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● Оценена е месната продуктивност на агнета от Западностаропланинска 

порода по качество на кланичните трупчета съгласно скалата (S)EUROP за 

„леки” агнета (до 13 kg) и е направено сравнение между отглежданите 

оборно и на паша с подхранване. Трупчетата на оборно отглежданите 

агнета се отнасят към тегловна категория „В” , първо качество, а 

отглежданите на паша – тегловна категория „А”, първо качество. 

Последните имат достоверно по-ниско съдържание на тъканни липиди и 

вътрешни мазнини.  Научно-приложен принос с елементи на новост за 

нашата страна във връзка с въвеждане на системата за окачествяване на 

кланични трупове от овце (S)EUROP)  /1a, 6, автореферат/.   

 

● Предложени са допълнения към регламента за окачествяване на трупове 

от свине по скалата (S)EUROP и е прецизирана  позицията на измерване 

на прогнозните показатели (дебелината на гръбната сланина при 

последното и между 3-тото и 4-тото ребро и дебелината на m. Longissimus 

dorsi), която оказва достоверен ефект върху определяне процента на 

постното месо в кланичния труп на свине при ползване на Hennessy 

Grading Probe. Принос с оригинален характер и практическо приложение, 

като резултатите са предоставени на Pig Meat Management Committee при 

ЕС. Получените резултати показват необходимост от обучение на 

класификатори за коректно извършване на окачествяването) /1/. 

    

● Разработени са схеми за производство на подобрени храни (месо) чрез 

модифициране на мастнокиселинния състав и е проучен ефекта върху 

качеството на кланичните трупчета при агнетата  и прасета. 

 

         -  Добавката на рибено масло (0.5%-2.5%, в продължение на 28 дни) 

до достигане на 135 дневна възраст на агнета от Западностаропланинска 

порода не оказва влияние върху тегловната категория  и степента на 

залоеност на трупчетата (по (S)EUROP, до 13 kg, първо качество) както и 

върху количеството на месото, субкутанните и интермускуларни мазнини 

в трупа. При последните два показателя е установена специфика на 

отлагане, индикация за преразределящата роля на рибеното масло по 

отношение на мастната тъкан. Принос с научно-приложно значение с 

елементи на оригиналност /2a, 7/. 

 



          -  Кокосовото масло в дажбата на животни от синтетична популация 

Българска млечна (количество 20g/ден, в продължение на 90 дни) не 

оказва влияние върху съдържанието на месото, но оказва достоверен 

ефект за повишаване съдържанието на отложените субкутанни и 

интермускуларни мазнини в трупа. Научно-приложен принос с 

потвърдителен характер /22/. 

  

         -  Добавката на бетаин към дажбата (0.1%) при прасета от породата 

Дунавска бяла и кръстоска Дунавска бяла × Ландрас, не оказва влияние 

върху теглото на кланичния труп, рандемана и процента на постно месо, 

като е установено  достоверно намаляване дебелината на сланината между 

3-то и 4-то ребро (6 cm) латерално на гръбната линия при мъжки прасета 

от породата Дунавска бяла. Принос с обогатяваща информация /3a, 11/. 

 

● Представени са научни доказателства за благоприятни промени в 

мастнокиселинния профил на мастната и мускулна тъкан (достоверно по-

високо количество на полиненаситените мастни киселини  и по-ниско 

съотношение (n-6)/(n-3)) при пасищно отглежданите агнета от 

Западностаропланинска порода и телета, кръстоски с породата Лимузин. 

Начинът на отглеждане не е повлиял върху основните качествени 

показатели на месото с изключение на достоверно по-ниското съдържание 

на интрамускуларни мазнини в m. Longissimus dorsi и m. Supraspinatus при 

пасищното отглеждане на агнетата и на количеството на интрамускуларни 

мазнини, по-високо при кръстоските Кафяво х Лимузин, отглеждани с 

оборно доугояване. Принос с теоретичен и научно-приложен характер /1a, 

3, 6, 18, 19/. 

