прецизност и акуратност при определяне на разградимостта в 
търбуха  (Mertens et al., 1998;  Lopez,  2005).  Фактическите  данни  показаха,  че  
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Установената висока разградимост на СВ и протеин би могла да се намали чрез 
някои от приомите, които са дали резултат при редица изследвания (Aldrich et 
al., 1997; Cardozo et al., 2000; Chatterjee and Walli, 2002). Използвайки 
получените първични данни, след математическа обработка се изведоха 
следните зависимости и корелационни уравнения – фигури 11 и 12. 
Разградимостта на сухо вещество при трите протеинови фуража показа 
високодостоверна корелационна зависимост спрямо часовите интервали на 
инкубация в търбуха на преживните животни. Коефициентите на детерминация 
(R2) са 0.98, 0.83 и 0.77, съответно при RSM, DDGSc и DDGSw. От направената 
математическа обработка се установи много добра зависимост между 
разградимостта на СВ (%) от интервала на инкубация (h). Това показва, че двата 
показателя са в голяма зависимост един от друг.  
Разградимостта   на   протеин   при   трите   протеинови   фуража   показа   също  
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високодостоверна корелационна зависимост спрямо часовите интервали на 
инкубация в търбуха на преживните животни. Коефициентите на детерминация 
(R2) са 0.99, 0.96 и 0.83, съответно за RSM, DDGSc и DDGSw. От направената 
математическа обработка може да се заключи, че между разградимостта на СП 
(%) и интервала на инкубация (h) има много висока зависимост. 
 
5. НАУЧНО-СТОПАНСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ  
5.1. С АГНЕТА ЗА УГОЯВАНЕ     
5.1.1. ПРИ ИЗХРАНВАНЕ НА РАПИЧЕН ШРОТ (RSM) И ИЗСУШЕНО 

СПИРТОВАРНO ЦАРЕВИЧНО ЗЪРНО С РАЗТВОРИМ ОСТАТЪК (DDGSc)   
 Резултатите от проведените анализи и определения бяха oбобщени в 
следните аспекти: консумация на фураж и хранителни вещества; продуктивен 
ефект; оползотворяване на дажбата и нейните компоненти; кланичен 
анализ; баланс на азота и икономическа обосновка. 
 

КОНСУМАЦИЯ НА ФУРАЖ И ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА 
    Химичният състав на фуражите, изхранвани в НСО с агнета за угояване през 
2011 г. е представен на таблица 18. Коментарът им е отразен подробно в 
раздел 1.2. Химичният състав на царевицата и тритикалето е близка до 
литературните данни. Изключение прави съдържанието на протеин – около 2 % 
по-ниско (Тодоров и сътр., 2007). Количеството на СП в ливадното сено е 
ниско, а на СВл – високо. Това кореспондира с ниско качество на този обемист 
фураж (Тодоров и сътр., 2007). Резултатите от експеримента са представени в 
таблица 19.  От данните в нея е видно, че консумацията на СВ при трите групи е 

 

Таблица 18. Химичен състав на фуражи, използвани в НСО с агнета за    
угояване през 2011 г. 

Химичен състав, % от СВ Фураж СВ, 
% СП СМ СВл БЕВ СПе Са Р 

Царевица 81.66 7.38 2.71 3.17 85.69 1.04 0.06 0.21 
Тритикале 83.57 12.04 1.44 3.72 80.96 1.85 0.06 0.35 
RSM 87.35 36.35 3.07 13.70 39.59 7.29 0.70 1.03 
SFM 86.32 37.24 0.82 20.84 33.60 7.50 0.44 1.21 
DDGSc 87.42 26.40 11.46 7.26 50.49 4.40 0.10 0.93 
Ливадно сено 84.74 8.47 1.09 35.78 48.87 5.80 0.33 0.16 

 
приблизително еднаква – при I и III група е 1.15 кg, и незначително по-ниско при 
II група (5 %). Това позволява да се направи коректна съпоставка на влиянието 
на отделните протеинови фуражи върху продуктивността на агнетата. 
Консумацията на нето енергия (КЕР) е приблизително еднаква – 1.26, 1.20 и 
1.18, съответно за групата, консумирала дажба с участие на DDGSc >> SFM (5 
%) >> RSM (2 %). Приблизително еднаква е и консумацията на суров протеин 
(198, 187 и 186 g) и протеин, смилаем в тънките черва (119, 113 и 113), 
съответно при групата, получавала дажба с участие на SFM, RSM и DDGSc.  
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ПРОДУКТИВЕН ЕФЕКТ  

 На база проведените измервания на агнетата от трите групи, по време на  
експеримента бе определенa динамиката на растеж и средния дневен прираст 
на животните през отчетния период (таблица 19) за всяка  

Таблица 19. Резултати от НСО с агнета за угояване през 2011 г., получавали 
дажби с различни протеинови източници (n=16; х ± SD) 

Протеинов източник Показатели 
SFM RSM DDGSc 

начално 
(IBW) 16.8 ± 2.4 16.6 ± 2.4 16.6 ± 2.7 Живо тегло       

   (BW), кg крайно 
(FBW) 31.6 ± 5.4 bb 35.5 ± 5.6b 35.8 ± 4.9b 

Среден дневен прираст, kg 0.180 аb 0.231 b 0.234 a 
СВ, кg 1.15 1.10 1.15 
КЕР 1.20 1.18 1.26 
СП, g 197 187 186 

Консумация 
(дн/жив.) 

        на  ПСЧ, g 119 113 113 
на КЕР 6.65 5.11 5.38 
на СП, g 1095 809 793 

Разход за     
1 кg 

прираст  на ПСЧ, g 660 489 483 
Разликите във всеки ред са доказани при комбинация от букви: аа р<0.001; bb р<0.01; сс р<0.05. 

 
група (кg.аг-1.дн-1). Животните, консумирали 
дажба I (с SFM) имат достоверно най-ниско 
крайно живо тегло (р<0.01), следвани от 
тези, консумирали дажба II (с RSM)       
(12.47 %) и III (с DDGSc) (13.61 %).  
Разликите в крайното живо тегло бяха 
доказани между I:II и I:III група (р<0.01). 
Средният дневен прираст за отчетния 81-
дневен период при групите, получавали 
дажба с участие на  RSM и DDGSc  е  
приблизително  еднакъв (около 232 g). 
Доказано по-нисък е прираста за 
контролната група, консумирала дажба с 
участие на SFM. Представен в проценти, 
прираста нараства в реда: I << II (+ 28 %) << 
III (+ 30 %) група, като разликите са 
доказани с висока степен на достоверност – 
съответно р<0.01 и р<0.001. Динамиката на 
растеж при животните от трите опитни групи 
показа последователност и устойчивост при  

