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Използвани съкращения 
LSM                     Средно на най-малките квадрати 

Б                          Бразда 

БВ                       Баланс на виме 

БОЗ                     Брой осеменявания за заплождане 

В                          Височина  

ВЗЧВ                  Височина на задна част на виме 

ВПЧ                     Виме предна част 

ГЛ                        Гръбна линия 

ДВ                       Дълбочина на виме 

ДК                        Дълбочина на копито 

ДТ                        Дълбочина на тяло 

ЗКО                     Задни крака - отзад 

ЗКС                     Задни крака -странично 

НК                        Наклон на крупата  

ОТС                     Оценка на телесно състояние 

П                          Походка  

ПЗЦ                     Задни цицки - постановка 

ПКК                      Проблеми с крака и копита 

ППО                     Период до първо осеменяване 

ППЦ                     Предни цицки - постановка 

РК                        Развитие на костите 

СК                       Седалищни кости 

СП                       Сервиз период 

ССС                     Състояние на скакателни стави 

ЦДб                     Цицки - дебелина 

ЦДл                     Цицки - дължина 

ШГ                       Ширина на гърди 

ШЗЧВ                  Ширина на задна част на виме 

ШК                       Ширина на крупата 

Ъ                         Ъгловатост  

ЪК                       Ъгъл на копитото 
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I. Увод  
 
Стопанската ценност на животните се определя от количеството и нивото на тяхната 

продуктивност. Воденето на селекция само по продуктивните качества може да доведе до 
отрицателни последици не само за продуктивността, но и за здравословното състояние, 
репродуктивните качества, продължителността на живот и съответно на стопанско 
използване. В икономически аспект печеливша е кравата, която освен, че има висока 
продуктивност, поддържа тази продуктивност за дълъг период от време, като се отелва 
регулярно и има добро здравословно състояние.  

В дългосрочен план поради липсата или малко налични коректни данни за 
здравословно състояние и репродуктивни качества при говедата от породите за мляко в 
редица страни, е довело до повишен интерес към спомагателни признаци. Такива са линейно 
описателните признаци на екстериора на кравите за мляко. Те могат по-лесно да се отчитат, 
още в началото на използването на кравите, имат свързана наследственост и по-висока 
стойност на херитабилитета от този на признаците за здравословно състояние и 
плодовитост. През последните години линейно описателните признаци служат като 
индикатори и за други признаци от икономическо значение като продължителност на 
използване. 

Основна предпоставка за правилното водене на селекцията по екстериор на 
селскостопанските животни и в частност говедата е установяването на взаимовръзките 
между отделните части на телосложението и основната продуктивност, репродуктивните 
качества и здравословното състояние на говедата. Генетичните параметри, особено 
херитабилитета и корелациите между различните признаци, трябва да бъдат изчислени за 
всяка порода и страна, за да се избегне повлияването на генетичните оценки, поради 
неправилна (ко) вариация на компонентите. 

Във всички страни членки на ЕС, а също и в по-голямата част от света, преценката по 
екстериор на говедата за мляко е съобразена със спецификата на конкретните породи. Най-
висока степен на хармонизиране и дефиниране на признаците, по-точно в частта на 
линейното описание, е постигната при Холщайн-фризийската порода. Цялостната дейност в 
тази насока се контролира и организира от Световната Холщайн-фризийска Федерация 
(WHFF). 

Към момента в нашата страна линейно описание на екстериорните признаци на 
контролираните от развъдните асоциации животни не се извършва при нито една от породите 
за мляко. Глобализацията на развъждането на говедата за мляко осигурява генетичен 
материал на фермерите от различни страни на света. По отношение на екстериора, 
прилагането на еднаква система за преценка от всички страни за дадена порода е основата 
за адекватно използване на оценките на развъдната стойност на биците, от които се внася 
семенна течност, при изготвяне на случните планове.  

 
II. Цел и задачи 
 
Целта на настоящето проучване е да се извърши линейно описание на екстериорните 

признаци при крави от Черно-шарената порода у нас и да се проучат корелациите помежду 
им и с продуктивните, репродуктивни и здравословни признаци. 

За постигане на целта си поставихме следните задачи: 
1. Да се извърши линейно описание на крави от първа до трета лактация по 

препоръчаните от ICAR и WHFF екстериорни признаци и да се направи анализ на средните 
стойности и измерванията им. 

2. Да се проучи и анализира ефекта на контролираните фактори върху 
линейните признаци. 

3. Да се оцени херитабилитета и корелациите между линейните екстериорни 
признаци. 

4. Да се проучи ефекта на линейните екстериорни признаци върху показателите 
на млечната продуктивност и корелациите между тях. 

5. Да се проучи ефекта на линейните екстериорни признаци върху 
функционалните признаци (репродуктивни, здравословни и брак) и корелациите между тях. 
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6. Да се изчислят и анализират BLUP-оценки на бици по проучваните линейни 
екстериорни признаци и някои основни продуктивни и функционални признаци. 

 

IV. Материал и методи 

 

В проучването са включени 514 черно-шарени крави, холщайнски тип, съответно на І
-ва

 

– 224, на ІІ
-ра

 – 194 и на ІІІ
-та

 лактация – 96. Кравите са от 14 говедовъдни ферми от различни 

региони на България – Пловдивски, Старозагорски, Сливенски, Габровски и Ловешки. По 

отношение на технологията на отглеждане в четири ферми се прилага вързано отглеждане с 

доене с централен млекопровод, в две – свободно групово и в останалите 8 отглеждането е 

свободно с индивидуални боксове за почивка. Целта е да се включат в проучването ферми от 

различни региони на страната, с различни технологии на отглеждане на кравите за мляко и 

различно ниво на продуктивност. 

Всички ферми са под селекционен контрол на продуктивните качества. 

На всички крави е извършено линейно описание по 24 линейни екстериорни признака 

по скала от 1 до 9, в съответствие с Инструкцията за преценка по тип (Hamoen, 2008; ICAR, 

2012)  
Допълнително към линейните признаци е описван и признака дълбочина на копитото 

фиг. 1.  

 
1                                                    5                                                 9 

Фиг. 1. Дълбочина на копитото 
Референтната точка за този признак е разстоянието от космената линия в задната част 

на копитото до пода (фиг. 1). Дълбочина не по-малка от 4 см се приема за идеална и отговаря 
на код 9. 

Според регламента за прилагане на системата за описание, част от екстериорните 
признаци се измерват и на база установените размери се разпределят в скалата от 1 до 9, 
при спазване на съответната за всеки признак референтна скала. Измервани са следните 
екстериорни признаци: височина при ЗХВ, височина при СК, ширина на гърди, ширина на 
крупа, дълбочина на копитото, обхват на свирката, ширина и височина на задната част на 
вимето, дължина и дебелина на цицките, разстояние до/под скакателните стави на дъното на 
вимето, дълбочина на браздата и разлика в нивото на дъното на предна и задна половина на 
вимето. За снемане на посочените измервания се използвани стандартни уреди – вариант на 
щок, измервателна лента, линийка и шублер.  

Описанието е извършено в периода 2013 - 2014 г., като кравите са описвани от 30
-тия

 до 
210

-тия
 ден от лактацията. Кравите включени в проучването са на случаен принцип – всички 

животни в технологичните групи в началото и средата на лактацията, съответно на първа, 
втора и трета лактация. Началото на описанието е не по-рано от 2 часа след сутрешното 
доене. 

За получаване на по-добра апроксимация, периодът от лактацията е представен в 
класове съответно: 1 – от 30 до 90 дни; 2- от 91 до 150 дни; 3 – от 151 до 210 дни. Броят на 
кравите по класове от лактацията е съответно 197 за 1

-ви
 период, 184 за 2

-ри
 и 163 за 3

-ти
 клас.  

От първичните документи на фермите и данни от контролата на продуктивните 
качества са взети основните данни на самите животни и тези за продуктивност, 
репродуктивен статус и здравословно състояние.  

От данните на животните е взета съответната информация за баща, майка на кравите, 
дата на първо и поредно отелване. Изчислена е възрастта на първо отелване, като за 
получаване на по-добра апроксимация възрастта на първо отелване е представена в 
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класове, съответно: 1 – до 720 дни; 2 – от 721 до 810; 3 – от 811 до 900; 4 – от 901 до 990; 5 – 
от 991 до 1080 и 6 – над 1081 дни. 

От контролата на продуктивните качества са взети данните за млечната продуктивност 
за 305 дневна лактация на кравите включени в проучването за съответната лактация. Поради 
това, че има крави, които са отпаднали от стадата по време на текущата им лактация по-рано 
от 240 дни и липсват необходимите данни за млечност, броят на животните с данни за 
продуктивност е 476 крави. Взети са и данните за среден процент протеин и мастни вещества 
в млякото за 305 дневна лактация. При тези признаци има доста некоректни данни, липса на 
данни за повече поредни контроли и др., поради което броят на животните с налични, 
коректни данни за двата признака за състав на млякото е съответно още по-малък – 319 
крави.  

Включените в проучването крави са дъщери на 153 бика. От тях само 9 имат повече от 
10 дъщери във включените в проучването стада. 

От дневниците за отелванията, запложданията и пресушаване са взети данните за дата 
на отелване, дата на първо осеменяване, брой осеменявания за заплождане, дата на 
заплождане. Взети са данните за заболявания по време на текущата лактация – мастити, 
куцота и др. Взети са данните за дата на брак и причина за брак на животните, отпаднали по 
време на текущата лактация. От данните са изчислени съответно продължителност на 
периода до първо осеменяване (ППО) и сервиз период (СП), процент незаплодени крави.  

Здравословните проблеми са представени като нива както следва: 
Здравословно състояние: 1 – здрави крави (крави без регистрирано заболяване по 

време на текущата лактация) и 2 крави с регистрирано едно и повече заболяване по време на 
текущата лактация). 

От заболяванията са разгледани клиничните мастити и клиничните проблеми с крака и 
копита. Останалите регистрирани заболявания са доста разнообразни – храносмилателни 
проблеми, нарушена обмяна на веществата и голям набор от репродуктивни и травматични 
проблеми и др. 

Мастити: 1 – крави без регистриран случай на клиничен мастит и 2 – крави с 
регистриран случай на клиничен мастит. 

Клинични проблеми с крака и копита (ПКК). Не са диференцирани различните проблеми 
с краката и копитата, поради това, че не във всяка ферма те са точно описани, а само като 
случай на клинични проблеми. 1 – здрави крави, без регистриран случай на клинични 
проблеми с крака и копита и 2 – крави с регистриран един и повече такива проблеми. 

За оценка на ефекта на контролираните фактори е използван следния модел: 
Yijklm = µ + Hi + Agj + Lk + SLl + eijklm 

където: 
Yijklm е линейния признак;  
μ популационното средно;  
Hi е фиксиран ефект на стадото (14 нива);  
Agj e фиксиран ефект на възрастта на първо отелване (6 нива);  
Lk  е фиксиран ефект на поредната лактация (3 нива);  
SLl е фиксиран ефект на периода от лактацията (3 нива);  
eijklm случаен ефект на неконтролираните фактори. 
За изчисляване на BLUP-оценките на биците за линейните екстериорни признаци е 

използван същия модел.  
За изчисляване на BLUP-оценките на биците за признака млечност за 305 дни и сервиз 

период е използван следния модел: 
Yijklm = µ + Hi + Sj + Agk + Ll + eijklm 

където: 
Yijklm е млечност за 305 дневна лактация;  
μ популационното средно;  
Hi е фиксиран ефект на стадото (14 нива);  
Sj е сезон на отелване (4 нива); 
Agj e фиксиран ефект на възрастта на първо отелване (6 нива);  
Lk  е фиксиран ефект на поредната лактация (3 нива);  
eijklm случаен ефект на неконтролираните фактори. 
 



7 
 

Сезонът на отелване е представен стандартно, както следва: код 1 – зима (от декември 
до февруари); код 2 – пролет (от март до май); код 3 – лято (от юни до август) и код 4 – есен 
(от септември до ноември). Годината на отелване не е включвана в модела, тъй като всички 
животни са с еднаква година на отелване по стада, при което двата фактора съвпадат. 

Развъдната стойност е изчислена като μ ± BLUP-оценките на биците за всеки проучван 
признак. 

Коефициентът на унаследяемост (h
2
) е изчислен чрез метода на анализ на варианса, 

по данни групирани по полусибси по баща. За целта са направени някои допълнителни 
изчисления: 

-  определяне на средния претеглен брой (n0) на вариантите по градации (това се прави 
при неравномерни комплекси, при равномерни n0=n) 

   Σn
2
i 

        N - --------- 
                N 
n0=------------------ 
          (n-1) 
Където: 
N е броят на включените в проучването крави 
n е броят на биците, бащи на крави 
- разлагане на междугруповия варианс за определяне на адитивната част на 

генетичния варианс 
          MSb - MSw 
MSg=------------------- 
                 n0 

MSg е генетичната варианса; 
MSb е вътрегруповата варианса 
MSw е междугруповата варианса.  
h

2
 в тесен смисъл при информация за полусибси (в нашия случай по баща) съответно 

е: 
          4 MSg 
h

2 
=------------------- 

       MSg + MSw 

За първична обработка на данните е използван програмен пакет MS EXEL. 
За анализа на варианса (еднофакторен и многофакторен анализ) и фенотипни 

корелации са използвани съответните модули на програмен пакет STATISTICA на Stat Soft. 
За изчисляване на BLUP-оценките на биците е използвана процедурата BLUP (Best 

Linear Unbiased Prediction) на програмен пакет LSMLMW на Harvey (1987). 
 
IV. Резултати и обсъждане 
 
1. Статистически данни за линейните екстериорни признаци и техни 

измервания.  
На табл. 1 са представени средните стойности и стандартното отклонение за 

проучваните линейни признаци. С най-ниска средна стойност на описанието е признакът ОТС 
– 3,31, а с най-висока са признаците ширина на гърди- 6,83 и височина на задна част на 
вимето – 6,89. Най-голямото вариране, отчетено от стандартното отклонение (SD) е при 
признака походка – 2,13, а най-малко - при признака дебелина на цицки – 0,76. Средната 
височина при ЗХВ е 143,18 см (описание 5,08), като варирането не е голямо (SD 5,33 и 1,76 за 
признака в см и като описание). В проучването са включени крави от първа до трета 
лактация, това означава, че в обхванатите 14 ферми се отглеждат средно високи животи с не 
много голямо вариране на височината. Всички линейни признаци, свързани с общото 
развитие на тялото и на отделните му части имат описания около и малко над средното 
(описание 5) – височина, ширина на гърди, дълбочина на тяло, ъгловатост и ширина на 
крупата. Гръбната линия също има описание 5,22, което показва почти права гръбна линия, 
но при наклона на крупата се отчита лека тенденция за свлечена крупа (6,11).  
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Таблица 1. Средни стойности и стандартно отклонение за проучваните линейни 
признаци 

Линеен признак х ± SE SD Линейна скала 

1………………………………9 

Височина, см  143,18±0,235 5,33 До 132 cm         над 154 cm 

Височина  5,08 ± 0,078 1,76 Ниски                     Високи 

Ширина на гърди 6,83 ± 0,066 1,50 Тесни                     Широки 

Дълбочина на тяло 5,93 ± 0,053 1,21 Плитко                  Дълбоко 

Ъгловатост  6,54 ± 0,151 1,47 Липсва                     Силна 

Гръбна линия 5,22 ± 0,046 1,06 Провиснала        Шаранова 

Наклон на крупата  6,11 ± 0,076 1,73 Надстроена          Свлечена 

Ширина на крупата 5,85 ± 0,044 0,99 Тясна                      Широка  

Задни крака - отзад 5,56 ± 0,074 1,68 Х-образна                 Прави  

Задни крака -отстрани 5,56 ± 0,069 1,58 Слонова           Саблевидни 

Скакателни стави 5,17 ± 0,071 1,61 С отоци                    Плоски 

Развитие на костите 5,02 ± 0,057 1,30 Дебели                     Тънки 

Ъгъл на копитото 4,25 ± 0,048 1,10 Малък                       Голям 

Дълбочина на копито 5,78 ± 0,070 1,59 Плитко                    Дълбоко 

Виме предна част 5,33 ± 0,077 1,74 Чашевидно           Коремно 

Виме-височина на задна част  6,89 ± 0,073 1,66 Ниско                     Високо 

Виме-ширина на задна част  6,36 ± 0,067 1,53 Тясно                     Широко 

Бразда 5,64 ± 0,065 1,48 Липсва                  Дълбока 

Дълбочина на виме 3,79 ± 0,078 1,76 Провиснало             Високо 

Баланс на виме 4,61 ± 0,044 0,99 Накл- назад   Накл. напред 

Предни цицки-постановка 5,23 ± 0,051 1,15 Широко                    Тясно 

Задни цицки - постановка 6,58 ± 0,079 1,80 Широко                    Тясно 

Цицки - дължина 4,65 ± 0,051 1,15 Къси                         Дълги 

Цицки - дебелина 4,41 ± 0,034 0,76 Тънки                      Дебели 

ОТС 3,31 ± 0,038 0,87 Слаби                Затлъстели 

Походка  4,98 ± 0,111 2,13 Лоша                  Нормална 

Признаците свързани с краката и копитата, включително и походка, имат стойности 
около средното описание 5. Изключение прави признакът ъгъл на копитото, при който се 
отчита лека тенденция за по-малък ъгъл на копитото (4,25). Стойностите около 5 за някои от 
тези признаци не са най-желаните – като задни крака – отзад, походка, развитие на кости и 
състояние на скакателните стави. Тези признаци е желателно да са с по-високи стойности. 
Отчетените средни стойности за тях означават, че като средно за проучваните животни се 
отчита леко х-образна постановка на задните крака, малко по-дебели кости и скакателни 
стави с не толкова плоски кости. Средната стойност на описанието за походка е 4,98, а това 
означава, че като цяло се наблюдава походка с по-къса крачка и евентуално отклонение в 
посоката на краката при движение. При признака дълбочина на копитото също се отчита 
средна стойност от 5,78, или средно дълбоко копито, препоръките при този признак са за по-
голяма дълбочина на копитото, което е свързано с предпоставка за по-малко проблеми.  

При признаците свързани с вимето, повечето са около и над средното описание – 
(описание 5). Под средното е признакът дълбочина на вимето – 3,79, което показва 
определена тенденция за провисване по-близо до скакателните стави. Малко под средната 
стойност са и описанията за баланса на вимето - 4,61, дължина на цицките – 4,65 и по-голямо 
отклонение има при дебелина на цицките – 4,41. Това показва тенденция за провисване на 
задната половина на вимето, и по-къси и тънки цицки. Средната стойност за признака предна 
част на вимето е 5,33, това показва тенденция за по-често срещано чашевидно виме, тук 
желани са по-високите стойности свързани с по-добро развитие на предната част на вимето 
напред към корема и по-здраво захващане към коремната стена. Отчита се и тенденция за по 
близко поставяне на задните цицки (6,58).  

За ОТС средното описание е 3,31, но като се има предвид, че по-голямата част от 
кравите включени в проучването са в началото и средата на лактацията, тази степен на 
охраненост показва, че има животни с по-ниска от препоръчителната ОТС. Съпоставена с 
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прилаганата 5-бална система за оценка на телесното състояние за мениджърски цели, това 
съответства на малко над степен 2. 
 Представените средни стойности за линейните признаци за екстериор показват, че 
повече нежелани отклонения се наблюдават при групите признаци за крака и копита и за 
частите на вимето. Това трябва да се има предвид при определяне на тежестта на тези общи 
характеристики при разработване на системата за общ бал за Черно-шарената порода у нас. 

