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Дисертационният труд е написан на 193 страници, в които са включени 27 

таблици и 39 фигури. Библиографията обхваща 237 литературни източници, от които 

20 са на кирилица и 217 на латиница.  

 

 

Трудът е обсъден на разширен катедрен съвет при катедра „Животновъдство-

непреживни и други животни“ на Аграрен факултет при Тракийски университет - 

Стара Загора, на заседание проведено на 06.01.2016 година.  

 

 

 

Дисертантът е зачислен като редовен докторант в катедра „Животновъдство-

непреживни и други животни“ на Аграрен факултет при Тракийски университет – 

Стара Загора на 26.02.2013 година със заповед на Ректора на ТрУ. 

 

 

Номерацията на разделите, таблиците и фигурите в автореферата не 

съответстват на тези в дисертацията. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Яйцата със синьо-зелен цвят на яйчната черупка при домашната кокошка са 

познати от векове. Пигментацията се дължи на натрупването на биливердин IX и 

беливердин цинк халат върху яйчната черупка и подчерупковите ципи в процеса на 

тяхното формиране. Това пигментно отлагане се детерминира от доминантен 

аутозомен ген, локализиран  в проксималния край на късото рамо на хромозома I на 

птичият геном. 

Предполага се, че мутацията е възникнала в Югоизточна Азия, откъдето 

вероятно са пренесени кокошките на западния бряг на Южна Америка преди 

колонизирането й от европейските завоеватели. 

В света са познати няколко породи и породни групи кокошки, които снасят 

яйца със синьо-зелен цвят на яйчната черупка. Генотипното и фенотипно 

многообразие, което предоставят тези породи и породни групи внася съществен 

принос в поддържането на генетичното разнообразие при Gallus gallus domesticus.  

При глобалното производството на стокови яйца доминират две основни 

породи: бял Легхорн и Червен Родайланд. Поради това, основният дял от 

продукцията на яйца в света се отличава с еднотипност в цвета на яйчната черупка. 

Най-масово предлагани са яйцата с бяла черупка, следвани от тези с кафява. През 

последните две десетилетия в Западна Европа, Северна Америка и Япония се 

наблюдава повишаващ се интерес към яйцата с нетрадиционен цвят на черупката. 

Като следствие от това са създадени няколко яйценосни хибрида кокошки, които 

снасят синьо-зелени яйца. Този нов момент в потребителските нагласи, може да бъде 

обяснен от една страна с консервативността в световното производство на стокови 

яйца, а от друга с добрата финансова обезпеченост на средностатистическия 

консуматор в гореспоменатите части на света. 

През последните години в европейското промишлено птицевъдство се 

наблюдава тенденция към увеличаване на дела на неклетъчно отглежданите птици. 

Все по-актуално е и органичното производство на птиче месо и яйца. Водеща роля за 

тези структурни промени в конюнктурата на модерното птицевъдство имат 

движенията за хуманно отношение към животните, подкрепяни и от европейския 

консуматор.  

Всички тези промени в законодателната база, касаещи технологията на 

отглеждане, изискват нов подход към избора на продуктивните птици, отглеждани в 

ЕС. Съвременните яйценосни хибриди са отлично приспособени към 

високотехнологичните системи на отглеждане и хранене. Възможно е при 

селекционираните за клетъчно отглеждане кокошки да се наблюдават трудности при 

осигуряване на тяхното благополучие в условията на безклетъчните системи на 

отглеждане и органично производство. За тези условия ценен генетичен материал 

могат да се окажат някои доказани местни породи и линии, обект на дългогодишна 

научна работа, съхранявани днес под формата на генетичен резерв. Проучването на 

комбинативните способности на такива яйценосни породи и линии кокошки, 

носители на атрактивни от потребителска гледна точка качествени признаци, ще 

доведе до обогатяване на познанията в тази област и до предлагане на нов продукт в 

условията на силни конкурентни отношения в производството на яйценосни 

хибриди.  