отделните контролни претегляния, като ясно личат разликите при изхранването 
на дажбите с различни протеинови източници. По-ниският среден дневен 
прираст при животните от групата, получавала дажба с участие на слънчогледов 
шрот (SFM) се дължи на по-високото процентно съдържание на сурови влакнини 
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в този протеинов източник, чиято висока степен на лигнификация  е  затруднила  
смилаемостта  на  дажбата. Същевременно, по-високия прираст при групите, 
консумирали дажби с участие на DDGS и RSM може да бъде отдаден на по-
добрия АК състав, както и по-ниската разградимост на протеина в търбуха 
(таблици 4 и 17). Установените от нас резултати кореспондират с тези на други 
автори при проведени експерименти с агнета за угояване (Ham et. al., 1994) и 
при говеда от месодайно направление (Schauer et al., 2008; Karlsson and 
Martinsson, 2011). За разлика от тях, Stalker et al. (2009) и Huls et al. (2006) 
установяват негативен ефект върху прираста при юници и агнета за угояване. 
Други не отчитат ефект от добавката на DDGS и RSM към дажбата на говеда 
(Gordon et al., 2002 и 2002b; Klopfenstein et al., 2008; Vander Pol et al., 2009) и 
агнета за угояване (Neville et al., 2010; Van Еmon et al., 2012) спрямо 
контролната  дажба.  Данните  за получен   прираст   и   количество консумиран 
СП от SFM, RSM и DDGSc бяха използвани да се установи до каква степен 
протеиновия източник в дажбата на агнетата оказва влияние върху прираста. 
Най-висок коефициент на детерминация (R2) между динамика на растеж на 
агнетата от групите и количеството на консумиран СП от трите протеинови 
източника (SFM, RSM, DDGSc) бе установен при III група (R2 = 0.8). 
Зависимостта нараства в реда: SFM >> RSM >> DDGSc, което се дължи на 
качеството на СП при отделните протеинови фуражи и разликата в 
съотношението между отделните протеинови фракции. Трябва да се отдаде 
значимото внимание и на евентуални денатурационни процеси в протеиновите 
фракции на база технологичната обработка, респ. температурния режим. 
Регресионните уравнения може да се използват за прогнозиране на средния 
дневен прираст на база количеството на СП, който протеиновия източник при 
агнета за угояване осигурява в дневната дажба. 
 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ДАЖБАТА И НЕЙНИТЕ КОМПОНЕНТИ 
  Разходът на нето енергия (КЕР) за 1 кg прираст е 6.65, 5.38 и 5.11 КЕР, 

съответно за групата консумирала дажба с участие на SFM, DDGSc и RSM. 
Разликите между контролната група (SFM) и опитните групи (RSM и DDGSc) са 
съответно 19 и 23 %, а между двете опитни групи (II:III) – около 5 %. Разходът на 
протеин за 1 кg прираст е 1.09, 0.81 и 0.79 кg, съответно при групата, 
консумирала дажба с участие на SFM, RSM и DDGSc. При ПСЧ стойностите 
съответно са 660, 489 и 483 g. Представен като процент от разхода на суров 
протеин и ПСЧ за 1 кg прираст при контролната група е по-висок с: I > II (26 и     
26 %) > III (28 и 27 %). По отношение на коефициента (G:F) за оползотворяване 
на дажбата се установиха следните стойности: 0.13, 0.18 и 0.17, съответно за I, II 
и III група. По-доброто оползотворяване на опитните дажби с участие на RSM и 
DDGSc, в сравнение с контролната дажба, вероятно се дължи на по-ниската 
разгрaдимост на протеина в тези два протеинови източника (таблица 17), както 
и на по-благоприятния аминокиселинен състав (таблица 4). Подобни резултати 
за положителен ефект на DDGSc и RSM върху оползотворяване на дажбата 
установяват и други автори при опити с агнета и говеда за угояване (Ham et. al., 
1994; Gordon et al., 2002 и 2002b). Не е констатиран ефект от добавка на 
изследваните фуражи при опити с агнета (Neville et al., 2010; Van Еmon et al., 
2012)   и   говеда   (Lehmann   and   Bencheikh,   1996;    Gibb   et   al.,  2008)   за    
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SFM
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DDGSc

 
представени в таблица 20. Не бяха установени 
разлики по отношение на съдържанието на 
протеин, мазнини и фосфор между трите групи. 
Необяснимо по-високо е съдържанието на калций 
на месото от групата, получавала дажба с участие 
на изсушено спиртоварно царевично зърно с 
разтворим остатък. Получените от нас резултати за 
кланичен рандеман, кланичен труп и анализ на 
месо кореспондират с данните на други автори. С 
повишаване на прираста се повишава и 
количеството на мазнината, отложена в трупа, 
респ. в месото (Owens et al., 1995). Подобни данни 
получават и други автори при опити с говеда за 
угояване (Gibb et al., 2008).   Част  от  авторите  
установяват  негативен  ефект  на  DDG върху 
качеството на трупа (Huls et al., 2006) при агнета и 
говеда за угояване. Schauer et al. (2008); Neville et 
al. (2010) и Van Еmon et al. (2012) не установяват  
ефект  при  агнета  и  говеда  (Gunn et al., 2009) за 
угояване, хранени с дажби с участие на 
............................. 

угояване   върху   оползотворяването   на   фуража. 
 

КЛАНИЧЕН АНАЛИЗ 

Данните за кланичния рандеман (фигура 14), тегловния анализ на 
трупчетата, разфасовките (фигура 15) и процентното разпределение (фигура 
16) на тъканите (мускулна, мастна и костна) са представени графично. 
Стойностите за кланичен рандеман се повлияват в реда: II << I << III. 

От фигури 14 и 15 е видно, че няма 
съществени разлики между групите по 
отношение на кланичния рандеман и 
теглото на отделните     части     на      
трупа.  
Установена е доказана разлика (р<0.05) 
само при теглото на врата между I и III 
група.   След  дисекция   на   отделните   
части на трупа и претегляне на тъканите  

се установиха доказани разлики по отношение на количеството на субкутанната  
мастна тъкан от плешката(фигура 16) между II и III група (р<0.05) и количеството  
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на мускулната тъкан от врата между I и III група  (р<0.05).  След дисекцията на 
половинката   бе   анализирана   средна   проба  от  месо,   данните  от  които  са 
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Фигура 14. Kланичeн рандеман (%) 

Фигура 15. Сравнителен анализ на разфасовки 
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игура 16. Анализ на от
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изследваните фуражи, спрямо контролата. 
 
Таблица 20. Химичен анализ на месо от лява половинка - НСО с агнета за 

угояване през 2011 г. 
Група I I I I I I 

Протеинов фураж SFM RSM DDGSc 
СВ, % 32.70 ± 2.97 31.54 ± 3.84 35.71 ± 4.56 

СП 55.36 ± 6.66 56.75 ± 7.74 48.63 ± 8.75 
СМ 38.59 ± 5.69 38.57 ± 5.80 45.91 ± 7.31 
СПе 2.26 ± 0.45 2.50 ± 0.65 2.06 ± 0.48 
Калций 0.012 ± 0.003 0.014 ± 0.002* 0.025 ± 0.009* 

%
  o

т 
 С

В
 

Фосфор 0.152 ± 0.027 0.161 ± 0.003 0.152 ± 0.011 
Pазликите са доказани при   * II:III – p<0.05. 

 
БАЛАНС НА АЗОТА 

На фигура 17 са представени резултатите за баланс на азота и процента на 
неговото оползотворяване.  

0 50 100 150 200

Приет с
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100 %100 %
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100 %100 %
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100 %100 %

93.393.3 %%

 
От данните на фигурата е видно, че агнетата от трите групи са приемали 
приблизително еднакво количество азот (около 30 g/животно /дневно).               
По отношение на показателите процент на отлагане на N2 в месото и процент на 
оползотворяване на N2 се наблюдава тенденция на по-добри резултати  при  
групата,  консумирала  дажба  с  участие  на  рапичен  шрот. 
 
ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА 

 Първичните данни от НСО позволиха да се изчисли коя от трите дажби, респ. 
протеинов фураж, е най-изгодна от икономическа гледна точка. На фигура 18 са  
представени данните относно разхода на фураж за 1 кg продукция, респ.  
прираст  и  чисто  месо.  От  данните  в  графиката  се  вижда, че от 
икономическа гледна точка най-ефективна по отношение на двата изследвани 
показателя (1 кg прираст и 1 кg добито чисто  месо)  бе  дажбата,  съдържаща  
като   протеинов   източник   RSM, следвана от тази с DDGSc     и     SFM. 
Подобни експерименти за установяване на икономическата ефективност са 
провели някои наши и чужди автори с агнета и телета (Stalker et al., 2009; 
Попова и сътр. 2012). 

 

Ф
игура 17.  

           Баланс на азот
 

ООппооллззооттввоорряяввааннее    
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5.1.2. ПРИ ИЗХРАНВАНЕ НА ИЗСУШЕНО СПИРТОВАРНО ПШЕНИЧНО 

ЗЪРНО С РАЗТВОРИМ ОСТАТЪК (DDGSw)  

 По аналогия с Раздел 5.1.1, резултатите от проведените анализи и 
определения бяха обобщени в същите направления. 

КОНСУМАЦИЯ НА ФУРАЖ И ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА 
   Данните за химичния състав на фуражите, използвани в НСО с агнета за 
угояване през 2012 г. са показани в таблица 21. Коментарът им е отразен  
подробно  в  Раздел 1.2.  От  данните  в  таблицата  е видно, че химичния състав 
 

Таблица 21. Химичен състав на фуражи, използвани в НСО с агнета за 
угояване през 2012 г. 

Химичен състав, % от СВ Фураж СВ, 
% СП СМ СВл БЕВ СПе Са Р 

Царевица 86.29 9.28 3.42 3.84 81.99 1.47 0.06 0.24 
Пшеница 86.88 11.70 2.35 2.62 81.37 1.96 0.07 0.33 
SFM 84.62 36.55 1.37 21.96 32.98 7.14 0.41 1.04 
DDGSw 92.72 36.85 5.70 6.55 46.01 4.89 0.12 0.97 
Ливадно сено 88.07 6.63 1.65 30.66 54.73 6.34 0.38 0.09 

 

на фуражите е близък до литературните данни (Тодоров и сътр., 2007). 
Количеството на СП в ливадното сено е ниско, а на СВл – високо. Това 
кореспондира с ниско качество на този обемист фураж (Тодоров и сътр., 2007). 
Резултатите от проведения научно-стопански експеримент с агнета за угояване 
през 2012 г. са представени в таблица 22. От данните в нея е видно, че 
консумацията на СВ (около 0.83 кg), нето енергия (около 0.92 КЕР) и ПСЧ (около 
91 g) при двете групи е приблизително еднаква. 

 

ПРОДУКТИВЕН ЕФЕКТ 
Средното живо тегло при започване на експеримента е ниско (около 11 кg), 

Фигура 18. Сравнителен графичен анализ на 
икономическата полза от дажби с участие на  различен 
протеинов източник 
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което бе и целта на опита. Отчетеното в края на 114-дневния опитен период 
крайно живо тегло бе достоверно (р<0.05) по-високо при опитната група (32.3 кg) 
в сравнение с контролата (29 кg). Изразена в проценти, разликата е 11.5 %. 
Средният дневен прираст при групата, консумирала дажба с участие на DDGSw 
e доказано по-висок (191 g) в сравнение с контролната дажба (160 g) с участие 
на SFM (р<0.05). Изразена в проценти, тази разлика е 19.4 %. Подобни данни за 
продуктивния ефект на изследваните фуражи установяват и други автори (Ham 
et al., 1994; Loy et al., 2007)  при проведени  експерименти  с агнета  
 
Таблица 22. Резултати от НСО с агнета за угояване през 2012 г., получавали 
дажби с различни протеинови източници (n=15; х ± SD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
за угояване и говеда с месодайно направление (Klopfenstein et al., 2008). В 
подобни опити с телета  и  юници Lancaster et al. (2004)  установяват  негативен 
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Приетo количество СП от DDGSw  
бе установен при II група (R2 = 0.9). Нарастващата зависимост в реда SFM << 
DDGSw, може да бъде отдадена както на качеството на СП при отделните 

Протеинов източник 
Показатели 

SFM DDGSw 
начално (IBW) 10.7 ± 3.2 10.6 ± 3.0 Живо 

тегло 
   (BW), кg 

крайно (FBW) 29.0 ± 6.3с 32.3 ± 6.1с 

Среден дневен прираст, kg 0.160 с 0.191 с 
СВ, кg 0.83 0.84 
КЕР 0.92 0.92 

Консумация    
(дн / жив) 

на ПСЧ, g 92 90 
на КЕР 5.75 4.82 Разход за  

1 кg 
прираст 

на ПСЧ, g 572 473 

Разликите във всеки ред са доказани при комбинация от букви: аа р<0.001; bb р<0.01; 

сс р<0.05. 
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ефект върху прираста. Walter et al. 
(2010а) и Felix et al. (2011) не отчитат 
ефект от добавката на DDGS към 
дажбата на говеда и агнета за 
угояване (Erickson et al., 1989 и 
Еstrada-Angulo et al., 2007). 
Резултатите за прираста и 
количеството консумиран протеин 
използвахме за да установим до каква 
степен протеиновия източник в 
дажбата на агнетата за угояване 
оказва влияние върху прираста. По-
висок коефициент на детерминация 
(R2) между динамиката на растеж на 
агнетата от двете групи и СП от двата 
протеинови източника (SFM, DDGSw) 
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45 46 47 48

DDGSw
SFM

+ 5 %+ 5 %

протеинови   фуражи,  така и на разликата в съотношението между отделните 
протеинови фракции в тях. Трябва да се отдаде значимото внимание и на 
евентуални денатурационни процеси в протеиновите фракции на база 
технологичната обработка, респ. температурния режим. Получените 
регресионни уравнения може да се използват за прогнозиране на средния 
дневен прираст при агнета за угояване на база количеството на СП, който 
протеиновия източник осигурява в дневната дажба. 
 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ДАЖБАТА И НЕЙНИТЕ КОМПОНЕНТИ 
 Разходът на фураж и хранителни вещества за 1 кg прираст са показани в 
таблица 22. Разходът на нето енергия (КЕР) за 1 кg прираст е 5.75 и 4.82 КЕР 
или с 16 % по-нисък за групата, консумирала дажба с участие на DDGSw. 
Разходът на ПСЧ за 1 кg прираст е 0.57 и 0.47 кg, съответно за групата, 
консумирала дажба с участие на SFM и DDGSw. Изразено в проценти – 17.4 % 
по-висок разход при групата, консумирала дажба с участие на SFM. 
Съотношението прираст / фураж (G:F), представено като коефициент на 
оползотворяване на дажбата, е 0.16 и 0.20, съответно за I и II група. 
Представено в проценти – I << II с 22 %. По-добрите резултати при групата, 
получавала дажба с участие на DDGSw се дължат на по-ниската разградимост 
на протеина в търбуха на преживните животни, както и на по-добрия АК състав 
на протеиновия източник (таблици 4 и 17). До подобни изводи достигат и други 
автори при проведени експерименти с агнета за угояване (Lodge et al., 1997; 
Gould, 1998) и говеда (Gordon et al., 2002b; Benson et al., 2005; Leupp et al., 
2009) с месодайно направление. Erickson et al. (1989); Zelinsky еt al. (2006) и 
Еstrada-Angulo et аl. (2007) не отчитат ефект от добавката на DDGS към 
дажбата на агнета и говеда (Gibb et al., 2008; McКinnon and Walker, 2008) за 
угояване. Не бяха открити данни за установен негативен ефект при добавка на 
DDG в дажби на агнета и говеда за угояване.  
 