 2. Оценка на ефекта на контролираните фактори върху линейните признаци.  
Поради това, че контрольорите са едни същи за всички ферми и отчитането на линейните 
признаци е при двукратно посещение във всяка ферма за периода от 2013 до 2014 г., в 
повечето случаи в една и съща година и сезон за отделната ферма, ефектът на годината, 
сезона и контрольора не са включвани като фактори в модела за оценка. От направения 
анализ за влияние на контролираните фактори с най-висока значимост (P<0,001) при почти 
всички линейни признаци е фактора стадо (табл. 2). Значим ефект на стадото не се отчита 
само при признаците задни крака отстрани, баланс на вимето и постановка на задните цицки. 
Таблица 2. Анализ на варианса за линейни признаци 

Линеен признак 
Стадо ВПО 

Поредна 
лактация 

Период от 
лактация 

Грешка  

MS F    P MS F   P MS F   P MS F  P MS 

Степени на свобода  13 5 2 2  

Височина, см  180 7,5 *** 10 0,4 15 0,6 12 0,5 24 

Височина  19,24 7,25*** 1,11 0,42 1,70 0,64 1,28 0,48 2,65 

Ширина на гърди 20,10 13,97*** 0,70 0,47 16,56 10,96*** 7,28 4,82* 1,57 

Дълбочина на тяло 5,11 4,09*** 1,92 1,54 20,34 16,28*** 0,11 0,48 1,25 

Ъгловатост  34,55 3,08** 7,74 0,69 17,12 1,53 8,23 0,73 11,20 

Гръбна линия 4,82 4,91*** 0,53 0,55 6,07 6,19* 1,07 1,09 0,98 

Наклон на крупата  14,77 5,74*** 3,61 1,40 1,63 0,63 7,70 2,99 2,58 

Ширина на крупата 3,72 4,46*** 1,80 2,16 14,12 16,94*** 1,63 2,96 0,83 

Задни крака - отзад 12,68 5,10*** 1,26 0,51 8,35 3,35* 5,18 2,08 2,49 

Задни крака -отстрани 3,42 1,45 1,05 0,44 33,19 14,00*** 4,57 1,93 2,37 

Скакателни стави 6,81 2,77*** 0,87 0,35 5,06 2,06 2,08 0,85 2,46 

Развитие на костите 9,49 6,74*** 2,40 1,71 12,38 8,80** 1,38 0,98 1,41 

Ъгъл на копитото 3,77 3,43*** 1,39 1,27 12,52 11,40*** 0,21 0,19 1,10 

Дълбочина на копито 30,71 18,57*** 0,91 0,55 0,90 0,54 3,35 2,00 1,67 

Виме предна част 21,93 9,74*** 5,37 2,38* 23,39 10,39*** 1,276 1,57 2,25 

Виме-височина на задна част  17,33 7,98*** 3,15 1,45 18,42 8,49** 3,11 1,43 2,17 

Виме - ширина на задна част  30,00 22,02*** 1,42 1,05 4,31 3,16* 5,65 4,14* 1,36 

Бразда 8,36 4,04*** 1,20 0,58 0,18 0,09 3,12 1,51 2,07 

Дълбочина на виме 21,20 10,76*** 4,75 2,41* 125,18 63,54*** 0,99 0,50 1,97 

Баланс на виме 1,59 1,73 1,23 1,33 6,22 6,75*** 0,95 1,03 0,92 

Предни цицки-постановка 3,72 2,97** 0,98 0,78 0,15 0,12 3,81 3,03* 1,26 

Задни цицки - постановка 3,76 1,17 3,01 0,94 3,33 1,04 9,90 3,09* 3,19 

Цицки - дължина 3,67 3,17*** 0,96 0,83 20,69 17,91*** 0,56 0,48 1,15 

Цицки - дебелина 1,72 3,29*** 0,70 1,34 6,32 12,12*** 0,60 1,15 0,52 

ОТС 3,19 4,66*** 0,04 0,05 1,21 1,77 2,02 2,95* 0,68 

Походка  40,14 12,04*** 3,80 1,38 1,52 0,46 3,78 1,13 3,34 

* - значимост при P<0,05; **- значимост при P<0,01; ***- значимост при P<0,00 
 
Значимите разлики между стадата са индикатор, че условията на отглеждане и хранене 

в отделните ферми са доста различни. Като се има предвид, че повечето от фермите 
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включени в проучването сами отглеждат ремонтните си животни, това оказва влияние върху 
общото развитие на кравите още като млади. Допълнително към този ефект на условията във 
фактора стадо трябва да имаме предвид и факта, че в повечето ферми са използвани и 
различни бици. 
 Поредната лактация също оказва значим ефект върху голям брой признаци. Тя е 
фактор с висока значимост (P<0,001) върху признаците – ширина на гърди, дълбочина на 
тялото, ширина на крупата, задни кракa-отстрани, ъгъл на копитото, предна част на вимето, 
дълбочина и баланс на вимето, дължина и дебелина на цицките. Ефектът на поредната 
лактация е с по-ниска значимост върху признаците развитие на костите и височина на задна 
част на вимето (P<0,01), гръбна линия, ширина на задна част на вимето и задни крака отзад 
(P<0,05). Не се установява значим ефект на поредната лактация върху признаците височина, 
ъгловатост, наклон на крупата, състояние на скакателните стави, бразда на вимето, 
постановка на цицките, ОТС и походка. 

Периодът от лактацията има значим ефект върху малко линейни признаци – ширина на 
гърдите (P<0,01) и ширина на задната част на вимето, постановка на предни и задни цицки и 
ОТС (P<0,05).  

Както се установява стадото, поредната лактация и периода от лактацията имат значим 
ефект върху различен брой линейни признаци, както при различните породи, така и в 
различните страни. Това потвърждава необходимостта от конкретни проучвания на този 
ефект, а също и включването на тези фактори в моделите за оценка на развъдна стойност. 

Таблица 3. Коефициенти на множествена корелация и детерминация и 
статистическа значимост на линейния модел за оценка на екстериорните признаци 

Линеен признак Коефициент на 
множествена 

корелация 
R 

Коефициент на 
детерминация 

 
R

2
 

Общо за 
модела 

 
F       P 

Височина, cm  0,435 0,189 5,20*** 

Височина  0,427 0,182 4,98*** 

Ширина на гърди 0,595 0,354 12,21*** 

Дълбочина на тяло 0,422 0,178 4,84*** 

Ъгловатост  0,305 0,093 2,29** 

Гръбна линия 0,405 0,164 4,37*** 

Наклон на крупата  0,419 0,175 4,75*** 

Ширина на крупата 0,435 0,189 5,21*** 

Задни крака - отзад 0,396 0,157 4,14 *** 

Задни крака -отстрани 0,308 0,095 2,34 ** 

Скакателни стави 0,309 0,095 2,36 ** 

Развитие на костите 0,453 0,205 5,75 *** 

Ъгъл на копитото 0,363 0,132 3,38 **** 

Дълбочина на копито 0,609 0,370 13,13 *** 

Виме предна част 0,536 0,288 9,01 *** 

Височина задна част виме 0,491 0,242 7,11 *** 

Ширина задна част виме 0,664 0,440 17,56*** 

Бразда 0,319 0,102 2,53 ** 

Дълбочина на виме 0,626 0,392 14,41*** 

Баланс на виме 0,306 0,094 2,31** 

Предни цицки- постановка 0,300 0,090 2,21** 

Задни цицки - постановка 0,234 0,055 1,29 - 

Цицки - дължина 0,409 0,167 4,48*** 

Цицки - дебелина 0,384 0,147 3,85*** 

ОТС 0,370 0,137 3,53*** 

Походка  0,549 0,302 7,52*** 

* - значимост при P<0,05; **-значимост при P<0,01; ***-значимост при P<0,001 
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 На таблица 3 са представени коефициентите на множествена корелация (R) и 
детерминация (R2) за представения модел за оценка на ефекта на контролираните фактори. 
Частта от общата дисперсия на зависимия признак, която се обяснява от конкретния модел 
се определя от R2, или показва процента от общата дисперсия на зависимата променлива, 
който се „обяснява“ чрез линейната регресия. Връзката между зависимата променлива и 
включените в модела фактори се обяснява от R. 

За оценка на влиянието на различните фактори върху линейните екстериорни признаци 
е прилаган един и същ линеен модел, представен на табл. 2. Независимо от това, че за 
всички признаци са включени еднакви фактори, коефициентите на детерминираност и 
множествена корелация, а също и значимостта на линейния модел са различни. С най-висока 
зависимост от включените в модела фактори са моделите за линейните признаци: ширина на 
гърди, дълбочина на копито, ширина на задна част на вимето, дълбочина на вимето и 
походка – стойностите на R са над 0,500, а детерминираността (R

2
) разгледана като процент 

на зависимост на зависимата променлива от факторите е 30 и над 30 % (R
2
 ≥ 0,300). С малко 

по-ниска зависимост от тези фактори – 20 до 30 % са признаците: развитие на костите, 
предна част на вимето и височина на задна част на вимето (R

2
 от 0,200 до 0,300). С най-ниска 

зависимост от фиксираните фактори на модела под 10% (R
2
 ≤ 0,100) са факторите 

постановка на задните цицки, постановка на предни цицки, баланс на виме, състояние на 
скакателните стави, задни крака–отстрани и ъгловатост. При признака постановка на задни 
цицки няма значимост и общо за модела, това означава, че тези признаци не се влияят 
значимо от включените в модела фактори, а от други фактори, невключени в него. 
Независимо от това, че повлияването от включените фактори е в различна степен, при 
оценката на развъдната стойност по линейните признаци е прието да се прилага еднакъв 
модел за оценка. Тъй като в нашия случай има и фактори, които не са включени като 
контрольор, година и сезон на класификация, различни регресии за някои от факторите, при 
една по-голяма представителност от данни, натрупани за поне две поколения, представените 
коефициенти може да станат и с доста по-високи стойности.  
Най-много признаци и с най-висока значимост се повлияват от фактора стадо. На табл. 4 са 
представени LS-средните за ефекта на стадото за всички линейни признаци по стада. От 
представените стойности се вижда, че има значима разлика в LS-средните за отделните 
признаци между стадата. Средната височина при ЗХВ варира от 137,7 cm (описание 3,3) за 
стадо 12 до 145,8 cm (описание 6) за стадо 5. С високи стойности за височина при ЗХВ са и 
кравите в стада 9 (145,5 cm), 13 (145,3 cm) и 6 (145,1 cm). Преобладават стадата са със 
средна височина на кравите при ЗХВ от 143 – 144 cm. Значителна разлика по стада се отчита 
и при други признаци свързани с развитие на отделните части на тялото. При ширина на 
гърди варирането е от 8,1 за стадо 1 (широки гърди) до 5,5 за стадо 12 (средна ширина на 
гърдите). За признака ъгловатост от 5,4 – стадо 12 до 8,8 за стадо 13 (подчертан млечен тип, 
ъгловати форми). Дълбочина на копитото от 3,8 за стадо 13 (плитко копито) до 7,3 за стадо 8 ( 
много добра дълбочина). Значителна разлика в LS-средните стойности се отчита и при 
признака походка: от 8 за стадо 9 (много добра походка, дълга крачка без аб или аддукция на 
краката при движение) до 2 за стадо 7 (определено проблеми при движение). 

При признаците с желани стойности около описание 5 също се отчитат варирания. 
Например при признака наклон на крупата от 5,3 за стада 9 и 12 (идеален наклон на крупата) 
до 7,1 за стадо 1 (видимо свлечена крупа). Трябва да се отбележи, че има стада в които 
средните стойности за всички линейни признаци са с желани или близки до желаните 
стойности, без сериозни отклонения. Такива са например стадо 5 – високи крави, над 
средната ширина и дълбочина тялото, над средното за ширина крупата, добри показатели на 
вимето. Но има и стада в които се отчитат сериозни отклонения от желаните стойности при 
голям брой признаци.  

Такъв е случая със стадо 12 – ниски крави, с тесни и плитки гърди и крупа, тенденция 
към по-изпъкнала (шаранова) гръбна линия, х-образна постановка на задните крака, ниско 
захваната задна част на вимето, по-тънки цицки и най-ниската средна ОТС. 
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Таблица 4. LS-средни за линейните признаци по стада 

Линеен 
признак 

Стадо 

1 
LSM±SE 

2 
LSM±SE 

3 
LSM±SE 

4 
LSM±SE 

5 
LSM±SE 

6 
LSM±SE 

7  
LSM±SE 

8 
LSM±SE 

9 
LSM±SE 

10 
LSM±SE 

11 
LSM±SE 

12 
LSM±SE 

13 
LSM±SE 

14 
LSM±SE 

В, см  144,4 143,1 145,5 142,9 145,8 145,1 140,9 143,2 145,5 143,1 142,9 137,7 145,3 144,4 

В  5,5±0,27 5,0±0,29 5,8±0,30 5,0±0,30 6,0±0,31 5,6±0,32 4,4±0,32 5,1±0,28 5,9±0,48 5,0±0,38 5,1±0,29 3,3±0,24 5,7±0,24 5,5±0,30 

ШГ 8,1±0,20 7,2±0,22 7,3±0,22 7,3±0,23 6,7±0,24 7,2±0,24 6,1±0,24 6,8±0,21 6,6±0,36 6,4±0,29 7,3±0,22 5,1±0,18 7,2±0,18 7,8±0,23 

ДТ 5,9±0,18 6,2±0,20 6,0±0,20 5,9±0,21 6,8±0,22 5,7±0,22 5,8±0,22 5,5±0,19 6,6±0,33 6,6±0,26 5,4±0,20 5,8±0,17 6,3±0,16 6,0±0,21 

Ъ 7,1±0,55 5,8±0,59 5,5±0,61 6,6±0,62 7,5±0,65 6,8±0,65 5,9±0,66 7,0±0,59 6,8±0,99 7,0±0,78 7,0±0,59 5,4±0,50 8,8±0,49 6,0±0,61 

ГЛ 5,7±0,16 5,3±0,18 5,3±0,18 4,8±0,18 5,4±0,19 5,7±0,19 5,7±0,20 5,4±0,17 5,3±0,29 5,0±0,23 5,4±0,18 4,4±0,15 5,6±0,15 5,3±0,18 

НК  7,1±0,27 6,8±0,28 6,9±0,29 5,6±0,30 6,5±0,31 7,1±0,31 5,9±0,32 5,5±0,28 5,8±0,47 5,3±0,37 6,8±0,28 5,3±0,24 6,2±0,24 5,6±0,29 

ШК 5,9±0,15 6,5±0,16 6,1±0,17 5,4±0,17 6,0±0,18 5,7±0,18 5,8±0,18 5,7±0,16 6,0±0,27 6,1±0,21 5,8±0,16 5,7±0,14 5,9±0,13 6,7±0,17 

ЗКО 6,1±0,26 4,7±0,28 4,9±0,25 5,8±0,29 6,3±0,30 5,5±0,31 5,3±0,31 5,8±0,27 6,7±0,47 4,8±0,37 5,8±0,28 4,3±0,23 5,8±0,23 5,8±0,29 

ЗКС 5,6±0,25 5,8±0,27 5,4±0,28 5,8±0,28 5,3±0,30 5,5±0,30 6,3±0,30 5,9±0,27 5,7±0,45 5,9±0,36 5,3±0,27 5,4±0,23 6,2±0,23 5,8±0,28 

ССС 4,7±0,286 5,4±0,28 5,1±0,28 4,8±0,29 5,4±0,30 4,6±0,30 4,6±0,31 4,9±0,27 5,1±0,46 5,1±0,36 5,0±0,28 5,3±0,23 6,2±0,23 5,1±0,29 

РК 4,5±0,20 3,8±0,21 4,3±0,22 5,1±0,22 4,9±0,23 4,7±0,23 5,3±0,23 5,5±0,21 4,1±0,35 4,9±0,28 5,3±0,21 5,8±0,18 5,0±0,17 4,5±0,22 

ЪК 4,4±0,17 4,6±0,19 4,4±0,19 4,2±0,19 4,3±0,20 3,9±0,20 4,7±0,21 4,4±0,18 4,1±0,31 3,8±0,24 3,9±0,19 4,3±0,16 3,5±0,15 4,6±0,19 

ДК 5,8±0,22 6,3±0,23 5,7±0,23 6,3±0,24 6,3±0,25 4,7±0,25 5,8±0,25 7,3±0,22 6,1±0,38 4,3±0,30 4,5±0,23 5,7±0,19 3,8±0,19 6,7±0,24 

ВПЧ 5,0±0,25 3,8±0,27 4,1±0,28 5,2±0,28 6,8±0,29 6,0±0,29 4,4±0,30 5,6±0,26 5,4±0,44 6,4±0,35 4,9±0,27 5,6±0,22 5,4±0,22 6,1±0,28 

ВЗЧВ 6,6±0,24 7,6±0,26 7,5±0,27 6,0±0,27 6,5±0,28 8,0±0,29 7,4±0,29 6,3±0,26 6,7±0,44 6,6±0,34 6,6±0,26 6,5±0,22 6,8±0,22 5,1±0,27 

ШЗЧВ 6,8±0,19 6,1±0,21 7,2±0,21 6,0±0,22 6,6±0,23 6,2±0,23 6,5±0,23 6,6±0,21 6,8±0,34 5,9±0,27 7,3±0,21 3,9±0,17 7,3±0,17 6,2±0,21 

Б 5,9±0,23 5,4±0,25 6,1±0,26 6,3±0,27 5,7±0,28 4,9±0,28 5,0±0,28 5,2±0,25 6,2±0,42 5,9±0,33 6,1±0,26 6,0±0,21 5,3±0,21 4,7±0,26 

ДВ 2,5±0,23 3,1±0,25 3,0±0,25 4,0±0,26 3,7±0,27 3,3±0,27 3,8±0,28 3,6±0,24 2,9±0,42 2,7±0,33 3,0±0,25 5,4±0,21 3,9±0,21 3,5±026 

БВ 4,5±0,16 5,1±0,17 4,5±0,17 4,5±0,18 4,9±0,19 4,4±0,19 4,7±0,19 4,5±0,17 4,1±0,28 4,4±0,22 4,6±0,17 4,5±0,14 4,7±0,14 4,6±0,18 

ППЦ 5,1±0,19 5,3±0,20 5,3±0,20 4,6±0,21 5,8±0,22 5,4±0,22 5,2±0,22 5,2±0,19 5,4±0,33 5,3±0,26 5,5±0,20 4,7±0,17 5,6±0,16 5,4±0,21 

ПЗЦ 6,3±0,30 7,2±0,32 6,6±0,32 6,0±0,33 7,2±0,35 6,6±0,35 6,3±0,35 6,4±0,31 6,3±0,53 6,6±0,42 6,4±0,32 6,4±0,26 6,8±0,26 6,7±0,33 

ЦДл 4,7±0,18 5,2±0,19 5,0±0,19 5,2±0,20 4,7±0,21 4,6±0,21 4,1±0,21 5,1±0,19 4,8±0,32 4,4±0,25 4,6±0,19 4,9±0,16 4,4±0,16 5,0±0,20 

ЦДб 4,7±0,12 4,6±0,13 4,7±0,13 4,4±0,13 4,5±0,14 4,6±0,14 4,5±0,14 4,5±0,13 5,0±0,21 4,3±0,17 4,6±0,13 3,9±0,11 4,4±0,11 4,6±0,13 

ОТС 3,7±0,14 3,4±0,15 3,5±0,15 3,2±0,15 3,4±0,16 3,0±0,16 3,0±0,16 3,3±0,14 3,7±0,24 3,4±0,19 3,1±0,15 2,6±0,12 3,4±0,12 3,5±0,15 

П  5,5±0,35 5,2±0,33 5,2±0,33 3,2±0,77 6,5±0,36 - 2,0±0,37 4,5±0,84 8,0±0,83 - 5,2±0,33 5,5±0,28 4,1±0,27 5,0±034 

С bolt са означени най-желаните стойности на линейните признаци, а на зелен фон – най-неблагоприятните



Друг общо приет фактор, влияещ върху екстериорните признаци, това е поредната 
лактация, отбелязван и като поредно отелване. Този фактор се включва в моделите при 
породи и страни, в които в класификация по екстериор се включват и животни на по-късни от 
първа лактация. На таблица 5 са представени LS-средните за ефекта на поредната лактация 
върху линейните признаци. При признака височина не се отчита значим ефект, а също и 
разлика във височината на кравите съответно на първа, втора лактация - 143,38 и 143,32 cm 
съответно, (табл. 5). 