  
II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Целта на настоящия дисертационен труд е проучване на продуктивните 

характеристики на кокошки, кръстоски от типа „Великденски носачки“, получени 

при кръстосване на петли от холандската порода Шинделар с кокошки от две 
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продуктивни линии на породата Червен Родайланд (линия В и линия D), в следните 

направления: 

- инкубационен период; 

- подрастващ период; 

- продуктивен период. 

 

За постигането на така посочената цел, бяха поставени следните задачи: 

- Установяване на инкубационните характеристики на яйцата от родителските 

форми и от двата кроса Великденски носачки; 

-  Проучване на интензивността на растеж, консумацията на фураж и 

преживяемостта през подрастващия период; 

- Определяне на екстериорните особености на половозрелите птици от 

изходните родителски форми и двете кръстоски Великденски носачки, 

използвани в експерименталната постановка; 

- Проучване на яйчната продуктивност на двата кроса и родителските форми в 

рамките на един яйценосен цикъл; 

- Проучване на качествените характеристики на получените стокови яйца; 

- Определяне на цветовите характеристики на яйчната черупка при яйцата от 

изходните родителски форми и двата кроса Великденски носачки. 

 

III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

За решаване на поставените задачи, беше изведена опитна постановка, 

обхващаща инкубационния, подрастващия и продуктивния периоди.  

Експерименталната част на дисертационния труд беше проведена през периода 

2012-2014 година в малка семейна ферма от полуинтензивен тип в условията на 

полупланинския район на гр. Севлиево. Инкубацията на яйцата и анализът на 

инкубационните характеристики бяха проведени в секция „Птицевъдство“ към 

катедра „Животновъдство- непреживни и други животни“ на Аграрен Факултет при 

Тракийски Университет- гр. Стара Загора. Качеството на стоковите яйца беше 

изследвано в лабораторията на секция „Птицевъдство“. Химичният състав на яйцата 

беше определен в Научно-изследователската лаборатория към Аграрен факултет на 

Тракийски университет. Определянето на цветовите характеристики на яйчната 

черупка беше проведено в секция “Месо и месни продукти” към катедра 

"Морфология, физиология и хранене на животните" на Аграрен Факултет при 

Тракийски Университет - гр. Стара Загора.  

 

III.1. Изходен материал 

 

Като изходен материал за извеждане на експерименталната част на 

дисертационния труд бяха използвани следните породи: 

 

 Шинделар (S), като бащина форма;  

 Червен Родайланд, като майчина форма: 

- линия B (RIR); 

- линия D (RIW), бяла мутантна форма на Червения Родайланд. 

 

За нуждите на експерименталната постановка опитните и контролни групи 

бяха получени по следната схема на кръстосване: 
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♂ S х ♀RIR = F1 група SRIR 

 

 

♂ S х ♀RIW = F1 група SRIW 
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г
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 ♂ S х ♀S = група S 

 

♂ RIR х ♀RIR = група RIR 

 

♂ RIW х ♀RIW = група RIW 

 

 

 

III.2. Експериментална база - помещение и оборудване  

 

Сградата, в която беше проведен експеримента, е с източно изложение, с 

размери 16 m х 5 m и площ от 80 m². По дължина сградата е ориентирана в посока 

север-юг, а по ширина в посока изток-запад. Преобладаващите ветрове са 

северозападни. Прозорците на сградата са по цялата й източна дължина. Те са с 

височина 0,8 m и обща дължина 9 m. Всички прозорци на сградата са обезопасени с 

електрозаваръчна мрежа с размер на окото 20х50 mm. За опитната постановка бяха 

осигурени 5 волиери с площ съответно по 12 m² за опитните групи и по 6 m² за 

контролните. Всяка волиера има излаз към покрити външни дворчета с площ от 3 

m² за всяка група.  

За прашни бани и осъществяване на естествените поведенчески реакции на 

птиците, във волиерите за всяка група, беше осигурено сандъче с пясък с размери 

50х50 cm. 