КЛАНИЧЕН АНАЛИЗ 

От данните на фигури 20, 21 и 22 е видно, че няма съществени разлики между 
групите по отношение на кланичния рандеман, тегловния анализ на трупчетата,  

разфасовките и процентното 
разпределение на тъканите 
(мускулна, мастна и костна). 
Процентното разпределение на  
отделните     разфасовки,       като 
част от студения труп варират в 
тесни граници,  като  на  места 
показва само слаби нюанси (фигура 
22).                                 
След дисекция на лявата половинка, 
бе анализирана средна проба от 

месо за общ химичен състав. Показателите са представени в таблица 23. 
 

 

Фигура 20. Кланичен рандеман (%) 
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Таблица 23. Химичен анализ на месо от лява по-     От     данните      е     видно, 
ловинка – НСО с агнета за угояване през 2012 г.      че   състава   на   месото   е 

приблизително еднакъв при 
двете групи, консумирали 
дажби с участие на 
различен източник на 
протеин. Има известни 
тенденции при 
съдържанието на протеин 
(4.8 %) и мазнини (5.4 %). 
 

 

БАЛАНС НА АЗОТА 

Процентът на оползотворяване на азот от различните дажби, респ. 
протеинови източници, е представен на фигура 23.  От  данните  в нея се вижда,  

че количеството на приетия с дневната 
дажба азот (N2) варира между групите в 
рамките на 15 % в полза на агнетата, 
консумирали дажба с участие на DDGSw:   
II >> I. Процентът на отложения в месото 
N2 е по-висок  при  групата,  консумирала  
контролна  дажба, в сравнение с тази с 
участие на DDGSw (5 %). Тези данни ни 
позволиха да изчислим кой протеинов 
фураж     е     с     по-висок     процент     на  

оползотворяване на N2 с дажбата: DDGSw << SFM (17 %). Разликите са 
доказани (р<0.05). Данните позволяват да се заключи, че по показателя 
количество приет N2 с дажбата I << II, а по отношение на показателите процент 
на отлагане на N2 в месото и оползотворяване на N2, по-добри са резултатите 
при групата, консумирала контролната дажба I (с SFM) в сравнение с тази, 
консумирала дажба с участие на DDGSw. 
 

ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА 

Първичните данни от проведения НСО позволиха да се изчисли коя от двете 
дажби,  респ.  двата  протеинови  фуража,  е  по-изгодна от икономическа гледна  

Фигура 21. Анализ на разфасовки Фигура 22. Анализ на отделните тъкани 

Група I I I 
Протеинов фураж SFM DDGSw 
Сухо Вещество, % 32.6 ± 3.6 32.6 ± 2.5 

СП 56.4 ± 7.8 53.7 ± 5.1 
CM 38.9 ± 6.6 41.1 ± 4.4 
СПе 2.7 ± 0.4 2.60 ± 0.3 
Са 0.03 ± 0.1 0.03 ± 0.1 %

  о
т 

С
В

 

Р 0.16 ± 0.1 0.16 ± 0.1 

ООппооллззооттввоорряяввааннее    

Фигура 20. Баланс на азот 
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точка. На фигура  24 са 
представени данните относно  
разход  на  фураж за 1 кg 
продукция, респ. прираст и чисто 
месо. 
От данните в графиката се вижда, 
че от икономическа гледна точка 
по-ефективна по отношение на 
двата изследвани показателя (1 кg 
прираст и 1 кg добито чисто месо) 
бе дажбата, съдържаща като 
протеинов източник DDGSw, 
следвана от тази с участие на 

SFM. Подобни експерименти за     
установяване    на 
икономическата ефективност са 
провели   някои   наши   и   чужди  

автори с агнета и телета за угояване (Stalker et al., 2009; Попова и сътр. 2012). 
 

5.2. С ЛАКТИРАЩИ МЛЕЧНИ ОВЦЕ 
 Резултатите от проведените анализи и определения бяха обобщени в 
следните аспекти: консумация на фураж и хранителни вещества; продуктивен 
ефект; оползотворяване на дажбата и нейните компоненти; анализ на мляко; 
баланс на азот и икономическа обосновка. 
 

КОНСУМАЦИЯ НА ФУРАЖ И ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА 
 Химичният състав на фуражите, използвани в НСО е представен в таблица 24. 
Данните за царевица и пшеница са близка до тези в литературните източници. 
Изключение прави съдържанието на протеин  –  около 2 % по-ниско (Тодоров и 
 

Таблица 24. Химичен състав на фуражи, използвани в НСО с лактиращи 
млечни овце през 2012 г. 

Химичен състав, % от СВ Фураж СВ, 
% СП СМ СВл БЕВ СПе Са Р 

Царевица 86.29 9.28 3.42 3.84 81.99 1.47 0.06 0.24 
Пшеница 86.88 11.70 2.35 2.62 81.37 1.96 0.07 0.33 
SFM 84.62 36.55 1.37 21.96 32.98 7.14 0.41 1.04 
RSM 85.20 34.42 2.76 12.40 43.65 6.78 0.62 0.87 
DDGSw 92.72 36.85 5.70 6.55 46.01 4.89 0.12 0.97 
Ливадно сено 88.07 6.63 1.65 30.66 54.73 6.34 0.38 0.09 
Царевичен силаж 39.60 6.86 2.66 16.70 68.53 5.21 0.41 0.11 

 

сътр., 2007). Количеството на СП в ливадното сено и царевичния силаж е ниско, 
а на СВл – високо. Това кореспондира  с  ниско  качество  на  тези  обемисти  
фуражи  (Тодоров и сътр., 2007). Резултатите от проведения научно-стопански 
експеримент с лактиращи млечни овце са обобщени в таблица 25. От данните в  

Фигура 24. Сравнителен графичен анализ 
на икономическата полза от дажби с 
участие на  различен протеинов източник 
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Таблица 25. Резултати от НСО с лактиращи млечни овце през 2012 г., 
получавали дажби с различни протеинови източници (n=8;   х ± SD) 

Протеинов източник Показатели 
SFM RSM DDGSw 

Фактическа 1.32 ± 0.2a 1.33 ± 0.2b 1.27 ± 0.2ab Средна дневна   
    млечност, L Към 6.5 % 1.44 ± 0.2ac 1.48 ± 0.2bc 1.34 ± 0.2ab 