Има лека тенденция за малко по-високи крави на трета лактация – 144,0 cm. Причината 
по всяка вероятност е разликата в условията и наследствеността не само по стада, но и по 
години, а оттам поколения. При признаците свързани с развитие на отделните части на 
тялото се отчита нормалната закономерност за по-добро развитие при кравите на по-късни 
лактации, със значим ефект при ширина и дълбочина на тялото и ширина на крупата. LS-
средната стойност на описанието за ширина на гърди се увеличава от 6,56 за първа лактация 
на 7,29 за кравите на трета, или с 11,1%. 

 
Таблица 5. LS-средни за влияние на поредната лактация върху линейните признаци 

 
Линеен признак 

І
-ва

 лактация ІІ
-ра

 лактация ІІІ
-та

 лактация 

LSM ± SE LSM ± SE LSM ± SE 

Височина, cm  143,38± 0,380 143,32 ±0,381 144,00±0,548 

Височина  5,16± 0,126 5,11 ±0,127 5,35±0,182 

Ширина на гърди 6,56± 0,095 6,97 ±0,095 7,29±0,137 

Дълбочина на тяло 5,61± 0,087 6,11±0,087 6,40±0,125 

Ъгловатост  6,27± 0,259 6,72±0,260 7,00±0,373 

Гръбна линия 5,11± 0,077 5,25±0,079 5,60±0,111 

Наклон на крупата  6,18± 0,124 6,07±0,125 6,29±0,180 

Ширина на крупата 5,58± 0,071 5,99±0,0761 6,24±0,102 

Задни крака - отзад 5,78± 0,122 5,59±0,123 5,24±0,176 

Задни крака -отстрани 5,17± 0,119 5,76±0,120 6,16±0,172 

Скакателни стави 5,22± 0,122 5,23±0,122 4,85±0,172 

Развитие на костите 5,14± 0,092 4,87±0,092 4,50±0,132 

Ъгъл на копитото 4,56± 0,081 4,15±0,081 3,96±0,117 

Дълбочина на копито 5,67±0,100 5,59±0,100 5,75±0,144 

Виме предна част 5,78± 0,117 5,30±0,117 4,92±0,168 

Височина на задна част на виме 7,14± 0,114 6,63±0,114 6,42±0,165 

Ширина на задна част на виме 6,20± 0,090 6,50±0,090 6,44±0,130 

Бразда 5,66± 0,111 5,64±0,112 5,58±0,161 

Дълбочина на виме 4,50± 0,109 3,36±0,109 2,59±0,157 

Баланс на виме 4,78± 0,074 4,60±0,075 4,31±0,107 

Предни цицки - постановка 5,28± 0,087 5,28±0,087 5,22±0,125 

Задни цицки - постановка 6,53± 0,139 6,74±0,139 6,45±0,200 

Цицки - дължина 4,40± 0,083 4,68±0,084 5,25±0,120 

Цицки - дебелина 4,30± 0,056 4,51±0,056 4,76±0,081 

ОТС 3,41± 0,064 3,26±0,064 3,25±0,092 

Походка  5,13± 0,197 4,95±0,193 4,89±0,253 
С bolt са означени признаците, при които е отчетен значим ефект на поредната лактация 

 
За признака дълбочина на тялото средната стойност на описанието се увеличава от 

5,61 при първотелките до 6,40 за кравите на трета лактация, или с 14,1 % . При признака 
ширина на крупата това увеличение е 11,8%, съответно от 5,58 до 6,24. Статистически 
значим ефект на поредната лактация е отчетен и върху признака гръбна линия. LS-средната 
стойност за първотелките е 5,11, което означава права гръбна линия, при кравите на трета 
лактация се отчита макар и слабо увеличение на средната стойност до 5,60 – тенденция за 
леко извита нагоре гръбна линия. Въпреки че, върху признака ъгловатост не се отчита 
статистически значим ефект на поредната лактация при него се наблюдава тенденция за по-
добре изразена ъгловатост на тялото при кравите на трета лактация (LSM 7,0) в сравнение с 
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кравите на първа (LSM 6,27). При признака развитие на костите се отчита значим ефект на 
поредната лактация. Кравите на трета лактация имат по-ниски стойности за признака (LSM 
4,50) или по-дебели кости в областта на свирката, в сравнение с тези на първа (LSM 5,14). 

Поредната лактация има значим ефект върху повечето линейни признаци за крака и 
копита, изключение правят състоянието на скакателните стави и дълбочината на копитото. 
При всички признаци за краката и копитата се отчита тенденция за нежелани отклонения. При 
постановката на задните крака поглед отзад се отчита, макар и слаба тенденция за по-близко 
разположение на крайниците с х-образна постановка. Това е свързано с различни причини, 
като увеличаване на обема на вимето водещо до промяна в постановката на задните крака, 
бременности, тип на пода, и др.  

При признака задни крака-отстрани се отчита намаляване на ъгъла на скакателната 
става (малко по-изразена саблевидност) при кравите на трета лактация (LSM 6,16) в 
сравнение с крави на първа лактация (LSM 5,17). Същата тенденция се отчита и при признака 
ъгъл на копитото – при кравите на първа лактация LS-средната стойност на описанието е 
4,56, или близка до желаната около 5, докато при кравите на трета лактация описанието на 
ъгъла на копитото е 3,96 – тенденция за по-меки бабки. По отношение на признака състояние 
на скакателните стави се отчита известна тенденция, макар и незначима, за влошаване на 
състоянието на ставите при кравите на трета лактация (LSM 4,85) в сравнение с по-плоските 
и гладки стави при кравите на първа лактация (LSM 5,22). Само при признака дълбочина на 
копитото няма изразена определена тенденция при кравите на различни лактации. Всички 
тези разлики по поредна лактация са в следствие на отслабване и амортизация с възрастта 
на ставните връзки. 

При признаците свързани с вимето се отчита тенденция за по-нежелани отклонения 
при крави на по-късни отелвания. При кравите на трета лактация предната част на вимето 
има подчертано чашевидна форма с по-слабо захващане към коремната стена (LSM 4,92), в 
сравнение с кравите на първа лактация (LSM 5,78). Ширината на задната част на вимето при 
кравите на втора (LSM 6,50) и трета лактация (LSM 6,44) е малко по-голяма в сравнение с 
тази при кравите на първа (LSM 6,20), съответно с 4,8 % и 3,9%. Този ефект е във връзка с 
увеличаване на млечността и съответно на обема на вимето от първа към трета лактация.  

При признака височина на захващане на задната част на вимето се отчита по-ясна 
тенденция за отпускане и по-ниско захващане на вимето при кравите на трета лактация (LSM 
6,42), в сравнение с вимето при кравите на първа лактация (LSM 7,14), като промяната е с 
11,2 %. Същата нежелана тенденция се отчита и при признака дълбочина на вимето. Кравите 
на първа лактация имат по-стегната съединителна тъкан прикрепваща и поддържаща вимето 
на желаните около 10 cm над скакателните стави (LSM 4,50), докато при кравите на трета 
лактация дъното на вимето провисва до и под скакателните стави (LSM 2,59). Това 
намаление на разстоянието до скакателните стави е значително – над 70%. Вследствие на 
отпускане на съединителната тъкан се отчита и промяна в баланса на вимето. При кравите на 
първа лактация дъното на вимето е почти равно (LSM 4,78), докато при кравите на трета 
лактация (LSM 4,31) има лека тенденция за 1-2 cm по-ниска задна част на вимето. При 
признаците бразда, и постановка на предни и задни цицки не се отчита почти никаква разлика 
между кравите на различни лактации.  

Значимо влияние на поредната лактация се отчита при признаците на цицките – 
дължина и дебелина. Кравите на първа лактация са били с по-къси (LSM 4,40) и по-тънки 
(LSM 4,30) цицки в сравнение с кравите на трета лактация съответно (LSM 5,25 и 4,76). В 
проценти разликата е съответно 19,3 и 10,7 %. 

При признаците ОТС и походка не се отчита значим ефект на поредната лактация, но и 
при двата има видими тенденции. При признака ОТС се наблюдава малко по-добро телесно 
състояние при кравите на първа лактация (LSM 3,41) в сравнение с тези на втора и трета 
(LSM 3,26 и 3,25). По-ясна тенденция за проблеми в походката се наблюдава при кравите на 
трета лактация (LSM 4,89), в сравнение с теза на първа (LSM 5,13) 

Друг фактор, който се включва в моделите за оценка на линейно-описателните 
признаци е периода от лактация, през който е извършена класификацията на кравите. Той 
има значим ефект само върху няколко признака, табл. 6. Отчита се съвсем лека тенденция за 
по-голяма ширина на гърдите при крави описвани в по-късен период от лактацията – след 
150

-тия
 ден (LSM 7,18) в сравнение с кравите в първи период до 90

-тия
 ден (LSM 6,93) или 3,6%. 



15 
 

Това по-всяка вероятност е свързано и с по-голямата възраст на животните, макар и да става 
въпрос за 5 - 6 месеца.  

При признака ширина на задната част на вимето се отчита обратната тенденция – при 
крави описвани в по-късен период от лактацията се отчита по-малка ширина на вимето (LSM 
6,21) в сравнение с началото на лактацията (LSM 6,60), като намалението на средната 
стойност на описанието е с 6,5%. С намаляване на млечността след средата на лактацията 
съответно намалява и общия обем на вимето.  

Намаляването на количеството на млякото и обема на вимето към края на лактацията 
се отразява и на постановката на цицките. Както при предни, така и  
при задни се среща по-близко поставяне на цицките при крави описвани в по-късен период от 
лактацията, макар и разликите да са малки.  

Кравите описвани в по-късен период от лактацията са с малко по-високи стойности за 
ОТС (LSM 3,46), в сравнение с кравите в началото и средата на лактацията (LSM 3,27 и 3,20), 
което е следствие от повишаването на степента на охраненост след средата на лактацията.  

Малкия брой на линейни признаци върху които периода от лактацията оказва значим 
ефект (основно тези на вимето) дава основание на редица автори и развъдни организации да 
включват в описание и крави на по-късен период от лактацията от препоръчителния до около 
4-5 месеца.  

 
Таблица 6. LS-средни за влияние на периода от лактация върху линейните признаци 

 
Линеен признак 

Период от лактацията 

От 30 до 90 От 91 до 150 От 151 до 210 

LSM ± SE LSM ± SE LSM ± SE 

Височина, cm  143,62± 0,41 143,83± 0,45 143,24 ±0,47 

Височина  5,20 ±0,14 5,3149 ±0,15 5,11 ±0,16 

Ширина на гърди 6,71 ±0,10 6,93 ±0,11 7,18 ±0,12 

Дълбочина на тяло 5,97 ±0,09 6,04 ±0,10 6,10 ±0,11 

Ъгловатост  6,45 ±0,28 6,59 ±0,31 6,94 ±0,32 

Гръбна линия 5,41 ±0,08 5,22 ±0,09 5,29 ±0,09 

Наклон на крупата  6,34 ±0,14 6,30 ±0,15 5,90 ±0,15 

Ширина на крупата 5,91 ±0,08 5,84 ±0,08 6,06 ±0,09 

Задни крака - отзад 5,70 ±0,13 5,59 ±0,14 5,32 ±0,15 

Задни крака -отстрани 5,52 ±0,13 5,71 ±0,14 5,89 ±0,15 

Скакателни стави 4,96 ±0,13 5,20 ±0,14 5,14 ±0,15 

Развитие на костите 5,25 ±0,10 5,05 ±0,11 5,19 ±0,11 

Ъгъл на копитото 4,23 ±0,09 4,18 ±0,10 4,25 ±0,10 

Дълбочина на копито 5,49±0,109 5,72±0,118 5,80±0,123 

Виме предна част 5,39 ±0,13 5,39 ±0,14 5,22 ±0,14 

Височина на задна част на виме 6,75 ±0,12 6,87 ±0,14 6,56 ±0,14 

Ширина на задна част на виме 6,60 ±0,10 6,33 ±0,11 6,21 ±0,11 

Бразда 5,79 ±0,12 5,58± 0,13 5,50± 0,14 

Дълбочина на виме 3,41 ±0,12 3,56 ±0,13 3,41± 0,13 

Баланс на виме 4,52 ±0,08 4,66 ±0,09 4,51 ±0,09 

Предни цицки - постановка 5,23 ±0,10 5,10 ±0,10 5,45 ±0,11 

Задни цицки - постановка 6,41 ±0,15 6,42 ±0,16 6,89 ±0,17 

Цицки - дължина 4,70 ±0,09 4,80 ±0,10 4,83 ±0,103 

Цицки - дебелина 4,60 ±0,06 4,48 ±0,07 4,49 ±0,07 

ОТС 3,27 ±0,07 3,20 ±0,08 3,46 ±0,08 

Походка  5,22 ±0,19 4,91 ±0,21 4,84 ±0,21 
С bolt са означени признаците, при които е отчетен значим ефект на периода от лактацията 

 
Липсата на значим ефект на периода от лактацията върху повечето от линейните 

признаци, показва, че извършването на линейното описание и на по-късен период от 
лактацията, при включването й като коригиращ фактор в модела за оценка няма да води до 
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некоректни оценки на животните, ще даде възможност за по-малко посещения във стадата за 
описание. 

При анализа на варианса (табл. 2) беше отчетено, че при включване в модела 
едновременно на четирите фиксирани фактора – стадо, възраст на първо отелване, поредна 
лактация и период от лактацията, значим ефект на ВПО се отчита само при два линейни 
признака: предна част на вимето и дълбочина на вимето. Липсата на значим ефект при почти 
всички признаци в нашия случай се дължи основно на факта, че ВПО е с голямо вариране по 
стада и при включването на двата фактора едновременно се отчита сумарния ефект на 
стадото.  

На табл. 7 са представени средните стойности за възраст на първо отелване (в дни) за 
кравите включени в проучването по ферми. Средната възраст на първо отелване за всички 
ферми е 880,32 дни (29,4 месеца), с голямо вариране - 180,52 дни (6,02 месеца). Това е 
сравнително висока средна възраст за първо отелване за Холщайн 

.Таблица 7. Средни стойности за възраст на първо отелване по ферми 

Ферма 
Брой крави 

n 

Възраст на първо отелване, дни 

х ± SE SD 

1 50 729,08 ± 7,094 50,16 

2 35 818,11 ± 17,650 104,42 

3 38 782,61 ± 11,574 71,35 

4 32 866,34 ± 14,627 82,74 

5 30 863,50 ± 11,698 64,072 

6 29 840,28 ± 23,728 127,78 

7 30 785,37 ± 14,334 78,51 

8 51 765,63 ± 14,479 103,39 

9 12 809,58 ± 28,330 98,14 

10 36 1266,67 ± 18,027 108,16 

11 35 981,66 ± 20,515 121,37 

12 54 1044,15 ± 29,818 219,12 

13 51 867,41 ± 16,978 121,24 

14 31 869,87 ±23,748 132,22 

Средно  514 880,72 ± 8,006 181,52 

При представените средни стойности за възраст на първо отелване (табл. 7) се 
наблюдава доста голямо вариране по стада. С най-висока възраст на първо отелване са 
кравите в стадо 10 - 1266,67 дни, следвани от стадо 12 - 1044,15 дни, което представлява 
възраст над 34 месеца. Разликите между средната възраст за тези стада и всички останали 
са статистически значими (P<0,001). В останалите стада средната възраст на първо отелване 
варира в границите на 729,1 дни (24,3 месеца) за ферма 1 до 981,66 дни за ферма 11 (32,7 
месеца).  

Отчетеното голямо вариране в средната възраст на отелване при отделните ферми 
показва не само разлика в системата на отглеждане и хранене на разплодните телета и 
юници, но и определено намеса на субективни решения в някои от фермите.  
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На фиг. 2 е представено разпределението в процент на кравите в зависимост от 
възрастта им на първо отелване. Най-голям процент крави са се отелили за първи път на 
възраст от 24 до 26 месеца – 26,8 %. От общия брой крави 65 % са се отелили на възраст до 
30 месеца, което показва че преобладават ферми, които се стремят към по-ниска възраст на 
първо отелване. Отчита се доста висок дял на кравите отелили се за първи път на доста 
висока възраст – над 35 месеца, общо 21 %. Тези големи разлики във ВПО неминуемо ще се 
отразят и върху физическото развитие на юниците.  

 

На табл. 8 са представени и фенотипните корелации между възрастта на първо 
отелване и всички линейни признаци. Статистически значими корелации (P<0,05) се отчитат 
между ВПО и височина, ширина на гърди, задни крака поглед отзад, развитие на кости, виме 
– предна част, ширина и височина на задна част на виме, дължина на цицки и ОТС. При 
повечето от посочените признаци корелациите са отрицателни, макар и с ниски и средни 
стойности. С положителни и ниски стойности са корелациите между ВПО и предна част на 
вимето (0,17) и дължина на цицките (0,13).  

За да проследим в какъв аспект възрастта на първо отелване оказва влияние върху 
линейните признаци на следващите фигури са представени LS-средните стойности за 
признаците, при който е отчетен значим ефект. 