 

III.3. Технологични параметри 

 

Метод на отглеждане. През целия подрастващ и продуктивен периоди, 

птиците бяха отглеждани еднофазово върху дълбока несменяема постеля с наличие 

на кацален блок. За постеля беше използвана нарязана слама и дървени стърготини 

в съотношение 1:1 с дебелина на постелята 15 cm.  

Гъстота. През брудерния период (1-10-седмична възраст) пилетата бяха 

настанени при гъстота от 18 броя/m².  

През подрастващия период (11-20-седмична възраст) беше осигурена подова 

площ от 1 m² на 8 птици. В края на 20
-та

 седмица бяха сформирани продуктивните 

групи.  

През продуктивния период (20-72-седмична възраст) гъстотата на отглеждане 

беше около 2 бр./m². В светлата част от денонощието на подрастващия и 

продуктивния периоди, птиците от всички групи имаха свободен достъп до 

покрити външни дворчета. 

Продължителност на продуктивния период. Продуктивният период, беше с 

продължителност 12 месеца и обхвана периода от 20- до 72-седмична възраст. 

Температурен режим. През периода 1-10-седмична възраст беше осигурено 

локално отопление с инфрачервени отоплители Elstein с мощност 250W. През този 

период под брудера беше поддържана температура с 1-4 ºС по-висока от 

температурния режим, посочен в табл. 1. 
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Таблица 1. Температурен режим през брудерния и подрастващ периоди (Кайтазов 

и съавт., 2000). 
възраст температура, ºС възраст температура, ºС 

1-3 ден 33±2 4
-та 

седмица 24±2 

4-7 ден 31±2 5
-та

 седмица 21±2 

2
-ра 

седмица 29±2 6-8 седмици 20±2 

3
-та

 седмица 26±2 9-20 седмици 18±2 

 

От 11-седмична възраст до приключване на експерименталната част от опита 

при достигане на 72-седмична възраст на птиците, температурния режим в 

помещението не беше изкуствено регулиран.  

Влажност на въздуха. Помещението не разполага със системи за изкуствено 

регулиране на влажността.  

Вентилация. Вентилацията в помещението беше естествена и се 

осъществяваше през прозорците на сградата.  

Светлинен режим. През периода на протичане на експерименталната част 

осветлението в сградата беше комбинирано. Светлинният коефициент на сградата е 

приблизително 1:12. Изкуственото осветление беше осигурено от 

енергоспестяващи крушки Philips 20W. Интензивността на осветление пред 

подрастващия период беше 4-6 lux. През продуктивния период, освен естествената 

продължителност на деня, беше осигурено и допълнително изкуствено осветление с 

интензивност 10-15 lux. Продължителността на светлинния ден, беше регулирана 

според сезона до достигане на заложените препоръчителни норми, представени в 

табл. 2.  

 

Таблица 2. Продължителност на светлинния ден през подрастващия и продуктивен 

периоди (Кайтазов и съавт., 2000). 
възраст  

(седмици) 

светлинен ден 

(часа) 

препоръчителен светлинен ден 

(часа) 

5-16 естествен  8 

17 естествен 10 

18 естествен 11 

19 естествен 12 

20 естествен 13 

21-26 естествен  14 

27-36 14 15 ½  

36-72 15 ½ 15 ½ 

 

Хранене. През първата седмица фуражът беше насипван в пластмасови тави с 

нисък борд. През останалата част от подрастващия и през целия продуктивен 

период за хранене бяха използвани улейни хранилки. През подрастващия период 

беше осигурен хранителен фронт от 9 cm/птица. Контролът за консумацията на 

фураж, беше извършван веднъж седмично.  

През брудерния, подрастващия и продуктивния периоди комбинираните 

фуражи имаха компонентен и хранителен състав, съответстващ на възрастовата и 

продуктивна категория.  

Поене. Поенето беше извършвано с помощта на вакуумни поилки на фирма 

Tavsan с вместимост 3 l и 5 l. През различните периоди беше осигурен оптимален 

поилен фронт, съответно 2,5 сm на птица през подрастващия и 3 сm през 

продуктивния период. Контрол на потреблението на вода не беше предвиден. 