Протеин, % 5.65 ± 0.28 5.68 ± 0.34 5.67 ± 0.20 Състав на        
      мляко, %: Мазнини, % 7.10 ± 0.80 7.26 ± 1.17 7.02 ± 0.54 

СВ, кg 2.05 2.06 2.14 
КЕM 2.28 2.21 2.23 Консумация  

         на:  ПСЧ, g 173 164 191 
на КЕM 1.59 1.49 1.66 Разход за 1 L 

мляко: на ПСЧ, g 121 110 142 
Разликите във всеки ред са доказани при комбинация от букви: аа, bb р<0.001; сс р<0.01    

таблицата е видно, че консумацията на сухо вещество при трите групи е 
приблизително еднаква – около 2.1 кg. Представено в проценти, разликите са:    
II >> I (0.05 %), III >> I (2 %), III >> II (2 %) група. Консумацията на нето енергия 
(КЕМ) е практически еднаква при животните,  получавали  дажба  с  участие  на  
RSM  и DDGSw (около 2.22 КЕМ) и приблизително еднаква спрямо контролата 
(2.28 КЕМ). В проценти, разликите между групите са: II << I (3 %), III << I (2 %),     
III >> II (0.9 %) група. Количеството консумиран протеин, смилаем в тънките 
черва е приблизително еднакво при I и II (около 165 g) и малко по-високо при III 
(190 g) група. Разликите между групите са: II << I (6 %), III >> I       (10 %), III >> II 
(17 %) група.  
 
ПРОДУКТИВЕН ЕФЕКТ 

Установената фактическа средна дневна млечност бе 1316, 1325 и 1240 ml, 
съответно при групата, консумирала дажба с участие на SFM, RSM и DDGSw.  
Разликите   между   групите   се   доказаха   статистически   с   висока   степен   
на        достоверност I >> III (6 %) и II >> III (7 %) (р<0.001). Разликите между I и II 
група (1 %) не се доказаха (р= 0.4). При коригиране на количеството добито 
мляко към 6.5 % млечна мазнина, разликите II >> I (3 %) се доказа статистически 
с висока степен на достоверност (р<0.01) и се повишиха тези между I >> III (7 %) 
и II >> III   (11 %). Повишената млечна продуктивност може да се отдаде както на 
по-висока консумация на СВ от ОД и КС, като част от ЦС, така и на намалено 
мобилизиране на МК от тъканните мастни депа (McNamara and Valdez, 2005). 
Трябва да се отбележи и правопропорционалната зависимост, която съществува 
по отношение на количеството ПНТ и лактопоезата (Faldet and Satter, 1991). В 
редица опити с лактиращи млечни крави (Salado et al., 2004; Chichlowski et al., 
2005; Zhang et al., 2010a) и овце (Castroa et al., 2009) е доказано повишаване на 
млечната продуктивност при добавка на изследваните фуражи. Потискане на 
лактопоезата се съобщава от някои автори при лактиращи млечни крави 
(MacLeod, 1991), но при овце данни не бяха открити. Част от авторите не са 
констатирали ефект от включване на изследваните протеинови източници в 
дажби на лактиращи млечни овце (Vincent et al. 1988a; Dimova et al., 2009) и 
крави (Powers et al., 1995; Nichols et al., 1998), като не е установен ефект от 
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добавката и върху лактопоезата при кози (Mir et al., 1999). Тъй като млечната 
продуктивност се представя и като коригирана стойност към количеството на 
млечната мазнина, показателя мазнини в млякото е от съществено значение. В 
редица хранителни експерименти с лактиращи млечни крави (Grummer, 1991; 
Palmquist and Beaulieu, 1993) и овце (Pérez Alba et al., 1997; Gargouri et al., 
2006) е доказано повишаване на млечната мазнина (%) при добавка на 
растителни мазнини от различен произход. Потискане на синтеза на млечна 
мазнина се съобщава от някои автори при крави (Bell et al., 2006) и овце (Zhang 
et al., 2006), изхранвани с дажби с участие на растителни мазнини. 
 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ДАЖБАТА И НЕЙНИТЕ КОМПОНЕНТИ 

Разходът на нето енергия (КЕМ) за 1 L мляко бе 1.49, 1.59 и 1.66 КЕМ, 
съответно при групата, консумирала дажба с участие на RSM, SFM и DDGSw 
(таблица 25). Изразено в проценти: III >> I (4 %), III >> II (11 %) и  I  >>  II  (6  %). 
Разходът на протеин смилаем в тънките черва за 1 L мляко е най-висок при 
групата, консумирала дажба с участие на DDGSw (142 g), следвана от SFM (121 
g) и RSM (110 g). Представено в проценти: III >> I (18 %), III >> II (8 %) и I >> II (29 
%). Съотношението мляко / фураж (M : F), кaто коефициент за оползотворяване 
на дажбата, е 0.36, 0.41 и 0.43, съответно при групата, консумирала дажба с 
участие на DDGSw, SFM и RSM. В проценти, разликите се повишават в реда:          
I << II (8 %), III << I    (19 %) и III << II (25 %). По-добрите резултати при групата, 
получавала дажба с участие на RSM (таблица 25), в сравнение с контролната 
дажба се дължи на по-добрия аминокиселинен състав (таблица 4), което го 
характеризира като по-добър протеинов източник. До подобни изводи са 
достигнали и други автори при редица опити с лактиращи млечни крави 
(Beauchemin et al., 2005; Gehman and Kononoff, 2010). Данни за ефект на 
изследваните фуражи върху оползотворяването на дажбата и нейните не бяха 
открити при лактиращи млечни овце. Част от авторите не са констатирали ефект 
от включване на изследваните протеинови източници в дажби на лактиращи 
млечни овце (Dimova et al., 2009) и крави (Kleinschmit et al., 2006) в сравнение 
с контролата. 