 
Таблица 8. Анализ на варианса за влияние на възрастта на първо отелване върху 

линейните признаци и фенотипни корелации 

 
Линеен признак 

Възраст на първо отелване 

Анализ на варианса Фенотипни корелации 

MS F        P rp  

Височина, cm  44,00 1,16 - -0,19 

Височина  44,00 1,16  - -0,18 

Ширина на гърди 9,84 4,554 *** -0,27 

Дълбочина на тяло 5,37 3,79 ** -0,06 

Ъгловатост  9,30 0,785 - -0,04 

Гръбна линия 2,44 2,20 - -0,10 

Наклон на крупата  8,50 2,897 * -0,13 

Ширина на крупата 2,97 3,08 ** -0,01 

Задни крака - отзад 7,44 2,680 * -0,14 

Задни крака -отстрани 2,33 0,931 - 0,02 

Скакателни стави 3,84 1,483 - 0,06 

Развитие на костите 3,30 1,965 0,12 

Ъгъл на копитото 0,76 0,624 0,03 

Виме предна част 21,25 7,473 *** 0,17 

Височина на задна част на виме 10,90 4,097 ** -0,17 

Ширина на задна част на виме 19,39 8,969 *** -0,27 

Бразда 0,51 0,231 - -0,06 

Дълбочина на виме 4,66 1,508 - 0,15 

Баланс на виме 1,86 1,929 - -0,09 

Предни цицки - постановка 1,03 0,780 - -0,00 

Задни цицки - постановка 3,51 1,083  - -0,05 

Цицки - дължина 2,86 2,175 - 0,13 

Цицки - дебелина 0,39 0,670 - -0,07 

ОТС 1,34 1,777 - -0,21 

Походка  8,72 1,957 - 0,02 

*- значима при P<0,05; **- значима при P<0,01; ***- значима при P<0,001; – няма значим 
ефект. Всички корелации в bold са значими при P<0,05 

За да проследим в какъв аспект възрастта на първо отелване оказва влияние върху 
линейните признаци на следващите фигури са представени LS-средните стойности за 
признаците, при който е отчетен значим ефект. 
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Линейният признак ширина на гърди е с по-високи стойности при кравите отелили се за 
първи път на по-ранна възраст (фиг. 3). При тези отелили се за първи път след 27 месечна 
възраст се отчита тенденция за по-тесни гърди. Фенотипната корелация е -0,27. 

 

 
 

При признака дълбочина на тялото (фиг.4) с най-високи стойности (описание 6 и 

повече) са кравите отелили се на възраст от 24 до 30 месеца. При този признак се отчитат и 

малко по-високи стойности при кравите отелили се за първи път над 35 месечна възраст 

 

 
 
Другият линеен признак свързан с развитието на тялото е ширина крупата (фиг.5). Този 

признак е с по-високи стойности при кравите отелили се за първи път на възраст от 27 до 34 
месеца. И тук се наблюдава тенденция за малко по-високи стойности за ширина на крупата 
при кравите с ВПО над 38 месеца.  
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Значима фенотипна корелация с ниска, но отрицателна стойност се отчита и между 

ВПО и признака развитие на костите -0,12. Това означава, че кравите отелили се на по-висока 
възраст имат и по-дебели кости. 

Отчетените тенденции в стойностите на линейното описание за тези признаци 
свързани с развитието на отделните части на телосложението показват, че при условията в 
нашите ферми храненето и отглеждането на младите животни не е съобразено с 
изискванията за тяхното добро развитие към момента на заплождане. У нас няма практика 
юниците да се теглят или измерват за определяне на оптималните изисквания за растеж и 
развитие. Най-често решението е субективно или по преценка на общ вид. Това води и до по-
плитко тяло и тясна крупа при животните отелили се на ранна възраст, а също е показател и 
за неглижирано хранене във фермите със системно заплождане и съответно отелване на по-
късна възраст на юниците, поради видимо изоставане в растежа им и нежелани пропорции на 
телосложението. Това се подкрепя и от LS-средните стойности за височина, въпреки че не се 
отчита значим ефект на ВПО върху този признак (фиг.6). Фенотипната корелация е 
отрицателна (-0,19). От стойностите на фигурата се вижда, че кравите с ВПО над 38 месеца 
са с най-малката височина в сравнение с останалите. Отчетените по-високи стойности 
особено за дълбочина на тялото се дължат на това, че този признак се определя като 
относителен от общото развитие и височина на животните. Може да се обобщи, че тези 
животни (с ВПО над 38 месеца) имат нежелани пропорции на телосложението – сравнително 
по-ниски, приземни, вследствие на което се отчита по-голяма дълбочина на тялото, но с по-
тесни гърди и по-дебели кости. 
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По отношение на признака наклон на крупата (фиг.7) при кравите включени в 
проучването се забелязва лека тенденция за по-наклонена крупа. Фенотипната корелация е 
отрицателна (-0,13). Изключение правят кравите с ВПО над 38 месеца, при които има и доста 
животни с леко надстроена крупа – описания под 5. Това също може да е следствие от 
тяхното лошо развитие като млади животни.  

 

 
 
На фиг.8 са представени LS-средните за признака постановка на задни крака, поглед 

отзад. Фенотипната корелация между ВПО и този признак е отрицателна с ниска стойност (-
0,14). С по-широко и успоредно поставени задни крака са кравите отелили се за първи път на 
по-ранна възраст – до 26 месеца. При кравите с ВПО над 31 месеца се отчитат по близко 
поставени и с лека х-образна постановка задни крака.  

 

 
 
На следващите три фигури са представени признаците за виме, при които е отчетен 

значим ефект на възрастта на първо отелване. При признака захващане на предна част на 
вимето (фиг.9) се отчита тенденция за по-плътно захваната и развита напред към пъпа 
предна част на вимето при кравите отелили се за първи път на по-късна възраст. Особено 
ясно се открояват кравите с ВПО над 38 месеца. Фенотипната корелация между ВПО и този 
признак е положителна (0,17). Това може да се дължи на много причини. При тези крави 
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поначало не се наблюдават много обемисти вимена, съответно и висока млечност, което 
определя по-малка тежест и отпускане на предната част на вимето. В тази група влизат 
основно крави от две стада с определено възприето виждане за по-късно заплождане на 
юниците, където може да има и други наследствени причини (използвани бици).  

 

 
 
При признака височина на задна част на вимето (фиг.10) се отчита тенденция за по-

високо захващане при кравите отелили са за първи път на по-малка възраст – до 27 - 30 
месеца. При този признак корелацията с ВПО е ниска и отрицателна (-0,17). И тук се 
наблюдава известно отклонение при кравите с ВПО над 38 месеца.   

 

 
 
С най-голяма ширина на задната част на вимето са кравите отелили се на средна 

възраст от 24 до 26 месеца (фиг. 11). При кравите отелили се за първи път след 30 месечна 
възраст се отчитат по-ниски стойности за този признак. При отчетените по-ниски стойности за 
задни крака – отзад, по-близо поставени и х-образна постановка на задните крака, логично се 
явява и по-тясната задна част на вимето. Фенотипната корелация е значима, с отрицателна 
средна стойност (-0,27). 
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Значима фенотипна корелация е установена между ВПО и дължината на цицките 

(0,13). Или при кравите с по-висока ВПО се отчита и малко по-голяма дължина на цицките.  
Като обобщение може да се каже, че кравите с ВПО до 30 месеца имат по-широка и по-

високо захваната задна част на вимето, но с определено чашевидна форма, по-слабо 
развито напред виме и по-къси цицки.  

От направеното проучване се установява, че възрастта на първо отелване влияе върху 
отчитаните стойности на голям брой линейни екстериорни признаци, но освен това тя може 
да бъде и резултат не само на разлики в мениджмънта на стадата при отглеждането на 
разплодните животни, но и в следствие на субективни решения. По тези съображения тя 
трябва се включва в моделите за оценка на развъдната стойност по екстериорните признаци 
на говедата за мляко, което ще спомогне за коригиране на ефекта от нежеланите й 
стойности.  

3. Коефициент на унаследяемост (h
2
) и фенотипни корелации между линейните 

екстериорни признаци. 
Успехът на селекционната работа в популациите от животни зависи от това, доколко 

фенотипното разнообразие се обуславя от генотипното. Селекцията по признаци, при които 
фенотипното разнообразие се обуславя почти или изцяло от генотипното е високо ефективна 
(Желязков и Цветонова, 2002). Показател за това е коефициента на унаследяемост или 
херитабилитета (h

2
). При признаците с високи стойности на херитабилитет се постига по-

бързо желания ефект от селекцията, в сравнение с тези с ниски стойности. 
На табл. 9 са представени стойностите на херитабилитета за линейните екстериорни 

признаци, изчислени на база полусибси по баща. В настоящите данни няма възможност за 
изчисляване на херитабилитета по данни за двамата родители, тъй като няма данни за 
линейните екстериорни признаци на майките на кравите.  

Признаците за частите на вимето обикновено са със средни стойности на 
херитабилитета от 0,20 до 0,30. При нашите данни при повечето от тези признаци това се 
потвърждава. Изключение прави признака постановка на предни цицки (0,43), с доста по-
висока стойност на херитабилитета, следван от дължина на цицките (0,38). Със средни 
стойности са признаците баланс на вимето (0,30), ширина (0,27) и височина (0,26) на задна 
част на вимето и дълбочина на вимето (0,19). С ниски стойности за херитабилитет е 
признакът предна част на вимето (0,10), а някои са с много ниски стойности – дебелина на 
цицки (0,05), постановка на задни цицки (0,03) и бразда (0,02).  

Признаците свързани с краката и копитата поначало са с най-ниските стойности за 
херитабилитет, установявани от редица други автори. Това правило се запазва и в нашия 
случай. С най-висок херитабилитет е признакът развитие на костите (0,27), който може да 
бъде оспорван като свързан само с крака и копита. От типичните признаци за крака и копита с 
най-висок херитабилитет е признакът ъгъл на копитото (0,17), следван от постановката на 
задни крака – отзад (0,11) и отстрани (0,11). Признаците състояние на скакателните стави 
(0,09) и дълбочина на копитото (0,04) са с най-ниски стойности на херитабилитета. 
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Обобщаващият признак за състоянието на краката и копитата – признакът походка също е с 
ниска стойност на херитабилитета – 0,14.  

Получените стойности за херитабилитет на линейните екстериорни признаци са сходни 
с тези на други автори. Сравнително по-високи стойности за херитабилитет се получават за 
признаците свързани с развитие на частите на тялото – над 0,30, с умерени и ниски стойности 
са признаците за вимето – от 0,20 до 0,30 и с по-ниски стойности за херитабилитет са 
признаците за крака и копита, с изключение на признака развитие на костите. Разликите с 
другите автори се дължат на разлики в проучваните популации, обема и структурата на 
данните, модела за оценка, и др. 

Таблица 9. Коефициент на унаследяемост за линейните екстериорни признаци 

Признак h
2
 

Височина  0,43 

Ширина на гърди 0,48 

Дълбочина на тяло 0,20 

Ъгловатост  0,42 

Гръбна линия 0,21 

Наклон на крупата  0,41 

Ширина на крупата 0,14 

Задни крака - отзад 0,11 

Задни крака -отстрани 0,11 

Скакателни стави 0,09 

Развитие на костите 0,27 

Ъгъл на копитото 0,17 

Дълбочина на копитото 0,04 

Виме предна част 0,10 

Височина на задна част на виме 0,26 

Ширина на задна част на виме 0,27 

Бразда 0,02 

Дълбочина на виме 0,19 

Баланс на виме 0,30 

Предни цицки - постановка 0,43 

Задни цицки - постановка 0,03 

Цицки - дължина 0,38 

Цицки - дебелина 0,05 

ОТС 0,08 

Походка  0,14 

На таблица 10 са представени фенотипните корелации между линейните екстериорни 
признаци. Голяма част от корелациите са с ниски стойности, с положителен или отрицателен 
знак. Най-много значими корелации със средни и високи стойности се отчитат между 
признака височина и останалите линейни признаци, почти всички с положителна стойност. С 
най-високи стойности са корелациите с наклон на крупата и ширина на задна част на вимето 
(0,48), следвани от ширина на гърди (0,41) и ширина на крупа (0,40). Със средни стойности са 
корелациите между височина, дълбочина на тяло, гръбна линия и дебелина на цицки (0,25) и 
ъгловатост (0,23). Със средна но отрицателна стойност е корелацията с признака развитие на 
костите (-0,37). С ниски, положителни стойности са корелациите между височина и задни 
крака поглед отзад (0,15), ОТС (0,17), постановка на предни цицки (0,13) и дълбочина на 
копитото (0,11). Корелацията между височината и задни крака–отстрани е отрицателна с 
ниска стойност (-0,13). Всички тези корелации показват, че по-високите крави имат по-широко 
и дълбоко тяло, съответно при гърди и крупа, по-широка задна част на вимето и по-широко 
поставени задни крака. Също така, те са с по-дебели кости, по-добре изразена ъгловатост на 
тялото, с лека тенденция за по-дълбоки копита и по-дебели цицки. При по-високите крави 
обаче се забелязва тенденция за леко шаранова гръбна линия, наклонена крупа и по-
изправена скакателна става. По-високите и с по-широки гърди (0,27) крави имат малко по-
високи ОТС. Тези зависимости се потвърждават и от корелациите между ширина на гърди и 
дълбочина тяло (0,19), ъгловатост (0,20), ширина на крупа (0,23) и т.н 
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Таблица 10. Фенотипни корелации между линейните екстериорни признаци 

С bolt са означени корелациите, статистически значими при P<0,05 

 В ШГ ДТ Ъ ГЛ НК ШК ЗКО ЗКС ССС РК ЪК ДК ВПЧ ВЗЧ ШЗЧ Б ДВ БВ ППЦ ПЗЦ ЦДл ЦДб ОТС 

В                          

ШГ 0,41                        

ДТ 0,25 0,19                       

Ъ 0,23 0,20 0,14                      

ГЛ 0,25 0,24 0,09 0,08                     

НК  0,48 0,17 0,05 0,12 -0,13                    

ШК 0,40 0,23 0,20 0,04 0,10 0,10                   

ЗКО 0,15 0,07 0,11 0,08 -0,01 -0,03 0,03                  

ЗКС -0,13 0,03 -0,01 0,02 0,15 -0,06 0,02 -0,25                 

ССС 0,04 -0,08 0,03 0,05 -0,06 0,07 -0,04 0,07 -0,17                

РК -0,37 -0,32 -0,17 -0,06 -0,08 -0,17 -0,39 -0,15 0,01 0,25               

ЪК 0,09 -0,03 0,02 -0,03 -0,04 0,03 0,03 0,01 -0,27 -0,04 0,02              

ДК 0,11 0,05 0,11 -0,05 -0,09 -0,02 0,19 -0,03 -0,17 -0,09 -0,22 0,53             

ВПЧ 0,02 -0,10 0,05 0,03 -0,09 -0,09 0,01 0,13 -0,09 0,09 0,05 0,05 0,04            

ВЗЧ -0,07 -0,14 -0,15 -0,06 0,07 0,22 -0,20 -0,01 -0,05 0.0,8 0,13 0,01 -0,13 -0,15           

ШЗЧ 0,48 0,37 0,13 0,13 0,21 0,22 0,23 0,34 -0,04 -0,05 -0,27 -0,08 -0,10 -0,12 0,03          

Б -0,03 0,04 -0,07 -0,01 -0,07 -0,03 -0,03 0,02 -0,14 -0,04 0,03 -0,04 -0,08 0,02 0,12 0,01         

ДВ -0,06 -0,35 -0,19 -0,07 -0,22 -0,19 -0,19 -0,04 -0,15 0,17 0,23 0,12 0,02 0,32 0,08 -0,33 0,01        

БВ -0,04 0,03 0,02 -0,02 -0,03 -0,01 -0,13 0,01 -0,09 -0,00 0,03 0,05 -0,05 0,05 0,12 0,02 0,03 0,14       

ППЦ 0,13 0,06 0,04 0,07 0,04 -0,01 -0,02 0,01 0,00 0,07 0,00 -0,03 -0,07 0,15 0,00 0,14 0,08 0,13 0,10      

ПЗЦ 0,06 0,02 0,01 0,01 -0,02 -0,03 -0,04 -0,06 -0,00 0,04 0,04 0,01 -0,05 0,10 -0,01 0,02 0,20 0,06 0,10 0,51     

ЦДл 0,01 0,05 0,07 0,02 -0,11 -0,02 0,15 -0,01 0,03 -0,04 -0,14 -0,08 0,13 0,01 -0,17 -0,11 -0,06 -0,15 -0,14 -0,19 -0,17    

ЦДб 0,25 0,23 0,12 0,06 0,10 0,12 0,09 0,19 -0,01 0,01 -0,21 -0,02 0,07 -0,09 -0,04 0,28 -0,03 -0,34 -0,07 -0,02 0,02 0,33   

ОТС 0,17 0,27 0,07 0,05 -0,07 0,03 -0,03 0,27 -0,18 0,01 -0,28 0,05 0,02 0,08 -0,10 0,16 -0,03 -0,02 0,10 -0,03 -0,08 -0,02 0,11  

П  0,02 0,04 0,11 -0,08 -0,13 0,02 0,03 0,22 -0,24 0,07 0,13 0,13 0,18 0,14 -0,07 0,02 0,10 -0,00 -0,01 0,02 -0,03 0,05 0,06 0,13 
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Признакът развитие на костите също има голям брой значими корелации с останалите 
признаци, повечето от които отрицателни. Корелациите му с височината (-0,38), с ширина на 
гърди (-0,32), ширина на крупа (-0,39) са със средно високи и отрицателни стойности, което 
означава, че по-високите крави са с по-широки гърди и крупа и по-дебели кости. Това е и 
причината в някои страни като Англия общата характеристика „капацитет на тялото” да 
отпадне от системата за оценката по екстериор на кравите за мляко. Качеството на костната 
система е индикатор за добро състояние и кръвообращение в краката без отоци в ставите. 
По-дебелите кости са свързани и с по-груби кости на скакателните стави и наливи по тях 
(0,25), и проблеми при движение (0,13). По-дебелите кости са свързани и с някои нежелани 
тенденции при частите на вимето – по-изразена чашевидна форма на предната част (0,13), 
по-тясна задна част на вимето (-0,27), по-прибрано, малко по обем виме (0,23), по-дълги (-
0,14) и по-дебели (0,21) цицки. 

Състоянието на скакателните стави е свързано и с ъгъла на скакателната става (-0,17). 
По-плоските и гладки скакателни стави са свързани с нормален до леко по-голям ъгъл на 
ставата. Също така по-стръмното (-0,27) и дълбоко (-0,17) копито са свързани с по-изправена 
скакателна става.  

Всички линейни признаци за крака и копита, с изключение на състояние на 
скакателните стави имат значими стойности на корелация с признака походка. Кравите с по-
широко и успоредно поставени задни крака – отзад (0,22), с по-голям ъгъл на скакателната 
става (-0,24) и на копитото (0,13) и по-дълбоко копито (0,18) имат по-плавна походка, по-дълга 
крачка и по-малко ад- и абдукция на крайниците при движение.  

Фенотипната корелация между походката и ОТС е положителна, но с ниска стойност 
(0,13). Това означава, че кравите с добра походка имат малко по-добро телесно състояние.  

Най-високата положителна корелация се отчита между ъгъла и дълбочината на 
копитото (0,53). Това означава, че може да остане само единия от признаците, както е 
предвидено в препоръките на ICAR. Селекцията за нормален или малко по-голям ъгъл на 
копитото, ще води и до по-дълбоко копито. 

Значими корелации се отчитат и между признаците на вимето. По-широката задна част 
на вимето е свързана с по-високи крави (0,48) с по-широки гърди (0,37) и крупа (0,23), по-
дълбоко (0,13) и ъгловато тяло (0,13) и по-широко и успоредно поставени задни крака (0,34). 
От друга страна по-широката задна част на вимето е свързана с по-слабо захваната предна 
част на вимето (-0,12) и по-плитко, по-близо до скакателните стави дъно на вимето (-0,33). 