Гнезда и събиране на яйцата. За снасяне бяха използвани гнезда със 

стандартни размери 30х30х40 cm, обединени по 8 броя в обща двуетажна гнездова 

батерия. На 5 кокошки беше осигурено по едно гнездо за снасяне. Като материал за 
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застилане на пода на гнездата беше използвана слама. Постелята в тях, беше 

сменяна веднъж седмично, а при нужда и по-често, с цел получаване на чисти и 

здрави яйца, събирани ръчно, два пъти дневно. 

Кацалки и кацален фронт. Всяка волиера в сградата разполага с обособен 

кацален блок. Кацалките са монтирани на височина 80 cm от пода на помещението. 

Изработени са от дървен материал и имат кръгло сечение. За всяка птица беше 

осигурен кацален фронт от 15 сm. 

Имунопрофилактика. Проведена е стандартна имунопрофилактична 

програма за ваксинация на подрастващи и стокови кокошки-носачки. 

 

III.4. Етапи на експерименталната работа 

 

Изследванията във връзка с дисертационния труд бяха проведени през 

периода 2012-2014 година. Обхванати бяха следните периоди: 

 инкубационен; 

 брудерен и подрастващ; 

 продуктивен.  

Птиците от опитните и контролните групи бяха изравнени по възраст и през 

различните периоди на отглеждане бяха хранени с едни и същи комбинирани 

фуражи.  

 

Експерименталната работа на дисертационния труд протече през следните 

етапи: 

 

Първи етап. Периодът на комплектуване на родителските групи, събиране и 

люпене на разплодните яйца.  

Разплодните групи бяха комплектувани през месец февруари, 2012 година. За 

получаване на контролните групи бяха сформирани три такива, развъждани 

чистопородно, съставени съответно от типични представители на породите 

Шинделар, Червен Родайланд и бялата мутантна форма на RIR.  

За получаване на опитните групи, бяха използвани петли от породата 

Шинделар, с типичен екстериор, добро телосложение, здрава конституция и 

изразено либидо. Като майчини форми бяха използвани кокошки, типични 

представители на двете линии от породата Червен Родайланд.  

За целта бяха осигурени пет бокса в сградата, в която беше проведена 

опитната постановка (виж „Помещения и оборудване”). Половото съотношение в 

родителските групи за получаване на опитните групи беше 1:7,5, а при контролните 

групи: 1:7.  

Разплодните яйца бяха съхранявани в продължение на 12 дни при 

температура 12-14°С и относителна влажност 85 %. Люпенето на разплодните яйца 

беше осъществено през месец март/април, 2012 година. Инкубацията беше 

проведена в секция „Птицевъдство“, в инкубатор с малък капацитет HEKA 

FAVORIT 550, при съблюдаване на изискванията за многостепенна инкубация на 

яйца от кокошия вид (Генчев, 2000).  

През този етап от експерименталната работа бяха контролирани следните 

признаци: 

 Начална маса на разплодните яйца (g), определена преди зареждането с 

калибрирана електронна везна с точност 0,01g;  

 Маса на яйцата след 18 дни инкубация (g), определена с точност 0,01g;  

 Загуба на маса по време на инкубацията (%), определена чрез 

съотношението между масата на яйцата на 18
-ти

 ден от инкубацията и 

масата на яйцата преди зареждане в инкубатора;  
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 Маса на еднодневните пилета (g), определена на еднодневна възраст за 

всяко пиле с изключение на бракуваните. Масата беше определена с 

калибрирана електронна везна с точност 0,01g;  

 Относителна маса на еднодневните пилета (%), изчислена чрез 

съотношението на масата на еднодневните пилета и масата на 

разплодните яйца;  

 Неоплодени яйца (%), изчислен чрез съотношението на 

класифицираните като неоплодени яйца, при овоскопиране на 7
-я

 ден 

от инкубацията, и общия брой на заредените в инкубатора яйца;  

 Ембрионална смъртност до 7
-ми

 ден (%) - съотношението на яйцата с 

ранна ембрионална смъртност, установени при овоскопиране на 7
-я

 ден 

от инкубацията, спрямо общия брой на заредените в инкубатора яйца;  