АНАЛИЗ НА МЛЯКО 

Данните за химичния състав на млякото са обобщени в таблица 25. Те 
кореспондират с тези, публикувани от други автори (Джорбинева и сътр. 2002;  
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Boikovski et al., 2006), като са в 
препоръчителните граници за сух 
безмаслен остатък, млечна мазнина и 
протеин в млякото. Те са и в 
съответствие с нормите за породата 
СПБМ (Хинковски и сътр., 1984; 
Неделчев и сътр., 2003 и Станчева, 
2003). Анализът на добито овче мляко 
протече в два аспекта: физико- химичен 
анализ (СВ, сух безмаслен остатък, 
мазнини, протеин) и хранителни и 
технологични качества на мляко.  
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Установените от нас (фигура 25) стойности за сух безмаслен   остатък   (СБО),    
като стандартен индикатор за качество за млякото, са в границите на нормата 
(10.93 - 11.02 %). Стойността му е малко по-ниска при млякото от животните в 
контролната група (1 %) спрямо останалите две групи. Разлика между II и III 
група не бе установена (11.02 %). Стойностите са близки до данните на 
Boikovski et al. (2005), но са по-ниски от тези на Джорбинева и сътр. (2002) и 
по-високи от данните на Stancheva et al. (2011). Резултатите, относно 
количеството на СВ (фигура 25) показват леко повишение в реда: III << I          
(0.1 %) << II (1.5 %). Млякото от III е с около 1.4 % по-ниска стойност за СВ, в 
сравнение с II група. Стойности за СВ от порядъка на 18.0 – 18.3 % 
кореспондират с литературните данни (Станчева, 2003; Stancheva et al., 2011). 
Процентът на млечна мазнина (таблица 25) показва тенденция към повишаване 
при животните, хранени с дажба II (с RSM) с 2.3 % и тенденция към понижаване 
при животните, хранени с дажба III (с DDGSw) с 1.1 % спрямо контролната 
дажба. Разликите между III << II са 3.3 %. Въпреки вариабилността на този 
показател, стойностите и при трите групи са в нормите и кореспондират с 
резултатите на Stancheva et al. (2011), но са по-ниски от Станчева (2003) и по-
високи от Джорбинева и сътр. (2002). Количеството на протеина в млякото при 
трите групи (таблица 25) е практически идентично – 5.66 %, което е по-висока 
стойност от данните  на   други  автори  (Джорбинева и сътр.,  2002;  Boikovski 
et al., 2005; Stancheva et al., 2011). С оглед окачествяване на млякото от 
хранителна и технологична гледна точка изведохме следните отношения между 
компонентите в млякото:     протеин : мазнини, протеин : СВ и мазнини : СВ. 
Тези показатели са изискуеми като стандарти за преработката на прясно мляко в 
млечни продукти. Съотношението протеин : мазнини (фигура 26) бе в 
границите 0.792 – 0.812. Стойността му нараства в реда: II << I (1.2 %) << III    
(1.4 %), а разликата между II << III (2.6 %). Тези данни кореспондират с 
резултатите на Станчева (2003), но са по-ниски от установените от други автори    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БАЛАНС НА АЗОТА 
На  база  получените  резултати   за  количество  приет  с  дажбата  и 

отложен в млякото азот, бе направен баланс на азота и бе установен процента 
на неговото оползотворяване  (Фигура 27).          

 

Фигура 26. Пропорции на  
компоненти от овче мляко 

 

(Джорбинева и  сътр., 2002; Stancheva et al., 
2011). Съотношението протеин : СВ (фигура 
26) бе в границите 0.311 – 0.314. Стойността му 
нараства в реда: II << I (0.8 %) << III (0.2 %), а 
разликата между II < III (1 %). Подобни 
стойности публикува Станчева (2003), но са по-
ниски от тези на Джорбинева и сътр. (2002) и 
Stancheva et al. (2011). Съотношението 
мазнини : СВ (фигура 26) бе в границите     
0.389 – 0.395. Стойността му нараства в реда:    
III << I (1 %) << II (0.6 %), а разликата между II 
<< III (1.6 %). По-високи стойности  установяват  
Джорбинева  и  сътр.  (2002)  и  Stancheva et 
al. (2011). 
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с участие на RSM, следвана от контролната (1 %) и най-нисък – при групата, 
консумирала дажба с участие на DDGSw (5 %). Разликата между II >> III е 7 %. 
Тези данни ни дадоха възможност да изчислим кой протеинов фураж е с най-
висок процент на оползотворяване на дажбения N2: RSM << SFM (3 %) << 
DDGSw (29 %). Разликата между II << III (31 %). Данните позволяват да се 
заключи, че по показателите отлагане на N2 в млякото (%) и оползотворяване на 
N2 (%), най-добри са резултатите при групата, консумирала дажба II (с RSM), 
следвана от контролната (с SFМ) и дажба III (с DDGSw). До подобни заключения 
достигат и други учени (Kleinschmit et al., 2007b; Huhtanen and Hristov, 2009) 
при експерименти с лактиращи млечни крави. Данните частично се припокриват 
с изводите на редица учени (Cressman et al., 1980; Rotz, 2004; Kleischmit et al., 
2007), че по-високия прием на дажбен протеин повишава екскрецията на N2 и 
нaмалява неговото оползотворяване, респ. синтеза на лактопротеини. 
 
ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА 

На   Фигура   28   са   представени   данните   за   разход   на   фураж за 1 L 
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овцевъдни ферми представят и други автори (Попова и сътр., 2012а). 
 

Фигура 27. Баланс на азот 

Фигура 28. Сравнителен графичен анализ на 
икономическата полза от дажби с участие на  
различен протеинов източник 

ООппооллззооттввоорряяввааннее  

продукция, респ.  мляко. 
От данните в нея се 
вижда, че от 
икономическа гледна 
точка най-ефективна по 
отношение на показателя 
добито мляко (1 L) бе 
дажбата, съдържаща като 
протеинов източник RSM, 
следвана от тази с 
DDGSw и SFM. 
П о д о б н и  
експерименти за   
установяване           на 
икономическата 
ефективност на млечни 

От нея се вижда, че 
количеството на приетия с 
дневната дажба  N2  варира  
между групите в границите 
на 36 % – максимално 
количество са приели овцете 
от III >> I (33 %) >> II (2 %) 
група. Разликата между III >> 
II е 36 %. Процентът на 
отложения в млякото N2 е 
най-висок при групата, 
консумирала дажба с 
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6. ИЗВОДИ 
От извършената експериментална работа по настоящия дисертационния 
труд могат да се направят следните по-важни изводи: 

 
1. Съдържанието  на  суров  протеин  в  рапичния шрот (RSM) е около 35 %, а 

в изсушеното спиртоварно зърно с разтворим остатък от царевица (DDGSc) 
и пшеница (DDGSw) е съответно около 26 % и 36 % от сухото вещество. 
Протеинът, смилаем в тънките черва е 129, 69 и 149 g / кg сухо вещество, 
съответно за RSM, DDGSc и DDGSw; 

2. Съдържанието на нето енергия (КЕМ) в 1 кg сухо вeщество от рапичен шрот 
(RSM) е 0.83, от DDGSc – 1.07 и DDGSw – 0.99, а на КЕР – съответно 0.87, 
1.19 и 1.10; 

3. Установено е съдържанието на аминокиселини в рапичен шрот (RSM) и 
изсушено спиртоварно зърно с разтворим остатък от царевица  (DDGSc) и 
пшеница (DDGSw). Стойностите на лизин (Lys) са съоветно 1.43, 0.74 и 0.88 
g / 100 g фураж, а на метионин (Met) – 0.22, 0.23 и 0.55 g / 100 g фураж; 

4. Съдържанието на наситени мастни киселини в рапичния шрот (RSM) и 
изсушеното спиртоварно зърно с разтворим остатък от царевица (DDGSс) и 
пшеница (DDGSw) е 13.05, 17.95 и 21.77 %, а на полиненаситени – 37.04. 
53.55 и 60.94 %, съответно; 

5. Установените стойности за съдържание на гликозинолати (10.5 mmol.g-1) и 
ерукова киселина (0.06 %) в произведения в България рапичен шрот (RSM) 
са значително по-ниски от допустимите литературни данни (30 mmol.g-1 и    
2 %), което позволява без притеснение да се включва в дажби на преживни 
животни;  

6. Заместването на слънчогледовия шрот (SFM) с еквивалентно количество 
протеин от рапичен шрот (RSM) или изсушено спиртоварно царевично 
зърно с разтворим остатък (DDGSc), в дажбите на агнета за угояване от 16 
до 35 кg жива маса, води до достоверно (P<0.001) повишаване на средния 
дневен прираст, съответно с 14 и 12 %, повишено оползотворяване на 
фуража с 31 и 38 % и до намаляване на разхода на нето енергия (КЕР) за 
килограм прираст с 23.1 и 19.1 %, а на ПСЧ – с 25.9 и 26.8 %; 