Положителна корелация, макар и с ниска стойност се отчита и между браздата на 
вимето и височината на задната част на вимето (0,12) и по-близко поставени задни цицки 
(0,20), което е във връзка с по-здравата съединителна тъкан, поддържаща и прикрепваща 
вимето. Висока и положителна е корелацията между постановката на предни и задни цицки 
(0,51), което показва добре изразено съответствие за по-близко разположение на предни и 
задни и обратното.  

 
4. Зависимости между линейните екстериорни признаци върху продуктивните 

признаци за нормална лактация. 
Средната млечност за нормална лактация на кравите, включени в проучването, е 

сравнително висока – 7056,68 kg, табл. 11. Представените данни са за по-малък брой крави 
от общия (514), съответно 476, тъй като част от животните са отпаднали от стадата на 
сравнително ранен етап от лактацията и имат много малко или почти никакви данни за 
продуктивност. Още по-малък е броят на кравите с пълни данни за състав на млякото – 319. 
Причините тук, освен отпадане на крави от стадата са и непълни и некоректни данни за 
процента протеин и мастни вещества в млякото от контролите. Средният процент протеин в 
млякото за нормална лактация е 3,38 %, а за мастни вещества – 3,82 %.  

Таблица 11. Средни стойности за продуктивните признаци  

Продуктивен признак Брой x ± SE SD 

Млечност за 305 дневна лактация, kg 476 7056,68 ± 104,54 2280,88 

Среден процент протеин 319 3,38 ± 0,01 0,24 

Среден процент мастни вещества 319 3,82 ± 0,03 0,44 

От представените данни се вижда, че средната млечност на включените в проучването 
крави е доста по-висока от средната млечност за контролираните крави от черно-шарената 
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порода у нас. По данни на ИАСРЖ за 2013 год. средната млечност за контролираните крави 
от тази порода е 5300-5600 kg, като процента протеин е 3,20 - 3,30 %, а процента мастни 
вещества 3,60-3,80 %  

На таблица 12 са представени средните стойности за млечността за нормална 
лактация по стада. С най-ниска млечност са кравите от стадо 12, като разликата е 
статистически значима с всички останали стада при P<0,05. Сравнително по-ниска млечност 
имат и кравите от стадо 13 – 5549,9 kg, като разликата също е значима с повечето от 
останалите стада. С най-висока, над 9000 kg млечност за 305 дневна лактация са две стада, 
съответно стадо 9 – 9791,41 kg и стадо 1 – 9669,14 kg. Разликите с останалите стада също са 
статистически значими при P<0,05. Средната млечност при кравите от останалите стада е с 
по-близки стойности и е в границите от 6289,40 kg за стадо 5, до 8529,14 kg за стадо 11. 

Таблица 12. Средна млечност на кравите включени в проучването по стада 

Ферма Брой  

Млечност за 305 дневна лактация, kg 

x ± SE SD 

1 50 9669,14 ± 406,92 2877,45 

2 32 7066,76 ± 389,17 2203,17 

3 38 8426,91 ± 279,93 1722,93 

4 32 6590,67 ± 191,30 1082,13 

5 30 6289,40 ± 193,06 1057,42 

6 23 6431,77 ± 172,04 825,10 

7 30 7676,94 ± 293,04 1605,06 

8 45 7319,13 ± 138,63 929,94 

9 12 9791,41 ± 382,79 1326,01 

10 35 6962,31 ± 168,67 997,89 

11 25 8529,14 ± 529,35 2646,77 

12 49 3796,71 ± 113,98 797,88 

13 49 5549,90 ± 182,44 1277,01 

14 26 7299,46 ± 245,52 1253,52 

Средно 476 7056,68 ± 104,54 2280,88 
Средният процент протеин и мастни вещества в млякото за нормална лактация варира 

в много тесни граници и не се отчитат значими разлики по стада. Тъй като не са включени 
всички животни и в някои стада остават сравнително по-малък брой, си позволяваме да не ги 
представяме по стада.  

На фиг.12 е представена средната млечност на кравите включени в проучването по 

лактации. Разликата в средната млечност по лактации е логична – с най-ниска млечност са 

кравите на първа лактация – 6894,5 kg, с най-висока – на трета лактация – 7272,8 kg. 
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Разликата е статистически значима само между млечността на първа и трета лактация. 
Между продуктивността на кравите на втора и трета лактация се отчита много малка разлика, 
под 100 kg. 

На фиг.13 са представени средните стойности за процента протеин и мастни вещества 
в млякото за нормална лактация по лактации. Както вече отбелязахме, разликите са много 
малки и тук, както и по стада. Има съвсем лека тенденция за по-висок процент протеин в 
млякото на първа лактация в сравнение с втора и особено с трета. При процента мастни 
вещества разликите са още по-незначителни. 

 
При използване на еднофакторен дисперсионен анализ е отчетен ефекта на линейните 

екстериорни признаци върху продуктивните – млечност, среден процент протеин и мастни 
вещества в млякото за нормална лактация, табл. 13. Освен това е изчислена и корелацията 
между тях. 

Върху млечността влияние оказват по-голяма част от линейните признаци. Висок, 
статистически значим ефект оказват височината, ширина на гърди, ъгловатост, предна чест 
на вимето, ширина на задна част на вимето, дълбочина на вимето и дебелина на цицките 
(P<0,001). С по-ниска степен на значимост е ефекта на линейните признаци гръбна линия, 
задни крака-отзад, развитие на костите (P<0,01) и наклон на крупата и състояние на 
скакателните стави (P<0,05).  

Част от тези линейни признаци оказват статистически значим ефект и върху процента 
протеин в млякото. Висок статистически значим ефект се отчита само на четири признака – 
височина, ъгъл на копитото, ширина на задна част на вимето и ОТС (P<0,001). С по-ниска 
значимост е ефектът на ширина на гърди, постановка на задни крака–отзад и отстрани и 
развитие на костите (P<0,01). С ниска значимост е ефекта на линейните признаци ъгловатост, 
дълбочина на копито, дълбочина на виме и дебелина на цицките (P<0,05). 

Най-малко линейни признаци оказват статистически значим ефект върху средния 
процент мастни вещества. Това са задни крака-отстрани (P<0,05) и дълбочина на копитото 
(P<0,01). 

Изчислени са и фенотипните корелации (rp) между линейните и продуктивни признаци, 
табл. 13. Отчитат се значими корелации основно между млечността и линейните признаци за 
частите на тялото и на вимето. От корелациите с признаците свързани с частите на тялото 
със средно високи стойности са корелациите с ширина на гърди (0,48), височина (0,36), 
ъгловатост (0,35). С ниски стойности и положителна е корелацията с ширина на крупата 
(0,16). Тези корелации означават, че по-висока млечност се отчита при по-високите крави, с 
по-широки гърди, и не много широка крупа, но с добре изразена ъгловатост, характерна за 
типа за мляко. В същото време при тези крави се наблюдават и някои нежелани екстериорни 
особености, като тенденция за наклонена крупа (0,31) и по-изразена шаранова гръбна линия 
(0,32).  
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От признаците за краката и копитата се отчита значима корелация с два – задни крака–
отзад (0,28) и развитие на костите (0,24). Корелацията с тези признаци и млечността е 
логична – по-широко и успоредно поставените задни крака са свързани с осигуряване на 
достатъчно място за широко виме в задната част, а по-тънките, фини и плоски кости са в 
съответствие с по-добре изразената ъгловатост на млечния тип. 

 
Таблица 13. Влияние на линейните екстериорни признаци върху продуктивните 

признаци и фенотипни корелации (rp) между тях 

Линеен признак Млечност за 305 
дни 

Среден % 
протеин 

Среден % 
мастни 

вещества 

F     P rp F     P rp F      P rp 

Височина  4,57 *** 0,36 3,68 *** 0,28 1,05 - -0,17 

Ширина на гърди 8,59 *** 0,49 3,14 ** 0,25 1,14 - -0,19 

Дълбочина на тяло 0,77 - 0,01 1,38 - 0,02 1,35 - -017 

Ъгловатост  4,79 *** 0,35 2,37 * 0,19 0,69 - -0,16 

Гръбна линия 3,20 ** 0,32 1,69 - 0,10 1,25 - -0,07 

Наклон на крупата  2,14 * 0,31 0,44 - 0,14 1,97 - -0,17 

Ширина на крупата 1,43 - 0,16 0,81 - 0,03 0,07 - -0,04 

Задни крака - отзад 2,81 ** 0,28 3,05 ** 0,25 1,62 - -0,16 

Задни крака -отстрани 0,65 - -0,05 2,88 ** -0,07 2,16 * 0,02 

Скакателни стави 2,50 * -0,10 0,59 - -0,09 1,15 - 0,17 

Развитие на костите 3,08 ** 0,24 2,81 ** 0,27 1,09 - -0,12 

Ъгъл на копитото 0,79 - 0,01 4,06 *** -0,11 0,40 - -0,00 

Дълбочина на копитото 1,03 - -0,06 2,37 * -0,09 2,98 ** -0,18 

Виме предна част 3,88 *** -0,20 0,98 - -0,04 1,07 - -0,21 

Височина задна част виме 1,15 - 0,15 0,61 - 0,00 0,58 - 0,01 

Ширина задна част виме 12,29 *** 0,62 0,24 *** 0,28 0,72 - -0,13 

Бразда 1,04 - 0,04 0,21 -0,06 0,81 - 0,07 

Дълбочина на виме 9,12 *** -0,50 2,21 * -0,13 1,87 - 0,15 

Баланс на виме 0,75 - -0,05 1,23 - 0,08 0,62 - -0,11 

Предни цицки-постановка 0,57 - 0,06 0,93 - -0,01 0,86 - 0,06 

Задни цицки-постановка 0,89 - -0,06 2,37 * -0,14 0,94 - -0,05 

Цицки - дължина 0,37 - -0,05 1,11 - -0,07 0,49 - 0,03 

Цицки - дебелина 7,29 *** 0,35 2,67 * 0,16 1,42 - -0,05 

ОТС 1,35 - 0,25 4,89 *** 0,32 0,53 - -0,02 

Походка  1,09 - -0,00 1,11 -  -0,01 0,92 - -0,09 

*- значима при P<0,05; **- значима при P<0,01; ***- значима при P<0,001; – няма значим 
ефект. Всички корелации в bold са значими при P<0,05 

 
Значими корелации на млечността се отчитат и с много от признаците на вимето. Тук са 

и най-високите както положителни, така и отрицателни корелации. С най-високата 
положителна стойност е корелацията между млечността и ширината на задната част на 
вимето (0,62), а с най-високата и отрицателна стойност е с дълбочината на вимето (-0,50). 
Със отрицателна, средна стойност е корелацията с предната част на вимето (-0,20) и с ниска, 
но положителна - с височината на задната част на вимето (0,15). Отчита се и значима 
корелация с дебелината на цицките (0,35). Тези корелации показват, че кравите с по-висока 
млечност имат широка и сравнително високо захваната задна част на вимето, но предната 
част на вимето не е добре захваната и определено имат чашевидно виме с по-дълбоко, 
близко до скакателните стави дъно. Това е свързано с по-големия обем и тегло на вимената с 
по-висока млечност.  

Отчита се и положителна, със средна стойност корелация между млечността и ОТС 
(0,25). По-доброто телесно състояние е предпоставка за по-висока млечност. 
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Корелациите на линейните признаци и средния процент протеин в млякото следват 
модела на тези с млечността, но са по-малък брой значимите. По-високите (0,28) и с по-
широки гърди (0,25), с по-добре изразена ъгловатост (0,19) и по-тънки и плоски кости (0,27) 
крави имат и по-висок среден процент протеин в млякото. По-висок процент протеин имат и 
кравите с по-широка задна част на вимето (0,28), по широко и успоредно поставени задни 
крака (0,25), и с по-дълбоко виме (-0,13). Отново се установява дори по-силна зависимост за 
по-висок процент протеин при по-висока ОТС (0,32) отколкото с млечността. 

При средния процент мастни вещества в млякото за нормална лактация с почти с 
всички линейни признаци се установяват отрицателни корелации за разлика с другите два 
продуктивни признака. Корелациите, макар и повечето с ниски стойности, са отрицателни: с 
височина (-0,17), с ширина на гърди (-0,19), с дълбочина на тяло (-0,17), с наклон на крупа (-
0,17) и с ъгловатост (-0,16). С признака развитие на кости, не се установява значима 
корелация. Всичко това по-всяка вероятност е следствие на отрицателната зависимост 
между млечността и процента на мастните вещества в млякото, вследствие на което кравите 
с по-висока млечност имат по-нисък процент мастни вещества в млякото.  

В потвърждение на горепосоченото на таблица 14 представяме LS-средните за 
млечността за нормална лактация съответстващи на отделните нива на линейните признаци. 
От представените стойности се вижда, че не при всички признаци отчетените положителни 
корелации имат съответствие на най-високи стойности за млечност с най-високите нива (от 1 
до 9) на линейните признаци.  

 
Таблица 14. Разпределение на LS-средните стойности за млечност за 305 дни по код на 
описателната система (от 1 до 9) за линейните признаци 

Признак 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В  4706,6 5996,0 6684,8 6714,9 7600,3 7429,6 7155,5 7227,8 7217,6 

ШГ  6690,9 5207,9 5878,6 5851,5 6568,4 7362,4 7560,1 8116,0 

ДТ  6452,0 5999,5 6909,7 6804,7 7253,1 7090,5 7144,7 6500,9 

Ъ  3199,6 4938,3 6346,1 6826,6 7369,1 6931,7 7337,1 8297,6 

ГЛ 5183,0 5497,6 5993,3 6329,3 7119,3 7241,7 8166,2 7919,8 6277,5 

НК  6939,1 5757,8 6665,2 6902,2 6428,1 7018,7 7432,9 7473,3 7497,6 

ШК    6389,3 6891,4 7179,9 7354,6 7185,7 4983,0 

ЗКО 3885,3 5105,3 6574,0 7325,0 6971,3 6798,9 7303,3 7537,9 7629,6 

ЗКС 5902,5 6909,7 7428,6 7555,2 6924,2 7106,7 6998,0 6991,9 6309,3 

ССС 8019,8 8978,1 6945,2 7043,5 7029,3 6788,1 7059,4 6864,4 2112,0 

РК 5171,0 4614,4 6635,3 6890,9 7115,2 7663,6 6765,8 6478,8 8279,1 

ЪК 5781,6 7493,1 6927,6 7037,3 7140,1 7232,5 6165,6   

ДК 5639,4 6180,9 7726,9 6765,7 7202,0 7193,0 7130,2 7046,3 7190,9 

ВПЧ 7395,9 7472,9 7744,6 7547,5 7300,3 6265,9 5962,4 6969,7 7325,1 

ВЗЧВ  7036,3 6045,8 6855,8 6525,5 7033,8 6996,6 7488,1 7089,5 

ШЗЧВ 3460,9 3596,5 4027,9 5794,4 6371,6 7428,8 7200,5 7631,3 8655,8 

Б  6542,8 6650,6 6739,3 7235,4 6855,3 7343,4 7560,3 7021,4 

ДВ 8148,9 7792,4 7575,8 6910,6 6637,3 6368,9 5329,4 3737,4 3645,4 

БВ 6811,9 7594,8 7327,7 6813,6 7129,1 7169,9 6161,3 8980,1 9741,1 

ППЦ 7691,5 5970,9 7372,9 7089,8 7132,2 6989,1 6741,7 7432,1 - 

ПЗЦ 7254,0 6463,3 6497,5 6893,0 7131,6 7549,6 7248,4 6922,5 6720,0 

ЦДл 7161,7 7437,3 7053,4 7110,9 7097,4 6858,9 6631,2 8136,9 7899,0 

ЦДб 7161,7 - 5508,3 6813,9 7682,1 7356,5 8316,0 - - 

ОТС 7859,0 6547,8 6952,6 7414,7 7278,5 7165,5 7520,0 - - 

П  7360,6 6041,4 7026,8 7499,5 6817,0 6621,1 7130,9 7564,8 8225,0 

С bolt са отбелязани на-високите стойности на млечността по линейни признаци 
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При признака височина се наблюдава тенденция за по-висока млечност при по-
високите крави, съответно над описание 5, но най-висока млечност се отчита при кравите със 
средна височина при ЗХВ – описание 5 – 7600,3 kg, следвани от тези с описание 6 – 7429,6 
kg, след което млечността намалява.  

Максимални стойности за млечност, отговарящи и на най-високото ниво – 9 от 
линейната скала се отчитат само при признаците ширина на гърди, ъгловатост, задни крака–
отзад, ширина на задната част на вимето и походка. Това означава, че при селекция за 
млечност би могло да се очаква и по-високи стойности за тези описания и обратно.  

Не така стои въпроса с други признаци, като гръбна линия, ширина на крупа, наклон на 
крупата, предна част на вимето, дълбочина на вимето и др. Желаните стойности от 
линейната скала не съответстват на по-висока млечност.  

Всичко това показва необходимостта от прилагането на селекцията по линейните 
признаци на екстериора, а също и от периодичен анализ на съществуващите в популацията 
зависимости между признаците. Това ще даде възможност за по-правилно поставяне на 
селекционните цели по отношение на различните екстериорни признаци. 

 
5. Зависимости между линейните екстериорни признаци и репродуктивните 

признаци 
Обект на проучване са трите репродуктивни признака – период до първо осеменяване 

(ППО), брой осеменявания за заплождане (БОЗ) и сервиз период и връзката им с линейните 
екстериорни признаци. Като обобщен показател за репродуктивните признаци е включен и 
процента незаплодени за текущата лактация крави. Средната продължителност на двата 
репродуктивни периода е двойно по-дълга от желаните стойности, съответно 96,21 дни за 
периода до първо осеменяване и 155,6 дни за сервиз периода, при желани стойности около 
40 - 45 и 80 - 85 дни, съответно, табл. 15. Броят на осеменяванията за заплождане е 2,73 при 
изискване до 1,7, над 2,5 осеменявания средно за заплождане са индикатор за проблеми . 

 
Таблица 15. Средни стойности за репродуктивните признаци за кравите включени 

в проучването 
 

Признак Брой x ± SE SD 

Период до първо осеменяване, дни 461 96,21 ± 2,31 49,55 

Брой осеменявания за заплождане 461 2,73 ± 0,09 1,85 

Сервиз период, дни 417 155,60 ± 3,97 81,08 

 
По стада стойностите на трите репродуктивни признака варират доста, но независимо 

от това почти няма стадо, в което тези признаци да са в рамките на желаното, табл. 16. С 
най-ниски стойности за ППО са стада 7 и 8, съответно 66,9 и 67,29 дни. Те пък от друга 
страна имат голям брой осеменявания за заплождане, съответно 4 и 3,2, при което средната 
продължителност на сервиз периода при тях достига съответно 139,42 и 143,0 дни. С най-
дълги ППО са стада 9 и 10, съответно по 124,64 и 126,56 дни, но те пък имат по-малко 
осеменявания за заплождане (съответно 2,36 и 1,87). Кравите от стадо 9 са с най-високата 
млечност (9791,4 kg) така, че този дълъг ППО може и да е управленско решение. Не са 
оправдани тези периоди при други стада, като например стадо 12. Кравите от това стадо са с 
най-ниската млечност (3796,71 kg), но са с най-дългия ППО – 130,86 дни и най-дългия сервиз 
период – 181,0 дни. 

