НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Доц. А. Иванов в една от лабораториите на секция „Паразитология”.

Основни научни направления
 хелминтология: антихелминтна резистентност при стомашночревни стронгилиди по дребните преживни животни (ас. П. Илиев, доц. П.
Прелезов, доц. А. Иванов, ); трихуроза и дирофилариоза по месоядните, (гл.
ас. З. Киркова);
 протозоология: гиардиоза, криптоспоридиоза и еймериоза по
бозайниции птици (доц. А. Иванов), неоспороза и токсоплазмоза (доц. П.
Прелезов), еймериоза по зайци (ас. П. Илиев); саркоцистоза и хепатозооноза
по животните (доц. А. Иванов);
 арахноентомология: иксодидни кърлежи ( доц. П. Прелезов, ас. П.
Илиев), красти и крастни кърлежи по бозайници и птици (доц. П. Прелезов,
гл. ас. З. Киркова), фтираптериди и хипобосциди по птици и бозайници (доц.
П. Прелезов), сифонаптероза по месоядните и човека (доц. П. Прелезов)
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Научни проекти под ръководството на преподаватели от секция
„Паразитология” през последните 10 години
 „Видово разнообразие и превалентност на ектопаразитите по
говедата”, 2006, д-р Петьо Прелезов
 „Роля на Campylobacter jejuni в патогенезата на трихурозата при
кучетата”, 2006, д-р Звезделина Киркова
 „Проучване видовото разнообразие и популационната структура на
иксодидните кърлежи в природния им хабитат и като ектопаразити по
овцете в Старозагорска област”, 2010, проф. Венцислав Койнарски
 „Проучвания върху видовото разнообразие на стомашно-чревните
стронгилиди по дребните преживни от райони на Южна България и
резистентността им към някои антихелминтни препарати”, 2012, доц. Петьо
Прелезов
 „Проучвания на някои аспекти от патогенното действие на
Haemonchus contortus при овцете и резистентността му към ивермектин“,
2014, доц. Петьо Прелезов
 „Разработване на ефективен метод за откриване на хелминтни яйца
и кокцидийни ооцисти в проби от почва“, 2015, доц. Андрей Иванов.
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