7. Заместването на слънчогледовия шрот (SFM) с еквивалентно количество 
протеин от изсушено спиртоварно пшенично зърно с разтворим остатък 
(DDGSw), в дажби на агнета за угояване от 11 до 32 кg жива маса, води до 
достоверно (P<0.05) повишаване на средния дневен прираст с 19.4 %, 
повишено оползотворяване на дажбата с 25 % и намаляване на разхода на 
нето енергия (КЕР) с 16.2 %, а на ПСЧ – с 17.4 %; 

8. Не са установени доказани разлики в кланичните показатели на агнета за 
угояване при заместване на слънчогледовия шрот (SFM) с рапичен шрот 
(RSM), изсушено спиртоварно зърно с разтворим остатък от царевица 
(DDGSс) или пшеница (DDGSw). Наблюдава се  тенденция  към  по-високо 
съдържание на мазнини в месото при групите, получавали в дажбите 
спиртоварно зърно (DDGSс и DDGSw); 
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9.  Разходите за фураж, необходими за получаване на 1 кg прираст и  1 кg 
чисто месо, при угояване на агнета от 16 до 35 кg, намаляват с 34 и 23 % 
при заместване на слънчогледовия шрот (SFM) с изсушено спиртоварно 
царевично зърно с разтворим остатък (DDGSс) и с 37 и 28 %, при 
заместване на слънчогледовия шрот (SFM) с рапичен шрот (RSM); 

10. Разходите за фураж, необходими за получаване на 1 кg прираст и   1 кg 
чисто месо, при угояване на агнета от 11 до 32 кg, намаляват с 29 и 23 %, 
при заместване на слънчогледовия шрот (SFM) с изсушено спиртоварно 
пшенично зърно с разтворим остатък (DDGSw); 

11. В сравнителни опити с три групи лактиращи млечни овце, получавали 
различни протеинови източници (SFM, RSM и DDGSw), e установено 
доказано (р<0.01) по-ниска млечна продуктивност при групата, получавала 
изсушено спиртоварно зърно с разтворим остатък от пшеница (DDGSw), в 
сравнение с групите, получавали слънчогледов (SFM) и рапичен шрот 
(RSM). Не са установени доказани разлики във физико-химичните и 
технологични параметри на млякото между групите, но се наблюдава 
тенденция към по-високо съдържание на мазнини в млякото при групата, 
получавала дажби с участие на рапичен шрот (RSM); 

12. Стойността на дажбата, необходима за получаване на 1 L мляко при 
хранене на лактиращи млечни овце, намалява с 14 и 6 %, при заместване 
на слънчогледовия шрот (SFM), съответно с рапичен шрот (RSM) или с 
изсушеното спиртоварно пшенично зърно с разтворим остатък (DDGSw); 

13. Заместването на слънчогледовия шрот (SFM) с еквивалентно количество 
протеин от рапичен шрот (RSM) и изсушено спиртоварно царевично зърно с 
разтворим остатък (DDGSc) в дажбите на преживни животни достоверно 
(р<0.01) понижава концентрацията на водородни катиони (рН), 
концентрацията на NН3–N и общото количество на ЛМК; 

14. Установено е повишаване на концентрацията на водородни катиони (рН) и 
общото количество на ЛМК и намаляване на концентрацията на NН3–N в 
търбушен сок при дажби за агнета при заместване на слънчогледовия шрот 
(SFM) с изсушено спиртоварно пшенично зърно с разтворим остатък 
(DDGSw); 

15. Заместването на протеина от слънчогледов шрот (SFM) с протеин от 
рапичен шрот (RSM) и изсушено спиртоварно пшенично зърно с разтворим  
остатък (DDGSw) в дажби на лактиращи млечни овце води до понижаване 
на концентрацията на водородни катиони (рН) и общото количество на ЛМК 
и повишаване на концентрацията на NН3–N. 

 
7. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА  
 

1. Угояването на агнета с дажби с участие на рапичен шрот (RSM), като 
алтернативен източник на протеин и енергия, в количество 42.0 % от 
сухото вещество на концентратната смеска и 26.0 % от дневната 
дажба, дава по-добри резултати в сравнение с традиционния 
слънчогледов шрот (SFM); 
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2. Изсушеното спиртоварно царевично зърно с разтворим остатък 
(DDGSс) може да участва в количество 58.0 % от сухото вещество на 
концентратната смеска и 38.0 % от дневната дажба с много добри 
резултати при угояване на агнета; 

3. В дажбите на агнета за угояване като протеинов и енергиен източник 
може да участва изсушено спиртоварно пшенично зърно с разтворим 
остатък (DDGSw) в количество 53.0 % от сухото вещество на 
концентратната смеска и 38.0 % от дневната дажба; 

4. Слънчогледовият шрот (SFM) в дажби на лактиращи млечни овце може 
да се замени с успех с еквивалентно количество протеин от рапичен 
шрот (RSM) в количество до 42.0 % от сухото вещество на 
концентратната смеска и 11.0 % от дневната дажба; 

5. Установените стойности за съдържание на тиогликозиди и ерукова 
киселина в рапичния шрот (RSM) са значително по-ниски от 
допустимите. Това позволява той да се включва без притеснение в 
дажби на преживни животни. 

8. ПРИНОСИ 
1. Установен е физико-химичния състав (физичен, химичен, аминокиселинен, 

мастнокиселинен и минерален) на субпродуктите от производството на 
биогорива (рапичен шрот (RSM), изсушено спиртоварно зърно с 
разтворим остатък от царевица  (DDGSс)  и  пшеница  (DDGSw)),  
произвеждани  у  нас; 

2. Определена е енергийната и протеинова хранителност на рапичeн шрот 
(RSM), изсушено спиртоварно зърно с разтворим остатък от царевица 
(DDGSc) и пшеница (DDGSw). Получените данни могат да бъдат 
използвани при съставяне на дажби за преживни животни; 

3. В научно-стопански експерименти с агнета за угояване е установен 
продуктивния ефект от заместване на слънчогледовия шрот (SFM) с 
рапичeн шрот (RSM), изсушено спиртоварно     зърно с разтворим остатък 
от царевица (DDGSc) и пшеница (DDGSw); 

4. Установено е влиянието от участието на различни протеинови източници 
(слънчогледов шрот (SFM), рапичен шрот (RSM) и изсушено спиртоварно 
зърно с разтворим остатък от пшеница (DDGSw)) в дажбите на лактиращи 
млечни овце върху продуктивността и качеството на полученото мляко; 

5. Установено е влиянието от участие на рапичeн шрот (RSM), изсушено 
спиртоварно зърно с разтворим остатък от царевица (DDGSc) и пшеница 
(DDGSw) върху качеството на месото при угояване на агнета; 

6. Определени са стойностите на някои антихранителни фактори 
(тиогликозиди и ерукова киселина) при рапичния шрот (RSM); 
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7. Проучено е влиянието на различни протеинови източници върху характера 
на ферментационните процеси в търбуха на преживните животни; 

8. Установена е разградимостта на рапичния шрот (RSM), изсушеното 
спиртоварно зърно с разтворим остатък от царевица (DDGSc) и пшеница 
(DDGSw) в търбуха на преживни животни; 