От общия брой крави 18,9 % не са заплодени за текущата лактация, като 
незаплождането е и една от причините за брака им, фиг. 14. С най-висок процент 
незаплодени крави е стадо 14 с 29 %, следвано от стада 6 и 8, съответно с 27,6 и 27,5 %, фиг. 
15. С под 10 % незаплодени крави за текущата лактация са стада 5, 9, и 4 (съответно с 6,7, 
8,3 и 9,4 % незаплодени крави). 
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Таблица 16. Средни стойности за репродуктивните признаци при отделните стада 

Стадо  Брой 
ППО, дни 

Брой 
БОЗ 

Сервиз период, 
дни 

x ± SE x ± SE x ± SE 

1 38 84,92±3,71 38 2,55±0,25 132,18±9,25 

2 32 96,18±5,53 31 2,31±0,29 184,81±17,67 

3 38 78,84±5,97 31 3,42±0,32 147,94±11,29 

4 32 100,94±11,59 29 2,72±0,35 159,38±16,15 

5 29 98,34±6,82 28 2,48±0,32 166,43±17,73 

6 21 87,78±9,65 21 2,52±0,41 139,42±18,42 

7 30 66,90±2,83 23 4,00±0,48 143,00±16,50 

8 45 67,29±3,20 37 3,20±0,31 137,16±14,30 

9 11 124,64±21,37 11 2,36±0,58 162,45±22,96 

10 31 126,56±11,31 27 1,87±0,17 158,29±10,97 

11 24 96,64±7,58 28 2,79±0,39 171,93±10,48 

12 46 130,86±9,84 47 2,13±0,17 181,00±13,41 

13 45 98,82±6,65 44 2,29±0,21 132,00±10,48 

14 25 100,23±9,01 22 3,68±0,40 172,00±16,71 

Общо  461 96,21±2,31 417 2,73±0,09 155,60±3,97 
 

 
Освен по стада, тези признаци имат известно вариране и по лактации. При 

продължителността на периода до първо осеменяване има много малка и статистически 
незначима разлика между средните по лактации, фиг. 15. Между най-дългия от 100,26 ди (за 
втора лактация) и най-късия от 91,92 дни (за първа лактация) разликата е само 8,3 дни.  
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Удължаването на този репродуктивен период може да бъде следствие от здравословни 
проблеми, но също и от субективни решения от страна на собствениците или ветеринарните 
специалисти по ферми. Неговата продължителност се отразява и на продължителността на 
сервиз периода. За кравите на всички лактации сервиз периода е с неоправдано голяма 
продължителност – над 150 дни. Най-кратък е при кравите на първа лактация – 150,84 дни, а 
най-дълъг при кравите на трета лактация – 164,07 дни. 

При броя осеменявания за заплождане разликата по лактации също е незначителна. 
Най-много осеменявания за заплождане са отчетени при кравите на втора лактация – 2,77, а 
на-малко – при кравите на трета – 2,56, фиг. 16. 

 
 

Процентът незаплодени крави за текущата лактация средно за всички крави е 18,9 % 
(фиг. 17), това е сравнително висок процент на незаплодени. Тук обаче влизат и крави, който 
по различни причини въобще не са осеменявани (53 крави), така че причините за този 
процент не са само репродуктивни проблеми. Най-нисък процент незаплодени крави има при 
младите животни на първа лактация – 13 %. Много висок процент от по-старите крави, на 
трета лактация са незаплодени – 29,9 %. 
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На табл. 17. са представени резултатите (критерия на Фишер и статистическата 
значимост) от анализа на варианса за влиянието на линейните екстериорни признаци върху 
проучваните репродуктивни признаци.  

За разлика от продуктивните признаци, при репродуктивните много по-малка част от 
екстериорните признаци оказват значим ефект върху тях, а също така оказващите значим 
ефект линейни признаци са различни при всеки от репродуктивните.  

Върху периода до първо осеменяване значим ефект оказват признаците задни крака–
отзад, ширина на задна част на вимето и дълбочина на вимето (P<0,01), предна част на 
вимето, дебелина на цицките и походка (P<0,05).  

Върху признака брой осеменявания за заплождане статистически значим ефект оказват 
дълбочина на копитото, ОТС (P<0,01) и ъгъл на копитото (P<0,05). 

Върху признака сервиз период статистически значим ефект оказват само два от 
линейните признаци - дължина на цицките и ОТС (P<0,01). 

Върху процента заплодени статистически значим ефект оказват повече линейни 
признаци, както при периода до първо осеменяване. Това са признаците дълбочина и баланс 
на вимето (P<0,001), ширина на гърди, гръбна линия, височина на задна част на вимето и 
походка (P<0,01).  

По-малкият брой признаци оказващи значим ефект върху репродуктивните по всяка 
вероятност е поради намесата на субективен фактор при тези признаци, особено върху 
периода до първо осеменяване и като следствие от него и сервиз периода. 

 
Таблица 17. Анализ на варианса за влияние на линейните екстериорни признаци върху 

репродуктивните признаци 

Линеен признак 
ППО БОЗ СП 

% 
незаплодени 

F      P F      P F      P F      P 

Височина  1,51 - 0,82 - 1,80 - 0,77 - 
Ширина на гърди 0,67 - 1,39 - 0,84 - 3,26 ** 
Дълбочина на тяло 0,97 - 1,57 - 1,22 - 1,58 - 
Ъгловатост  0,44 - 0,50 - 1,29 - 0,99 - 
Гръбна линия 0,38 - 0,17 - 0,38 - 2,18 ** 
Наклон на крупата  0,29 - 0,98 - 1,18 - 1,49 - 
Ширина на крупата 1,03 - 0,83 - 1,23 - 0,93 - 
Задни крака - отзад 2,42 ** 0,91 - 1,17 - 0,97 - 
Задни крака -отстрани 0,41 - 0,40 - 0,21 - 0,83 - 
Скакателни стави 0,36 - 0,69 - 0,99 - 1,37 - 
Развитие на костите 0,91 - 1,24 - 0,61 - 1,37 - 
Ъгъл на копитото 0,88 - 2,12 * 1,28 - 1,70 - 
Дълбочина на копито 1,26 - 3,04 ** 1,73 - 0,46 - 
Виме предна част 2,01 * 1,75 - 1,30 - 1,01 - 
Височина на задна част на виме 1,92 - 0,56 - 0,90 - 2,09 ** 
Ширина на задна част на виме 3,22 ** 0,74 - 0,98 - 0,47 - 
Бразда 1,90 - 0,80 - 1,28 - 1,37 - 
Дълбочина на виме 2,57 ** 0,68 - 1,27 - 2,71 *** 
Баланс на виме 1,74 - 0,50 - 0,61 - 2,87 *** 
Предни цицки- постановка 0,32 - 1,51 - 0,83 - 0,53 - 
Задни цицки - постановка 0,75 - 0,76 - 1,61,- 1,96 - 
Цицки - дължина 0,98 - 1,61 - 2,99 ** 0,33 - 
Цицки - дебелина 2,64 * 1,56 - 1,13 - 0,51 - 
ОТС 0,75 - 2,71 ** 2,59 ** 0,64 - 
Походка  2,49 * 1,05 - 0,77 - 2,00 ** 

*- значимост при P<0,05; **- значимост при P<0,01; ***- значимост при P<0,001; – няма 
значим ефект 
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На таблица 18 са представени фенотипните корелации между линейните признаци и 
репродуктивните признаци. Отчитат се доста повече статистически значими, макар и с ниски 
стойности корелации, отколкото беше отчетен статистически значим ефект.  

 
Таблица 18. Фенотипни корелации между линейните екстериорни признаци и 

репродуктивните признаци 

Линеен признак ППО  БОЗ СП % незаплодени 

Височина  -0,13 0,06 -0,07 0,03 

Ширина на гърди -0,07 0,02 -0,09 -0,11 

Дълбочина на тяло 0,04 0,05 0,10 0,04 

Ъгловатост  0,02 0,06 0,13 -0,01 

Гръбна линия -0,06 0,01 -0,06 0,17 

Наклон на крупата  -0,04 0,10 0,06 0,03 

Ширина на крупата 0,06 -0,07 0,04 0,00 

Задни крака - отзад -0,13 0,07 -0,05 -0,05 

Задни крака -отстрани 0,05 -0,03 0,01 0,11 

Скакателни стави 0,03 -0,01 -0,02 -0,05 

Развитие на костите 0,02 0,06 0,01 0,00 

Ъгъл на копитото -0,08 0,13 0,09 -0,15 

Дълбочина на копито 0,03 0,09 0,12 -0,03 

Виме предна част 0,13 -0,02 0-,06 -0,08 

Височина на задна на част виме -0,11 0,00 -0,05 -0,08 

Ширина на задна на част виме -0,19 0,04 -0,12 -0,01 

Бразда 0,05 0,05 0,12 0,02 

Дълбочина на виме 0,07 -0,01 -0,01 -0,11 

Баланс на виме -0,09 -0,07 -0,09 -0,11 

Предни цицки- постановка 0,06 0,01 0,04 -0,08 

Задни цицки - постановка 0,11 -0,01 0,12 -0,10 

Цицки - дължина 0,10 0,01 0,11 0,03 

Цицки - дебелина -0,13 0,13 -0,02 0,04 

ОТС -0,11 -0,02 -0,13 -0,14 

Походка  -0,13 0,02 -0,11 -0,08 

Всички корелации в bold са значими при P<0,05 
Отчита се значима корелация с ниска и положителна стойност между периода до първо 

осеменяване и признаците предна част на вимето (0,13), постановка на задни цицки (0,11) и 
дължина на цицките (0,10). С ниска стойност, но отрицателни са корелациите с признаците 
височина (-0,13), височина (-0,11) и ширина на задна част на вимето (-0,19), дебелина на 
цицки (-0,13), ОТС (-0,11) и походка (-0,13). Тези корелации показват, макар и слаба 
зависимост за по-дълъг период до първо осеменяване при по-ниските крави, с по-добре 
захваната предна част на вимето, но с по-ниско захваната и тясна задна част, с по-ниска 
степен на охраненост и проблеми с походката.  

Признакът брой осеменявания за заплождане има статистически значими корелации 
само с три линейни признака – наклон на крупата (0,10), ъгъл на копитото (0,13) и дебелина 
на цицки (0,13). Тук може да се обобщи, че се отчита тенденция кравите с наклонена крупа и 
по-стръмно копито да са имали по-голям брой осеменявания за заплождане.  

При признака сервиз период повечето корелации са положителни с ниска стойност и 
само три са с отрицателна. Кравите с по-дълбоко тяло (0,10) и ъгловати форми (0,13), по-
дълбоко копито (0,12) и по-тясна задна част на вимето (-0,12), по-ниска степен на охраненост 
(-0,13) и проблеми с походката (-0,11) са имали по-дълъг сервиз период. 
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Като цяло незаплодени по различни причини са останали крави с по-тесни гърди (-
0,11), тенденция за по-шаранов гръб (0,17), саблевидни задни крака (0,11), малък ъгъл на 
копитото (-0,15), дълбоко виме (-0,11), с наклонено назад дъно на вимето (-0,11) и с по-ниска 
степен на охраненост (-0,14).  

Повтарящи се и като посока и значимост са корелациите на репродуктивните признаци 
с ОТС и походка. Кравите с ниска степен на охраненост и проблеми при походката са имали 
удължени периоди до първо осеменяване и заплождане или не са се заплодили.  

 
6. Зависимости между линейните екстериорни признаци и здравословни 

проблеми и брак при кравите 
От дневниците на ветеринарните специалисти по ферми са взети всички регистрирани 

заболявания за текущата лактация на включените в проучването крави. Регистрираните 
заболявания са от различно естество – нарушена обмяна на веществата, храносмилателни 
проблеми, различни репродуктивни проблеми и заболявания, мастити, клинични проблеми с 
крака и копита, и др. От общия брой крави 241 или 46,9 % са боледували от някакво 
заболяване през текущата лактация, табл. 19. Някои крави от общия брой са имали и от 
повече от едно заболяване. Не е анализиран броя на кравите с повече от едно заболяване 
поради малкия брой на такива случаи. Като по-точно диференцирани и имащи връзка с някои 
от линейните екстериорни признаци, са клиничните мастити и клиничните проблеми с крака и 
копита. От общия брой крави 17,3 % са имали клинични мастити и 12,8 % проблеми с краката 
и копитата (ПКК) през текущата лактация, а от други заболявания общо са боледували 16,7 % 
от кравите.  

Таблица 19. Среден процент крави с различни здравословни проблеми и брак 

Показател  Брой 
% от общия 

брой 

Здрави  273 53,1 

Боледували  241 46,9 

Мастити  89 17,3 

Проблеми с крака и копита 66 12,8 

Други заболявания 86 16,7 

Брак  93 18,1 

От всички включени в проучването крави 18,1 % са отпаднали по различни причини от 
стадата до края на текущата лактация. Освен поради заболявания и травми, в някои ферми 
има макар и рядко отбелязан и селекционен брак, основно поради ниска млечност. Не 
навсякъде е уточнена причината за брак, затова той не е разглеждан в този аспект. 

 
От общия брой заболявания най-голям е делът на маститите и проблемите с крака и 

копита, фиг. 18. От общия брой боледували крави от клинични мастити са страдали 36,9 %, 
следвани от тези с проблеми с краката и копитата – 27,4%.  

Кравите с други заболявания са 35,7% от общо боледувалите. Ако бъдат 
диференцирани по групи процентите стават сравнително ниски.  
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По стада процентът на боледувалите от мастити е доста различен (фиг.19.). Има 
няколко стада, в които от включените в проучването крави, от клинични мастити са страдали 
под 10 %. Това са стадо 10 (2,8%), стадо 1 (6%), стадо 4 (6,3%) и стадо 13 (9,8 %). От тези 
стада някои са с доста висока средна млечност на кравите включени в проучването, като 
стадо 1 – 9669,1 kg, стада 4 – 6590,9 kg и 10- 6962,3 kg.  

 

 
Има също и стада, в които голям процент от включените в проучването крави са 

страдали от клинични мастити. С най-много такива случай са стадо 2 – 51,4 %, стадо 5 – 40,0 
% и стадо 9 – 33,4 %. Кравите от стадо 9 са с най-високата млечност – 9791,4 kg. Стадата с 
най-ниска млечност, стадо 12 и 14 имат сравнително по-нисък процент боледували от 
мастити. От представеното се вижда, че не може нивото на млечност да се смята за основна 
предпоставка за честотата на маститите. Двете стада с млечност на кравите над 9000 kg са с 
много голяма разлика в процента мастити – в стадо 1 – само 6 %, а в стадо 9 – 33,4 %. 

 
На фиг. 20. е представен делът на кравите с клинични мастити за текущата лактация по 

лактации. Има тенденция по-младите животни да са с по-малко мастити в сравнение с 
кравите на трета лактация – 23,7 %. Кравите на втора лактация са имали най-малко случаи 
на клинични мастити – 14,4%. 
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На фиг. 21 е представено варирането в процента на крави страдали от проблеми с 
краката и копитата до края на текущата лактация по стада. Най-висок процент крави с ПКК 
има в стадо 1 – 20 %, следвано с малка разлика от стадо 8 – 19,6 % и стада 10 и 14 с по 19,4 
%. В стадо 9 няма крави с ПКК от включените в проучването. С нисък процент животни с ПКК, 
под 10 % са стадо 12 – 1,9 %, стадо 7 – 3,3 %, стадо 4 – 6,3 %, стадо 13 - 7,8 % и стадо 2 - 8,6 
%. Във фермите 1 и 9 кравите са с най-висока млечност, редица автори сочат този фактор 
като значим за проблеми с краката и копитата, но във ферма 9 няма такива. В тази ферма 
отглеждането на кравите е на дълбока несменяема постеля.  

Във ферма 1 отглеждането е свободно с индивидуални боксове за почивка, 

целогодишно оборно. Такова е отглеждането и във ферми 3, 8, 10, 14. Във фермите с нисък 

процент проблеми с краката и копитата съответно 12, 4, 13 отглеждането на кравите е 

вързано с достъп до дворчета. Това показва, че проблемите с краката и копитата, освен 

произтичащи от наследствени фактори, свързани с неправилна постановка и други 

отклонения в краката и копитата, високата продуктивност и свързаните с нея фактори, 

зависят в голяма степен и от условията на отглеждане на животните и полаганите грижи във 

връзка с тези проблеми. 

 
На фиг. 22. е представено варирането на процента ПКК при кравите включени в 

проучването по лактации. С най-висок процент проблеми с краката и копитата отново са 
кравите на трета лактация – 17,5 %. Кравите на първа и втора лактация имат еднакъв 
процент ПКК – по 11,7 и 11,9 %, съответно. 
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На фиг. 23. е представено варирането на процента отпаднали крави по стада. И тук, 
както при заболяванията се наблюдава доста голямо вариране в процента брак за текущата 
лактация. Има стада с 30 и повече % отпаднали, но има и такива с под 10 % брак. С най-
висок процент отпаднали са стадо 2 – 31,4%, следвано с малка разлика от стадо 10 – 30,6%. 
С по-нисък от 10 % брак са само 2 стада, стадо 5 - 6,7 % и стадо 9 – 8,3 %. Отново и при 
процента брак няма връзка с нивото на млечност. Стадата 1 и 9 са с над 9000 kg млечност но 
едното е с брак 8,3%, а другото – с 20%. Стадо 12 е с най-ниската млечност, но има 16,7% 
отпаднали животни. 

 
 

По поредна лактация (фиг.24) има ясно изразена тенденция за постепенно увеличаване 
на процента отпаднали крави от първа (14,8%) към трета лактация 24,7%).  

