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Определени са млечната продуктивност, състава и свойствата на 
млякото на овце от Синтетичната популация българска млечна. Параметрите 
на млечността включват бозаен, стандартен 120 дневен доен период,  доен и 
лактационен период. Установена е продължителността на лактационния и 
дойния период. Научните резултати намират приложение за определяне 
насоките на селекцията и за актуализация на Селекционната програма на 
породата. Принос с оригинален характер и с научно и с приложно значение (10, 
18, 25, 26).  

Проучен е ефектът на поредността на лактация, възрастта на 
заплождане и типа на вимето върху основните селекционни признаци на овце 
от Синтетична популация българска млечна от племенното стадо на ИЖН – 
Костинброд. Проучени са варирането на млякото за деня на контролата, 
характера на лактационната крива, състава и свойствата на млякото, и 
лабораторния добив на сирене. Резултатите са нова и допълваща научна 
информация с приложение при усъвършенстването на породата и съпоставката 
й с други млечни породи. Принос с научен и приложен характер и с елементи на 
оригиналност (2, 5, 18, 25, 27).  

Определени са екстериорните параметри, типа и морфологичните 
измерения на вимето на овце от Синтетична популация българска млечна. 
Научните резултати са нова информация и намират приложение при оценка 
пригодността на овцете за машинно доене и обосноваване на типа и 
конструктивните параметри на доилните инсталации. Принос с научен и 
научноприложен характер (5, 7, 9).  

Установени са стойностите на фенотипните корелационни коефициенти 
между млякото за деня на контролата и състава, морфологичните измерения 
на вимето и прираста на агнетата, между живото тегло и екстериорните 
измерения при млечни овце. Информацията обогатява научната литература в 
тази област. Принос с научноприложен характер и елементи на новост, и с 
теоретично значение (4, 5, 6, 7, 10).  

Разработени са теоретични модели за съкратена контрола при 
прогнозиране млечността за 120 дни. Прилагането на тези модели, съобразени 
с конкретните условия, са достъпен и лесен начин за контрол и оценка на 
млечността от развъдните асоциации на млечни овце. Принос с теоретичен 
характер, с научно и приложно значение (17).  

Модифициран и оптимизиран е методът на Othmane et al. (2002) за 
определяне на индивидуалния лабораторен добив на сирене, за условията на 
нашата страна. Установени са количеството на млечните проби и сирищната 
мая, времетраенето и температурата на сушене, параметрите на големината и 
типа на центрофужните епруветки съобразени с вида на използваната 
центрофуга.  Принос с теоретичен и научноприложен характер и с елементи на 
оригиналност за нашата страна (11).  

Приложен е модифицираният от нас метод при овце от различни породи 
за определяне на индивидуалния лабораторен добив на сирене. Установени са 
фенотипните корелации между добива на сирене, количеството и състава на 
млякото. Резултатите са нова научна информация с приложение в научните 
изследвания. Оригинален принос с научно и приложно значение (2, 14, 18, 24).  



Проучени са млечността за бозаен и доен период, тегловното развитие 
на агнетата, измеренията на вимето и оценка пригодността за машинно доене 
при овце от Черноглава плевенска порода, както и живото тегло, млякото за 
деня на контролата и неговия състав при овце от местни породи (Каракачанска, 
Западностаропланинска и Софийска). Получените резултати обогатяват 
породните характеристики с нова научна информация, позволяваща да се 
проследи тенденцията при запазване типичността на автохтонните породите. 
Научен и научноприложен принос (5, 6, 22).  

Изследвана е възможността за използване на гръцката млечна порода 
Хиос като са установени параметрите на тегловното  развитие, млечността и 
състава на млякото, и морфологичните измерения на вимето на получените F

1 
кръстоски. Принос с оригинален и теоретичен характер, и научноприложно 
значение (12, 14).  

Установен е ефектът на сезона на агнене, типа на раждане, пола и 
възрастта върху варирането на основните селекционни признаци при овце от 
породата Ил дьо Франс. Определени са фенотипните параметри на живото 
тегло и прирастта на агнетата от същата порода на различни възрасти, пол, тип 
на раждане и линейна принадлежност. Резултатите са нова научна 
информация за характеристиката на овцете от породата и намират приложение 
в селекционната програма на Развъдната асоциация на овцете от породата Ил 
дьо Франс в България. Принос с оригинален характер и с научно и приложно 
значение (3, 8, 19).  

Разработен е нов за нашата страна метод за бална оценка на прирастта 
на агнета от породата Ил дьо Франс, въз основа на която животните се 
класират по собствена продуктивност. Прилагането му осигурява необходимата 
информация за изчисляване на индексите в племенните свидетелства на 
овцете и за провеждане на ефективна селекция от Развъдната асоциация на 
овцете от тази породата в България. Принос с елементи на оригиналност, с 
научно и приложно значение (13, 21).  

Установен е ефектът на фуражната добавка Betafin S1 и на 
протектирания соев шрот Soypass върху млечността на овце от Синтетична 
популация българска млечна. Принос с елементи на оригиналност и теоретичен 
характер, и научноприложно значение (16, 23, 28).  

Определени са вълнодобива, основните свойства на вълната (дебелина, 
дължина, рандеман, чисто влакно, белота, степен и индекс на пожълтяване, 
спепен на къдравост, параметри на щапелната къдрица и брой на къдриците) и  
корелационните коефициенти между белотата и степента на пожълтяване при 
овце от различни породи (Ил дьо Франс и Синтетична популация българска 
млечна) и на различна възраст (18 мес. и 2,5 г.). Резултатите са научна 
информация, която разширява ограничените сведения в тази област през 
последните години. Принос с теоретична стойност и научноприложен характер 
(15, 20, 29, 30). 