9. За цялостната характеристика на RSM, DDGSc и DDGSw са използвани 
голям брой методики, които в по-голямата си част са усвоени и изработени 
от докторанта. 
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10. АBSTRACT 

The bioefuel industry’ by-products rapidly increased and main members are 
rapeseed meal (RSM) and dried distiller’s grains with solubles (DDGS) from corn 
(DDGSc) and wheat (DDGSw). The dissertation is written on 197 pages and includes 
59 tables, 36 figures and graphics, and 394 references. The aim of this project was to 
characterize tested products (RSM, DDGSc and DDGSw) as feedstuffs and to 
evaluate their influence as protein and / or energy sources in sheep’ total rations (TR) 
on physiological and productive effects, resp. on animal performance (fattening lambs 
and lactating dairy ewes). Therefore, five series of experiments were conducted to 
evaluate the suitability of tested by-products for their usage in ruminant’ diets. The first 
part of the dissertation research attempted to improve (as much as possible) the 
knowledge and nutrient database of main Bulgaria’ produced by-product from biofuel 
industry as feedstuffs (RSM, DDGSc and DDGSw) with routine laboratory, in situ and 
in vivo methods. The following parameters were investigated: physical analyses 
(hydrogen ion’ concentration (рН) and geometric mean diameter of particles (dgw), 
etc.), total chemical composition (dry matter (DM), crude protein (CP), ether extract 
(EE), crude fiber (CF), nitrogen free extractives (NFE) and ash), amino acid (AA) 
profile, fatty acid (FA) profile, mineral content (macro- and microelements), specific 
analyses (glucosinolates and eruc acid (EA) concentration), microbiological analyses 
(Enterobacter spp., E. coli, Salmonella spp.) and sensory (organoleptic) analyses 
(taste, sight, smell, touch, etc.). Simultaneously, was evaluated the same items about 
by-product’ based diets for sheep, respectively for small ruminants. The second part of 
the study applied to estimate some physiological affects of formuled by-product’s 
based diets fed on different sheep’ categories. The following parameters were 
analyzed in ruminal fluid: hydrogen ion' concentration (рН), ammonia concentration 
(NH3–N), total volatile fatty acid (VFA) concentration, etc. These endogenous factors 
impacted rumen microflora activity, resp. ruminal fermentation. The third part of the 
study depiced the in vivo total tract digestibility of RSM, DDGSc and DDGSw and their 
influence on total ration’ digestibility. There’re used wethers and yearing rams in 
classic and differencial balance trails. Consequently, there were calculated energy 
(gross (GЕ), digestible (DE), net (NE), etc.) and protein (protein trully digestible in 
small intestines (PDI) and balance of protein in rumen (BPR)) feeding values. The 
fourth part of the study established ruminal degradation kinetics of DM and CP from 
RSM, DDGSc and DDGSw. There were determined rumen degradable DM (RDDM) 
and protein (RDP) values by in situ methods. The last part of the study represented 
three research and economic experiments with feedlot lambs and lactating dairy ewes 
fed with diets, supplemented with different levels of RSM, DDGSc and DDGSw as 
alternative of traditional protein forages – sunflower meal (SFM). It was investigated 
feedlot and lactation performance of the Synthetic Population Bulgarian Milk (SPBM) 
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breed sheep. At feedlot trails were controled following indices: consumption, feed 
efficiency, body weight – initial (IBW) and final (FBW), average daily gain (ADG), feed 
conversion, carcass characteristics (carcass weight (hot and cold), dressing 
percentage, primal cuts, dissected cuts (meat, fat, bone), meat’ chemical analysis 
(DM, CP, EE, Ash, Ca, P)). At trails with ewes were determined: consumption, feed 
efficiency, average daily milk yield, 6.5 % fat-corrected average daily milk yield (FCM), 
feed conversion, milk’ chemical (DM, solids non fat (SNF), milk protein (MP), milk fat 
(MF)), nutritive and technological (MP/DM, MF/DM, MP/MF) parameters. It can be 
concluded that composition characteristics of tested biofuel co-products (RSM,  
DDGSc and DDGSw) characterized them as altermative / superior substitute of 
traditional protein (SFM) and / or energy components of total rations. In conclusion, 
the overall results show us that diet supplementation with RSM, DDGSc and DDGSw 
(experimental groups) as a protein and energy source vs. SFM (control groups) 
increased the established physiological parameters and improved productive 
parameters, resp. animal performance with benefits on a self-supporting basis. 
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ИНДЕКС НА ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 
Абривиатура на кирилица: 
 
АК – аминокиселини; 
БО – балансов опит; 
БЕВ – безазотни екстрактни  
           вещества; 
БПТ – баланс на протеин в търбуха; 
ЕАК – есенциални аминокиселини; 
ИСЗРО – изсушено спиртоварно 
                   зърно с разтворим остатък; 
ЛМК – летливи мастни киселини; 
КДВ – киселинно детергентни  
           влакнини; 
КЕМ – кръмни единици за мляко; 
КЕР – кръмни единици за растеж; 
КС – концентратна смеска; 
Кс – коефициент на смилаемост; 
МК – мастни киселини;   
МННМК – мононенаситени МК; 
МСП – протеин, синтезиран от  
             търбушните  микроорганизми;  
НДВ – неутрално детергентни  
            влакнини; 
НЕл – нето енергия за мляко; 
НЕр – нето енергия за растеж; 
НМК – наситени мастни киселини; 
ННМК – ненаситени мастни киселини; 
НСО – научно-стопански опит;  
ОВ – органично вещество; 
ОД – основна дажба; 
ОЕ – обменна енергия; 
ПННМК – полиненаситени МК; 
ПНТ – протеин, неразградим в  
ПРТ – протеин, разградим в     
            търбуха; 
ПСЧ – протеин смилаем в червата; 
ПТС – прецеден търбушен сок; 
СВ – сухо вещество; 
СВл – сурови влакнини; 
СЕ – смилаема енергия; 
СМ – сурови мазнини; 
СП – суров протеин; 
СПе – сурова пепел; 
СПБМ – Синтетична Популация      
               Българска Млечна; 
ССЖ – селскостопански животни; 
ТЛМК – общо количество ЛМК; 
ЦС – целодажбена смеска. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Абривиатура на латиница: 
 
ANF – анти-хранителни фактори; 
CLA – спрегната линолова МК; 
Са – калций; 
DG – спиртоварно зърно; 
DDG – изсушено спиртоварно  
            зърно; 
DDGS – изсушено спиртоварно  
              зърно с разтворим остатък; 
DDGSс – изсушено спиртоварно  
                царевично зърно с       
                разтворим остатък; 
DDGSw – изсушено спиртоварно  
                 пшенично зърно с  
                 разтворим остатък; 
ЕА – ерукова киселина; 
Lys – лизин; 
Меt – метионин; 
N – азот 
NPN – небелтъчен азот; 
NSP – нескорбелни полизахариди; 
Р – фосфор; 
RSM – рапичен шрот; 
S – сяра; 
SBM – соев шрот; 
SFM – слънчогледов шрот; 
TDN – общо смилаеми хранителни        
           вещества; 
WDG – влажно спиртоварно зърно. 
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