 

 
 

При използване на еднофакторен дисперсионен анализ е направено проучване за 
влиянието на линейните екстериорни признаци върху здравословното състояние, 
заболяванията и брака при включените в проучването крави, табл. 20.  
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Таблица 20. Анализ на варианса за влияние на линейните екстериорни признаци 
върху заболяванията и брака 

Линеен признак Здравословно 
състояние 

Мастити  ПКК Брак 

F       P F       P F       P F       P 

Височина  1,00 - 0,94 - 0,39 - 0,88 - 

Ширина на гърди 0,46 - 0,76 - 2,46 * 2,59 * 

Дълбочина на тяло 1,08 - 1,02 - 0,25 - 0,20 - 

Ъгловатост  1,36 - 1,05 - 0,85 - 0,70 - 

Гръбна линия 1,52 - 1,10 - 1,60 - 1,04 - 

Наклон на крупата  0,79 - 1,39 - 0,59 - 1,08 - 

Ширина на крупата 4,22 *** 2,55 * 1,46 - 1,69 - 

Задни крака - отзад 3,32 *** 1,41 - 2,48 ** 0,72 - 

Задни крака -отстрани 0,54 - 0,69 - 0,38 - 0,88 - 

Скакателни стави 1,25 - 0,98 - 1,66 - 0,97 

Развитие на костите 1,21 - 2,32 ** 0,51 - 1,91 - 

Ъгъл на копитото 1,50 - 2,06 - 2,65 ** 0,84 - 

Дълбочина на копито 1,81 - 1,18 - 1,63 - 0,81 - 

Виме предна част 2,52 ** 2,20 ** 1,17 - 1,19 - 

Височина задна част виме 0,47 - 1,43 - 1,27 - 1,15 - 

Ширина задна част виме 1,70 - 1,23 - 0,44 - 0,45 - 

Бразда 0,97 - 0,70 - 0,76 - 1,79 - 

Дълбочина на виме 2,32 ** 2,41 ** 1,07 - 1,89 - 

Баланс на виме 2,63 ** 2,48 ** 0,44 - 2,79 ** 

Предни цицки- постановка 0,26 - 1,28 - 1,27 - 0,85 - 

Задни цицки - постановка 1,35 - 0,48 - 1,19 - 1,80 - 

Цицки - дължина 0,36 -  0,71 - 1,94 - 0,50 - 

Цицки - дебелина 0,90 - 1,03 - 0,29 - 0,73 - 

ОТС 2,62 * 0,29 - 0,60 - 1,34 - 

Походка  1,03 - 0,71 - 0,42 - 0,89 - 

*- значима при P<0,05; **- значима при P<0,01; ***- значима при P<0,001; – няма значим 
ефект 

Общо върху здравословно състояние статистически значим ефект оказват най-много 
линейни признаци. Причината за това е, че тук са включени разнородни заболявания от 
свързани с обмяна на веществата, до мастити и ПКК. Висок значим статистически ефект се 
отчита на признаците ширина на крупа и постановка на задни крака – отзад (P<0,001), 
следван от признаците предна част на вимето, дълбочина и баланс на вимето (P<0,01) и ОТС 
(P<0,05). Ширината на крупата е във връзка с някои проблеми по време и след отелването, а 
също и с ширината на задната част на вимето, а постановката на задните крака, освен с 
ширината на задната част на вимето и с проблемите с краката и копитата. ОТС е със значим 
ефект само при здравословното състояние, където са включени всички регистрирани 
заболявания и по всяка вероятност е във връзка с проблеми с обмяна на веществата (кетози, 
ацидози и др.), но не и с мастити и ПКК.  

Върху заболяванията от клинични мастити статистически значим ефект са оказали 
линейните екстериорни признаци развитие на кости, предна част на виме, дълбочина и 
баланс на вимето (P<0,01) и ширина на крупата (P<0,05).  

Върху клиничните проблеми на крака и копита статистически значим ефект са оказали 
по-малък брой линейни признаци, съответно задни крака-отзад, ъгъл на копитото (P<0,01) и 
ширина на гърди (P<0,05).  

При процента брак статистически значим ефект са оказали само два линейни признака, 
баланс на виме (P<0,01) и ширина на гърди (P<0,05). Както вече посочихме, не навсякъде в 
документите по стада е посочена причината за брака, освен принудителен брак поради 
заболяване има известен селекционен брак, а също заради травми. 
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На таблица 21 са представени фенотипните корелации между линейните екстериорни 
признаци и отчетените здравословни проблеми и брака при кравите включени в проучването.  

 
Таблица 21. Фенотипни корелации между линейните екстериорни признаци и 

заболявания и брак 

Линеен признак Здравосл. 
състояние 

Мастити  ПКК Брак  

Височина  -0,02 0,01 0,05 0,07 

Ширина на гърди -0,06 -0,01 0,12 0,13 

Дълбочина на тяло -0,01 0,04 0,04 -0,01 

Ъгловатост  0,00 -0,02 -0,00 0,00 

Гръбна линия 0,01 -0,00 0,13 0,09 

Наклон на крупата  0,03 0,06 -0,01 -0,00 

Ширина на крупата 0,11 0,13 0,04 0,10 

Задни крака - отзад -0,22 -0,02 0,01 -0,03 

Задни крака -отстрани 0,03 0,06 -0,03 0,07 

Скакателни стави -0,07 -0,07 -0,09 -0,08 

Развитие на костите -0,03 -0,14 -0,02 -0,18 

Ъгъл на копитото 0,07 0,02 -0,12 -0,10 

Дълбочина на копито 0,08 0,09 -0,01 0,04 

Виме предна част -0,12 -0,06 -0,04 -0,15 

Височина задна на част виме -0,00 -0,02 0,02 -0,04 

Ширина задна част на виме -0,10 0,08 0,07 0,06 

Бразда 0,09 -0,06 -0,00 0,04 

Дълбочина на виме -0,07 -0,11 -0,13 -0,13 

Баланс на виме -0,10 -0,02 -0,05 -0,12 

Предни цицки- постановка -0,08 0,01 -0,03 -0,08 

Задни цицки - постановка -0,08 -0,00 -0,03 -0,09 

Цицки - дължина 0,02 -0,02 0,01 0,06 

Цицки - дебелина -0,11 0,02 0,03 0,07 

ОТС -0,12 0,00 -0,03 0,00 

Походка  -0,01 0,02 0,00 -0,05 

Всички корелации в bold са значими при P<0,05 

 
Статистически значими корелации се отчитат между здравословното състояние и 

ширина на крупата (0,11), задни крака–отзад (-0,22), виме предна част (-0,12), баланс на виме 
(-0,10), дебелина на цицки (-0,11) и ОТС (-0,12). Тези корелации означават, че повече 
здравословни проблеми от различно естество са имали кравите с по-широка крупа, с близко 
поставени и х-образни задни крака, с недобре развита напред и захваната предна част на 
вимето, наклонено дъно на вимето и по-ниска степен на охраненост.  

При клиничните мастити значими фенотипни корелации се отчитат само с три линейни 
признака. Предразположение към мастити са имали кравите с по-широка крупа (0,13), по-
дебели кости (-0,14) и провиснало виме – дъно близко или под скакателните стави (-0,11).  

С клиничните проблеми с крака и копита значими корелации се отчитат с ширина на 
гърди (0,12), гръбна линия (0,13), ъгъл на копитото (-0,12) и дълбочина на вимето (-0,13). С 
повече проблеми с копитата и краката са били крави с по-широки гърди, шаранова гръбна 
линия, малък ъгъл на копитото и провиснало виме.  

Като обобщение по-голям риск от брак е имало при крави с по-широки гърди (0,13), по-
широка крупа (0,10), с по-дебели и груби кости (-0,18), малък ъгъл на копитото (-0,10), 
недобре развита и захваната предна част на вимето (-0,15) и провиснало виме (-0,13) с 
наклонено дъно (-0,12). Независимо, че съществува мнение, че е добре кравите да са с по-
добре развити на ширина гърди и крупа отчитаме, че по отношение на здравословните 
проблеми и отпадането на животни от стадата това не се потвърждава.  
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На таблица 22 са представени процентите на отпадналите животни за текущата 
лактация по код от описателната система (от 1 до 9) за линейните признаци. Процента брак е 
изчислен от броя на кравите със съответното описание. От представените стойности се 
вижда, че при признаците свързани с развитие на отделните части на тялото има определена 
тенденция за по-висок процент на отпаднали животни с по-голяма височина, ширина и 
дълбочина на гърди и ширина на крупа – описания ≥8. Въпреки, че е желателно кравите за 
мляко да имат по-добре изразен млечен характер с ъгловати форми, и тук се установява по-
голям процент на отпаднали с описание ≥8, или подчертан млечен тип и ъгловатост на 
тялото. По отношение на гръбната линия с по-висок процент отпадане са крави с ясно 
изразена шаранова форма на гръбната линия, отново описания ≥8. При признака наклон на 
крупа нормално с по-висок процент отпадане са животни с нежелани отклонения, както за 
наклонена, описание ≥8, така и за надстроена крупа, описание 3. 

При признаците за задни крака високите проценти брак са свързани с х-образна 
постановка и близко разположени задни крака при поглед отзад, описание ≤2 и силно 
проявена саблевидност на задните крака ≥8. Дебелите кости и отоци по скакателните стави, 
груба и дебела костна система също са причина за по-висок брак на кравите, описания ≤3. С 
по-висок процент брак са и животни с меки бабки и плитко копито, описания ≤3. При признака 
предна част на вимето висок процент брак се отчита при недобре развита и захваната предна 
част на вимето, описания ≤4, но също и при крави със силно развита напред към корема 
предна част на вимето, описание 9.  

 
Таблица 22. Разпределение на процента брак по код на описателната система (от 

1 до 9) за линейните признаци 

Признак  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В  12,5 17,2 16,7 21,5 13 20,2 17,4 32 20 

ШГ - 0 14,3 7,7 11,3 15,3 15,4 24,1 26,7 

ДТ - 0 12,5 16,4 20,2 17,9 16,8 22,6 15,4 

Ъ - 0 11,1 14,3 20,4 11,8 17,6 22,4 20,7 

ГЛ 0 0 11,8 17,4 29,6 19,2 17,5 45,5 50 

НК  0 9 33,3 18,6 13,3 15,9 15,3 23 27 

ШК - - - 6,5 16,5 17,1 24,2 33,3 0 

ЗКО 50 28,6 11,9 22,4 19 15,4 17 17,3 0 

ЗКС 0 10 22,9 9,2 16,1 19,6 19,6 25 22,2 

ССС 0 26,3 27,7 16,9 19,9 15,4 15,4 12,2 0 

РК 33,3 38,5 28,9 23,3 15,0 14,5 11,1 0 0 

ЪК 27,3 0 25,9 21,5 10,5 6,3 5,0   

ДК 33,3 15,4 26,7 12,2 23,3 17,8 18,7 18,8 0 

ВПЧ 28,6 21,1 23,1 23 18,6 18,1 8,5 11,8 33,3 

ВЗЧВ 100 25 30 17,5 20 16,3 18,6 14,8 22,4 

ШЗЧВ 0 11,1 13,3 11,1 23,2 16,2 19,4 18,9 18,2 

Б - 40,9 21,6 13,6 14,3 15,3 19,1 24,3 33,3 

ДВ 31,9 21 16,7 16,5 20,6 7,6 4,8 0 20 

БВ 0 40 29,6 20,5 15,6 8,5 14,3 100 0 

ППЦ 0 40 21 14,1 17,4 20 14,6 26,7 - 

ПЗЦ 0 20 50 30,3 19,3 17,7 11,9 12,6 18,6 

ЦДл 0 0 22,7 16,9 17,8 20,6 15,4 0 0 

ЦДб 0 0 9,3 17,8 21,3 15,2 0 - - 

ОТС 0 13,8 21,8 16,2 8,3 40 0 - - 

П  31,4 27,8 28,2 20 14,9 16,8 17,6 12,8 0 

С bolt са отбелязани най-високите проценти на брак 
 
При признака ОТС се отчита неочаквана зависимост – кравите с по-висока степен на 

охраненост са имали най-висок процент брак. По всяка вероятност това са били животни с по-
ниска продуктивност, която е причина за брака. Показателна е установената зависимост 
между процента брак и признака походка. С по-висок процент брак са кравите с проблеми с 
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движението – описание ≤3. Нормалната походка, освен че е показател за по-малко проблеми 
с краката и копитата, също е предпоставка за по-добра проява на разгоненост (заскачане), а 
от там и заплождане, но също е свързана и с възможност за по-дълго стоене и приемане на 
повече фураж. 

Отчетените резултати още веднъж потвърждават мнението, че е необходимо 
прилагането на системата за преценка по екстериор, но също и че периодичния анализ на 
натрупаната информация ще допринесе за по-правилно насочване на целите при селекцията 
по тези признаци. 

 
7. Развъдна стойност на бици по проучваните признаци.  
 
На таблица 23 са представени развъдните стойности на биците с над 10 дъщери във 

включените в проучването стада. За по-лесно коментиране те са представени с пореден 
номер получен от сортирането на всички бици в проучването по номера. Произходът на тези 
бици е различен – има с американски, с немски, с холандски произход. Не за всички има 
налични данни – развъдни оценки и екстериорни профили за да се сравнят резултатите. Във 
всички случай тези бици са с доста високи оценки за развъдна стойност, като се има предвид 
генетичното средно в техните страни.  

 
Таблица 23. Развъдна стойност за линейните екстериорни признаци при бици с 

над 10 дъщери 

Признак  Пореден № на бика 

№ 10 № 22  № 24 № 45  № 63  № 99  №146 №152  № 154  

Брой 
дъщери 

17 14 18 24 15 17 32 10 12 

В  5,00 4,64 4,67 5,17 4,40 5,41 2,75 5,50 4,75 

ШГ 6,82 6,07 6,72 7,96 6,47 8,35 4,88 7,20 5,75 

ДТ 6,71 5,57 6,11 5,58 4,33 5,88 5,50 5,80 6,58 

Ъ 7,47 6,50 6,83 6,88 6,47 7,35 4,66 5,60 5,00 

ГЛ 4,71 4,79 5,61 5,21 5,33 5,65 4,53 5,20 4,17 

НК  4,65 6,00 6,28 6,58 4,87 6,82 5,16 6,70 5,83 

ШК 6,18 5,50 5,67 5,63 5,27 5,59 5,41 5,20 6,75 

ЗКО 4,47 5,64 5,56 6,38 6,27 5,94 3,97 4,80 4,98 

ЗКС 6,88 5,00 6,00 5,21 5,53 5,65 5,63 5,50 4,92 

ССС 4,88 5,07 5,38 4,63 4,47 4,76 5,22 6,30 5,67 

РК 5,00 5,57 5,17 4,64 5,47 4,82 6,44 4,40 4,50 

ЪК 3,53 4,57 4,11 4,04 4,33 4,59 4,56 4,80 4,25 

ДК 3,88 5,93 5,72 5,63 7,13 5,71 5,44 6,20 6,67 

ВПЧ 6,29 5,29 4,67 4,75 5,87 4,76 5,94 3,60 8,00 

ВЗЧВ 6,35 7,43 7,22 7,17 7,00 6,88 6,97 8,01 9,02 

ШЗЧВ 5,76 6,57 6,67 6,88 6,73 6,94 3,38 6,50 4,00 

Б 5,24 5,00 5,39 6,42 5,40 5,82 6,13 5,50 6,01 

ДВ 2,65 4,00 2,89 2,92 4,87 2,71 5,94 4,30 4,25 

БВ 4,59 4,79 4,17 4,42 4,93 4,88 4,78 4,60 4,02 

ППЦ 5,65 5,29 4,83 4,96 5,53 5,24 4,98 5,10 6,00 

ПЗЦ 7,00 7,29 6,01 6,21 6,73 6,47 6,48 7,30 6,48 

ЦДл 4,29 4,86 3,89 4,96 4,40 4,29 4,56 4,50 5,67 

ЦДб 4,28 4,23 4,44 4,79 4,27 4,59 3,63 4,50 4,52 

ОТС 3,12 3,07 3,61 3,63 3,60 3,82 2,50 3,30 4,01 

П  4,20 4,00 4,18 5,29 7,00 6,04 5,44 6,00 5,58 

С bolt са означени желаните стойности на линейните признаци, а на зелен фон – най-
неблагоприятните 
 

За по-лесно коментиране на резултатите развъдните стойности са представени 
получени като сума от средното за популацията ± BLUP оценката на бика за всеки признак. 
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От представените развъдни стойности на табл. 24 се вижда, че има бици, при които 
дъщерите са с доста нежелани отклонения в екстериорните признаци. Такъв е например бик 
№ 10. Дъщерите му са със средна височина, над средното дълбоки и широки в гърдите и 
крупата, с добре изразена ъгловатост, но се наблюдава макар и лека тенденция за по-тясна и 
х-образна постановка на задните крака, по-силно изразена тенденция за саблевидни задни 
крака, плитко с малък ъгъл копито, близко поставени задни цицки, и не много добра походка.  

Всичко това е свързано и с другите признаци. Дъщерите на Бик № 10 имат сравнително 
висока млечност, което показва, че тя е била определяща за избора му. Останалите отчетени 
от нас показатели са доста лоши - дълъг сервиз период - 161,8 дни, 29,4 % незаплодени 
дъщери за текущата им лактация, 35,3 % боледували от различни заболявания, 29,4% с ПКК 
и 29,4 % отпаднали.  

Има и бици със сравнително добри развъдни стойности както за екстериорните 
признаци, така и за останалите. Такъв е например бик № 99. дъщерите са с много малко 
нежелани отклонения в екстериорно отношение – тенденция за наклонена крупа и по-
дълбоко, до скакателните стави виме. Това определено е свързано с тяхната висока 
млечност – 9757,1 kg. Вижда се и много добрата комбинация на високата развъдна стойност 
за млечност с по-къс сервиз период (116,7 дни), нисък процент незаплодени дъщери (5,9 %), 
нисък процент клинични мастити (5,9 %) и сравнително нисък процент брак (11,8%).  

С най-много нежелани отклонения не само в екстериора, но и с ниска продуктивност и 
лоши репродуктивни и здравословни показатели е бик № 146, въпреки тези недостатъци, 
дъщерите му са с най-малко брак за текущата лактация.  

 
Таблица 24. Развъдна стойност за млечност, сервиз период и процент дъщери 

със здравословни проблеми и брак при бици с над 10 дъщери 

Признак  №10 № 22  № 24 №45  №63  №99  №146 №152  №154  

Млечност за 305 
дни, кг  

7100,0 7694,9 9134,1 9201,2 7285,9 9757,1 3618,3 6553,1 4370,9 

Сервиз период, 
дни 

161,8 167,8 118,6 151,1 104,0 116,7 185,7 163,7 183,1 

% незаплодени 29,4 7,1 27,8 25 26,7 5,9 13,6 0 0 

% боледували 35,3 42,9 50 41,7 33,3 41,2 68,8 40 66,7 

% с мастити 0 14,3 16,7 12,5 20 5,9 12,5 20 0 

% с ПКК 29,4 21,4 11,1 16,7 13,3 20,4 0 0 0 

% брак 29,4 0 22,2 12,5 20 11,8 6,3 10 41,7 

С bolt са означени желаните стойности на линейните признаци, а на зелен фон  – най-
неблагоприятните 
 

Тези резултати показват необходимостта от прилагане на системата за преценка по 
екстериор при кравите у нас независимо, че използваме бици преценени по тези признаци в 
други страни, от където внасяме семенна течност. Това ще даде възможност и на фермерите 
и техните специалисти по-добре да се ориентират при избора на бици за случните планове. 
 

V. Обобщение  
По-големият брой от линейно описателните екстериорни признаци са със средни 

стойности (описание 5). С най-ниска средна стойност на описанието е признакът ОТС – 3,31, 
а с най-висока са признаците височина на задна част на вимето (6,89) и ширина на гърди 
(6,83). Средната височина при ЗХВ е 143,18 cm (описание 5,08). Всички линейни признаци, 
свързани с общото развитие на тялото и на отделните му части имат описания около и малко 
над средното (описание 5) – височина, ширина на гърди, дълбочина на тяло, ъгловатост и 
ширина на крупата. При наклона на крупата се отчита лека тенденция за свлечена крупа 
(6,11).  
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Стойностите около 5 за някои от тези признаци за крака и копита не са най-желаните – 
като задни крака–отзад, походка, развитие на кости и състояние на скакателните стави. Тези 
признаци е желателно да са с по-високи стойности. Признакът ъгъл на копитото е с лека 
тенденция за по-малък ъгъл на копитото (4,25). 

От признаците свързани с вимето, повечето са около и над средното описание – 
(описание 5). Отчита се тенденция за провисване на вимето с дъно по-близо до скакателните 
стави (3,79), с наклон на дъното назад (4,61), и по-къси (4,61) и тънки цицки (4,41). Средната 
стойност за признака предна част на вимето е 5,33, а това означава чашевидно виме. Тук 
желани са по-високите стойности свързани с по-добро развитие на предната част на вимето 
напред към корема и по-здраво захващане към коремната стена.  