      

● Установено е, че добавката на рибено масло в дажбата на агнетата от 

Западностаропланинска порода (0.5%-2.5 %, в продължение на 28 дни) 

увеличава мононенаситените мастни киселини във вътрешните мастни 

депа и повишава достоверно общото количество на n-3 полиненаситените 

мастни киселини в m. Longissimus dorsi и m. Semimembranosus, като 

оказва благоприятен ефект върху съотношението (n-6)/(n-3) в тези 

мускули.  Теоретичен принос с елементи на оригиналност /2a, 

автореферат/.  

 

● Кокосово масло в дажбата (20g/ден) на животни от синтетична 

популация Българска млечна увеличава достоверно съдържанието на 

холестеролповишаващите мастни киселини в мускулите, общото 

количество на наситените мастни киселини и стойностите на индекса на 



атерогенност в мастната тъкан, което е индикация за негативен ефект на 

кокосовото масло във връзка със здравословното хранене на човека, без да 

са повлияни качествените показатели на мускулите. Теоретичен принос 

със значение за практиката /22, 23/.   

       

● Получени са нови факти за ролята на бетаина в дажбата на прасета 

(0.1%) в края на угоителния период (30 дни) за повишаването на 

съдържанието на полиненаситените мастни киселини в горния слой на 

сланината и триацилглицеролите на m.Longissimus dorsi и m.Supraspinatus 

при мъжки кастрирани прасета от Дунавска бяла. При женски прасета 

Дунавска бяла × Ландрас достоверно е увеличено количеството на 

мононенаситените мастни киселини в горния слой на сланината. При 

приготвянето на шунка (термично обработена) от  месото (m.Longissimus 

dorsi и m. Semimembranosus) от прасета (порода Дунавска бяла и кръстоска 

Дунавска бяла х Ландрас) не се променя липидната пероксидация в прясно 

получения и съхранен продукт, което е индикация за евентуален наличен 

антиоксидантен ефект на добавката на бетаин. Принос с научно-приложен 

характер /21/.  

 

 

● Изпитани са различни технологични елементи за запазване качествените 

характеристики на месото (окислителна стабилност) в процес на хладилно 

и нискотемпературно съхранение и е проследена в динамика липидната 

пероксидация. 

 

-   Месото на агнетата от Западностаропланинска порода и телета 

кръстоски Кафяво х Лимузин отглеждани на паша (m. Longissimus dorsi) е 

с по-добри възможности за дългосрочно съхранение (240 дни за агнета и 

100 дни за телета при -20 °С), поради по-високата оксидативна стабилност 

на интрамускуларните липиди. Оригинален принос с практическо 

значение за здравословното хранене /1a,16/. 

 

 -    Хладилното и нискотемпературно съхранение (от 4-тия ден при  4 °C  

до 180-ия ден при -20 °С) на месото от агнетата от Западностаропланинска 

порода, получавали добавка на рибено масло, намаляват благоприятния 

ефект от добавката му върху мастнокиселинния състав на мускулната 

тъкан, като намаляват окислителна стабилност (над нормалните стойности 

на малонов диалдехид - 2 mg/kg тъкан) Оригинален принос с практическо 

значение за здравословното хранене /автореферат/.  

  



-    При агнетата от синтетична популация Българска млечна, получавали 

добавка на  кокосово масло не са установени промени в липидната 

пероксидация на месото(m.Longissimus dorsi и m.Semimebranosus) в процес 

на хладилно съхранение до 6-тия ден. Принос с елементи на новост, с 

научно и приложно значение /20/. 

 

- Съхранението при ниски температури (до180-ия ден при -20 °С) не 

оказва негативен ефект върху липидната пероксидация на месото 

(m.Longissimus dorsi и m. Semimembranosus) при  прасета от породата 

Дунавска бяла и кръстоска Дунавска бяла х Ландрас, получавали добавка 

на бетаин в дажбата.  Установените стойности на малонов диалдехид са в 

рамките на нормалните за използвания метод на анализ (малонов 

диалдехид <2 mg/kg тъкан) и не променят органолептичните качества на 

месото. Оригинален принос с научно-приложно значение /автореферат/. 

 

 

 

 

 

 