От направения анализ за влияние на контролираните фактори с най-висока значимост 
(P<0,001) при почти всички линейни признаци е стадото. Поредната лактация оказва също 
значим ефект върху голям брой признаци. Периодът от лактацията има значим ефект върху 
малко линейни признаци – ширина на гърдите (P<0,01) и върху ширина на задната част на 
вимето постановка на предни и задни цицки и ОТС (P<0,05).  

Факторът възраст е общо приет при прилагане на линейните модели за оценка на 
развъдната стойност за екстериорните признаци при различните породи и страни. Липсата на 
значим ефект при почти всички признаци в нашия случай се дължи основно на факта, че ВПО 
по стада е с голямо вариране и при включването на двата фактора едновременно се отчита 
сумарния ефект на стадото. При еднофакторен анализ се отчита значим ефект на ВПО върху 
голям брой линейни екстериорни признаци. По тези съображения тя трябва се включва в 
моделите за оценка на развъдната стойност на говедата за мляко по екстериорните 
признаци, което ще спомогне за коригиране на ефекта от нежеланите й стойности.  

Коефициентите на унаследяемост са с най-високи стойности за признаците свързани с 
тялото от 0,21 (гръбна линия) до 0,48 (ширина на гърди). Изключение прави признакът 
ширина на крупата, който е с нисък херитабилитет (0,14).  

От признаците за частите на вимето с най-висока стойност за херитабилитета е 
признакът постановка на предни цицки (0,43), следван от дължина на цицките (0,38). С ниски 
стойности за херитабилитет е признакът предна част на вимето (0,10), а някои са с близки до 
нула стойности – дебелина на цицки (0,05), постановка на задни цицки (0,03) и бразда (0,02).  

От признаците свързани с краката и копитата с най-висок херитабилитет е признакът 
развитие на костите (0,27), следван от ъгъл на копитото (0,17), постановката на задни крака–
отзад (0,11) и отстрани (0,11). Признаците състояние на скакателните стави (0,09) и 
дълбочина на копитото (0,04) са с най-ниските стойности на херитабилитета.  

Голяма част от корелациите между линейните признаци за екстериор са с ниски 
стойности, с положителен или отрицателен знак. С най-високи стойности са корелациите 
между височината при ЗХВ и другите линейни признаци. Тези корелации показват, че по-
високите крави съответно имат по-широки гърди (0,41), по-дълбоко тяло (0,25), по-широка 
крупа (0,40), по-широка задна част на вимето (0,48) и по-широко поставени задни крака (0,15). 
Също така, те са с по-дебели кости (-0,37), по-добре изразена ъгловатост на тялото (0,23), с 
лека тенденция за по-дълбоки копита (0,11) и по-дебели цицки (0,25). При по-високите крави 
обаче се забелязва тенденция за леко шаранова гръбна линия (0,25), наклонена крупа (0,48) 
и по-изправена скакателна става (-0,13). По-високите и с по-широки гърди (0,27) крави имат 
малко по-високи ОТС. По-дебелите кости са свързани и с по-груби кости и наливи по 
скакателните стави (0,25), и проблеми при движение (0,13). По-дебелите кости са свързани и 
с някои нежелани тенденции при частите на вимето – по-чашевидна форма на предната част 
(0,13), по-тясна задна част на вимето (-0,27), по-прибрано, малко по обем виме (0,23), по-
дълги (-0,14) и по-дебели (0,21) цицки. 

По-плоските и гладки скакателни стави са свързани с нормален до леко по-голям ъгъл 
на ставата(-0,17). Също така по-стръмното (-0,27) и дълбоко (-0,17) копито са свързани с по-
изправена скакателна става. Най-високата положителна корелация се отчита между ъгъла и 
дълбочината на копитото (0,53). Това означава, че селекцията за нормален или малко по-
голям ъгъл на копитото, ще води и до по-дълбоко копито. 

Между признаците на вимето също се отчитат значими корелации. По-широката задна 
част на вимето е свързана с по-високи крави (0,48) с по-широки гърди (0,37) и крупа (0,23) и 
по-дълбоко (0,13) и ъгловато тяло (0,13) и по-широко и успоредно поставени задни крака 
(0,34). От друга страна по-широката задна част на вимето е свързана с по-слабо захваната 
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предна част на вимето (-0,12) и по-плитко, по-близо до скакателните стави дъно на вимето     
(-0,33). 

Отчитат се значими корелации между млечността и линейните признаци за частите на 
тялото и на вимето. Тези корелации означават, че по-висока млечност се отчита при по-
високите крави (0,36), с по-широки гърди (0,48), и не много широка крупа (0,16), но с добре 
изразена ъгловатост (0,35), характерна за типа за мляко. Тези крави обаче имат и някои 
нежелани екстериорни особености, като тенденция за наклонена крупа (0,31) и по-шаранова 
гръбна линия (0,32).  

С много от признаците на вимето също се отчитат значими корелации с млечността. 
Тези корелации показват, че кравите с по-висока млечност имат широка (0,62) и сравнително 
високо захваната (0,15) задна част на вимето, но не е много добре захваната предна част на 
вимето и определено имат чашевидно виме (-0,20) и по-дълбоко, близко до скакателните 
стави дъно на вимето (-0,50). Това е свързано с по-големия обем и тегло на вимената с по-
висока млечност.  

Корелациите на линейните признаци и средния процент протеин в млякото следват 
модела на тези с млечността, но са по-малък брой значимите.  

Не при всички признаци отчетените положителни корелации съответстват на най-
високи стойности за млечност и най-високите нива (от 1 до 9) на линейните признаци. 
Максимални стойности за млечност, отговарящи и на на-високото ниво (9) от линейната скала 
се отчитат само при признаците ширина на гърди, ъгловатост, задни крака – отзад, ширина на 
задната част на вимето и походка. Това означава, че при селекция за млечност би могло да 
се очакват и по-високи стойности за тези описания и обратно. Не така стои въпроса с други 
признаци, като гръбна линия, ширина на крупа, наклон на крупата, предна част на вимето, 
дълбочина на вимето и др. Желаните стойности от линейната скала не съответстват на по-
висока млечност.  

Значима корелация се отчита и между периода до първо осеменяване и голям брой 
линейни признаци. Тези корелации показват, макар и слаба зависимост за по-дълъг период 
до първо осеменяване при по-ниските крави (-0,13), с по-добре захваната предна част на 
вимето (0,13), но с по-ниско захваната (-0,11) и тясна задна част (-0,19), по-близко 
разположени (0,11), с по-ниска степен на охраненост (-0,11) и проблеми с походката (-0,13).  

Признакът брой осеменявания за заплождане има статистически значими корелации 
само с три линейни признака – наклон на крупата (0,10), ъгъл на копитото (0,13).  

При признака сервиз период повечето корелации са положителни с ниска стойност и 
само три са с отрицателна. Кравите с по-дълбоко тяло (0,10) и ъгловати форми (0,13), по-
дълбоко копито (0,12) и по-тясна задна част на вимето (-0,12), по-ниска степен на охраненост 
(-0,13) и проблеми с походката (-0,11) са имали по-дълъг сервиз период или не са се 
заплодили.  

Статистически значими корелации се отчитат между здравословното състояние и някои 
линейни признаци, които означават, че повече здравословни проблеми от различно естество 
са имали кравите с по-широка крупа (0,11), с близко поставени и х-образни задни крака (-
0,22), с недобре развита напред и захваната предна част на вимето (-0,12), наклонено дъно 
на вимето(-0,10), тънки цицки (-0,11) и по-ниска степен на охраненост (-0,12).  

Предразположение към мастити са имали кравите с по-широка крупа (0,13), по-дебели 
кости (-0,14) и провиснало виме – дъно близко или под скакателните стави (-0,11).  

С повече проблеми с копитата и краката са били крави с по-широки гърди (0,12), 
шаранова гръбна линия (0,13), малък ъгъл на копитото (-0,12) и провиснало виме (-0,13).  

По-голям риск от брак е имало при крави с по-широки гърди (0,13), и по-широка крупа 
(0,10), с по-дебели и груби кости (-0,18) и малък ъгъл на копитото (-0,10), недобре развита и 
захваната предна част на вимето (-0,15), провиснали виме (-0,13) с наклонено дъно (-0,12).  

При признаците свързани с развитие на отделните части на тялото има определена 
тенденция за по-висок процент на отпаднали животни с по-голяма височина, ширина и 
дълбочина на гърди и ширина на крупа – описания ≥8. По отношение на гръбната линия с по-
висок процент отпадане са крави с ясно изразена шаранова форма на гръбната линия. При 
признака наклон на крупа с по-висок процент отпадане са животни с нежелани отклонения, 
както за наклонена, описание ≥8, така и за надстроена крупа, описание 3. 

При признаците за задни крака високите проценти брак са свързани с х-образна 
постановка и близко разположени задни крака при поглед отзад, описание ≤2 и силно 
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проявена саблевидност на задния крак ≥8. Дебелите кости и отоци по скакателните стави, 
груба и дебела костна система също са причина за по-висок брак на кравите. С по-висок 
процент брак са и животни с меки бабки и плитко копито. Отчита се по-висок процент брак при 
недобре развита и захваната предна част на вимето, описания ≤4, но също и при крави със 
силно развити напред към корема предни части на вимето, описание 9. Висок процент брак се 
отчита както при крави с ниско захваната, съответно провиснала задна част на вимето, 
описания ≤3, така и при много високо захванатите, описание 9. При признаците бразда, 
дълбочина и баланс на вимето и постановка на предните цицки не са желани крайните 
варианти и в двете части на скалата. С по-висок процент брак са кравите с проблеми с 
движението – описание ≤3.  

От представените развъдни стойности на бици с над 10 дъщери се вижда, че има бици, 
чиито дъщерите са с доста нежелани отклонения в екстериорните признаци. Те имат 
сравнително висока млечност, което показва, че тя е била определяща за избора на бика. 
При доста от биците са отчетени и ниски репродуктивни показатели, висок процент 
незаплодени, с различни заболявания и отпаднали дъщери.  

Тези резултати показват необходимостта от прилагане на системата за преценка по 
екстериор при кравите у нас независимо, че използваме бици преценени по тези признаци в 
други страни от където внасяме семенна течност. Това ще даде възможност и на фермерите 
и техните специалисти по-добре да се ориентират при избора на бици за случните планове.  

 
VI. Изводи  
1. По-големият брой от линейно описателните екстериорни признаци са със 

средни стойности (описание 5). С най-ниска средна стойност на описанието е признакът ОТС 
– 3,31, а с най-висока са признаците височина на задна част на вимето (6,89) и ширина на 
гърди (6,83). Нежелани отклонения се отчитат при признаците за крака и копита - тенденция 
за по-малък ъгъл на копитото (4,25), задни крака – отзад (5,56), походка (4,98), а при 
признаците на вимето - тенденция за дъно по-близо до скакателните стави (3,79), с наклон на 
дъното назад (4,61), по-къси (4,61) и тънки цицки (4,41) и чашевидно виме (5,33).  

2. С най-висока значимост при почти всички линейни признаци е влиянието на 
стадото, следван от поредната лактация и периода от лактацията. Възрастта на първо 
отелване по стада е с голямо вариране и при включването й в общия модел се отчита 
сумарния ефект на стадото. Включването й в моделите за оценка на развъдната стойност за 
линейните признаци ще допринеса за коригиране на ефекта от нежеланите й стойности.  

3. Стойностите на херитабилитета при линейните признаци варират от високи 
0,48 (за ширина на гърди), до много ниски, близки до 0. С най-високи стойности са 
коефициентите на унаследяемост за признаците свързани с тялото от 0,21 (гръбна линия) до 
0,48 (ширина на гърди), постановка на предни цицки (0,43) и дължина на цицките (0,38). С 
ниски стойности на херитабилитета са признаците дебелина на цицки (0,05), дълбочина на 
копитото (0,04), постановка на задни цицки (0,03) и бразда (0,02).  

4. Голяма част от фенотипните корелации между линейните признаци за 
екстериор са с ниски стойности около 0, с положителен или отрицателен знак. С най-високи 
стойности са корелациите между височината при ЗХВ и останалите линейни признаци. 
Отчетените корелации показват, че зависимостта между линейните признаци не е само в 
положителна посока, което налага всички те да се вземат под внимание при селекция.  

5. Отчетените значими корелации между продуктивните и линейните признаци 
показват, че селекцията само за продуктивност може да доведе до нежелани отклонения при 
някои признаци на екстериора - наклонена крупа (0,31), по-шаранова гръбна линия (0,32), 
чашевидна предната част на вимето (-0,20) и по-дълбоко, близко до скакателните стави дъно 
на вимето (-0,50).  

6. Разпределенията на нивото на млечност по нива от описателната скала (от 1 
до 9), показват нелинейна зависимост, означаваща, че не винаги теоретично желаните 
стойности от линейната скала съответстват на по-висока млечност. Това определя 
необходимост от периодичен анализ на съществуващите в популацията зависимости между 
признаците, което ще даде възможност за по-правилно поставяне на селекционните цели по 
отношение на различните екстериорни признаци.  

7. Стойностите на фенотипните корелации между линейните и репродуктивни 
признаци са с ниски стойности от -0,19 до 0,15. Като повтарящи се и като посока и значимост 
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корелации са с признаците ОТС и походка. Кравите с ниска степен на охраненост и проблеми 
при походката са имали удължени периоди до първо осеменяване и заплождане или не са се 
заплодили. 

8. Предразположение към мастити са имали кравите с по-дебели кости (-0,14) и 
по-дълбоко виме – дъно близко или под скакателните стави (-0,11). Повече проблеми с 
копитата и краката са отчетени при крави с по-широки гърди (0,12), шаранова гръбна линия 
(0,13), малък ъгъл на копитото (-0,12) и по-дълбоко виме (-0,13).  

9. Установена е тенденция за по-висок процент на отпаднали животни с по-
голяма височина при ЗХВ, ширина и дълбочина на гърди и ширина на крупа. При голяма част 
от признаците не се отчита линейна зависимост между отделните нива на описанията и 
процента брак.  

 
VII. Препоръки 
Развъдните асоциации по породи да започнат прилагането на препоръките на ICAR и 

съответните федерации по породи за преценка по екстериор на породите говеда за мляко. 
Това ще даде възможност на фермерите и техните специалисти по-добре да се ориентират 
при избора на бици за случните планове. 

При натрупване на представителен обем от данни периодично да се извършва анализ 
на състоянието и зависимостите между екстериорните и продуктивни и функционални 
признаци за по-правилно насочване на селекционните цели.  

 
VIII. Приноси 
Приложена е Системата за линейно описание, препоръчана от световната 

организация по стандартизация на развъдната дейност – ICAR и Световната федерация на 
холщайна - WHFF, за оценка на екстериора при говеда от Черно-шарената порода у нас. 

Установени са средните фенотипни стойности, тяхното вариране и херитабилитета на 
линейно-описателните признаци на екстериора при крави от породата Черно-шарено говедо.  

Оценено е влиянието на някои основни паратипни фактори върху фенотипната изява 
на признаците. Установена е връзката на възрастта на първо отелване с развитието на 
екстериорните признаци. 

Установени са фенотипните корелации между линейно-описателните признаци. 
Отчетените корелации показват, че зависимостта между линейните признаци не е само в 
положителна посока, което налага всички те да се вземат под внимание при селекция.  

Проучена е връзката между линейните признаци и млечната продуктивност на 
кравите. Отчетените значими корелации показват, че селекцията само за продуктивност може 
да доведе до нежелани отклонения при някои признаци на екстериора.  

Установена е нелинейна зависимост между нивото на млечност и стойностите на 
линейните признаци, означаваща, че не винаги теоретично желаните стойности от линейната 
скала съответстват на по-висока млечност. Това определя необходимост от периодичен 
анализ на съществуващите в популацията зависимости между признаците, за по-правилно 
поставяне на селекционните цели по отношение на различните екстериорни признаци. 

Проучена е връзката на линейно-описателните признаци с репродуктивните качества, 
здравословното състояние и процента на отпадане на животните. При по-голямата част от 
признаците не се отчита линейна зависимост между отделните нива на описанията и 
процента брак. 

На основата на оценка на развъдната стойност на биците е установено, че в 
популацията се използват бици, чиито дъщери имат редица негативни екстериорни 
отклонения, ниска репродуктивна способност и повишена заболеваемост. Водеща при избора 
на бици е била основно млечността. 

Получените резултати имат определена теоретична стойност за селекцията в 
млечното говедовъдство и важно практическо приложение при разработване на 
селекционните програми - определяне на целите на селекцията, селекционните признаци, 
биологичните параметри на популацията, прогнозиране на ефекта от селекцията и т.н. 
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X. Резюме на английски език 

 
„Linear type traits and their relationship with productive, reproductive and health traits 

in black-and-white cows” 
 

Summary 
 

 The objective of the study was to perform a linear type scoring on conformation traits in 
black-and-white cows in Bulgaria and to study the correlations between them and with their 
productive, reproductive and health traits. The study included 514 black-and-white cows Holstein 
type, respectively on 1

st
 lactation - 224, on 2

nd
 - 194 and on 3

rd
 - 96. Cows were of 14 dairy farms 

from different regions of the country. All farms were under selection control of productivity. On all 
cows a scoring on 24 linear type traits on a scale from 1 to 9 was carried out, in accordance with the 
recommendations of WHFF and ICAR. The scoring was carried out in the period 2013 - 2014, as the 
cows were between 30 to 210 days in milk. Most of the linear type traits had average values (score 
5). With the lowest average score was the trait BCS (body condition score) - 3.31, and with the 
highest were rear udder height (6.89) and chest width (6.83). A significant effect of the factors herd 
and parity on a large number of linear traits was reported. The period of lactation and the age at first 
calving affected significantly smaller number of linear traits. The highest were the values of 
heritability for the traits chest width (0.48), front teat position (0.43) and teat length (0,38). With low 
values of heritability were traits teat thickness (0.05), hoof depth (0.04), rear teat position (0.03) and 
central ligament (0.02). With highest values were the correlations between stature and the rest 
linear traits. The reported significant phenotypic correlations between milk yield and linear traits 
mean that higher milk yield had taller cows (rp=0.36), with a wider chest (rp=0.48), not very wide 
rump (rp=0.16), but with well expressed angularity(rp=0.35), typical for the dairy type. These cows, 
however, have some unfavorable type characteristics, as a tendency for sloped rump (rp=0.31), top 
line bended upwards (rp=0.32), intermediate fore udder attachment (rp=-0.20) and deeper, close to 
the hocks udder floor (rp=-0.50). 

 Cows with low BCS and problems with locomotion had prolonged periods to first 
inseminations and fertilization or they did not fertilized at all. 

 Higher risk of culling was observed in cows with wider chest (rp=0.13), wider rump (rp=0.10), 
with thicker and coarse bones (rp=-0,18), lower foot angle (rp=-0.10), loose attached and not well 
developed fore udder (rp=-0.15), low-hanging udder (rp=-0,13) with deeper rear udder bottom (rp=-
0.12). 

 In most of the traits a linear relationship between the different values of the scores and the 
culling percentage was not reported.  

 
 