 Ембрионална смъртност от 8 до 18 ден (%) - съотношението на яйцата 

с умрели ембриони през периода 8-18
-ти

 ден, установени при 

овоскопиране на 18
-я

 ден от инкубацията, спрямо общия брой на 

заредените яйца; 

 Люпимост от заредените яйца (%), изчислени по формулата:  

100x
яйцазареденитенаброй

пилетаизлюпенитенаброй
яйцазареденитеотлюпимост   [1] 

 Люпимост от оплодените яйца (%), изчислени по формулата: 

100x
яйцаоплоденитенаброй

пилетаизлюпенитенаброй
яйцаоплоденитеотлюпимост   [2] 

 Брак при еднодневните пилета (%). В категория брак на еднодневна 

възраст влизат всички нежизнени пилета, пилетата с явни деформации 

и пилета с незатворен или кървящ пъпен отвор. Процентът на пилетата, 

категоризирани като брак, е изчислен спрямо общо излюпените. 

 

Втори етап. Периодът от настаняването на еднодневните пилета от 

контролните и опитните групи до навършване на 20-седмична възраст (от пролетта 

на 2012 до края на лятото на същата година). В зависимост от това, дали на птиците 

е прилагано изкуствено отопляване или не, този период може да бъде разделен на 

два подпериода: брудерен и подрастващ. Продължителността на брудерния период 

беше от момента на настаняване на еднодневните пилета до навършване на 10-

седмична възраст. Подрастващият период беше от 11-седмична възраст до 

достигане на 20-седмична възраст. 

За да бъде осигурен нужния брой птици за опитните групи, на 6 седмична 

възраст, бяха сексирани по 50 броя женски пилета за всяка от опитните групи 

(SRIR и SRIW) и по 30 броя за контролнитe групи (S, RIR и RIW). Сексирането 

беше проведено на база вторични полови белези. Всички пилета, бяха маркирани с 

индивидуални крилни марки. Поради по-късната проява на вторичните полови 

белези, при група S, се наложи допълнително сексиране и на 8 седмична възраст.  

 

През този етап от експерименталната работа бяха контролирани следните 

признаци: 

 Преживяемост (%). Беше изчислена чрез систематизиране и 

математическа обработка на броя на отпадналите птици през 

подрастващия период; 

 Жива маса (g). Беше контролирана ежеседмично, чрез индивидуално 

претегляне на пилетата. За целта, беше използвана техническа везна 

EU-6000CE с точност до 0,1 g; 
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 Седмичен прираст (g). Беше определен чрез систематизиране и 

математическа обработка на данните от индивидуалните тегления на 

птиците; 

 Консумация на фураж (g). Беше контролирана ежеседмично. 

Измерването беше провеждано чрез претегляне на заложения сутринта 

фураж и остатъка вечерта. Използвана беше техническа везна EU-

6000CE с точност до 0,1 g. 

 Общо консумиран фураж през изпитвания период (g). Беше определен 

чрез систематизиране и математическа обработка на получените 

резултати от консумацията на фураж за конкретния период. 

 

Трети етап. Включва проучване на екстериорните характеристики и 

контролиране на продуктивността на птиците от изпитваните групи. Той обхвана 

периода от 21-седмична до 72-седмична възраст (от септември, 2012 до октомври, 

2013). Поради по-късното съзряване на птиците не беше регистриран пълен 52 

седмичен продуктивен период. 

През този етап от експерименталната работа бяха сформирани 5 групи 

кокошки: две опитни (SRIR и SRIW) и три контролни (S, RIR и RIW). Опитните 

групи бяха съставени от по 22 кокошки всяка, а контролните групи от по 10 женски 

птици. 

 

През третия етап бяха изследвани:  

 

 Продуктивните характеристики; 

 Екстериорните особености; 

 Качеството на стоковите яйца: 

- Морфометрична характеристика; 

- Цвят на яйчната черупка; 

- Състав на яйцата. 

 

Отчитани бяха следните продуктивни признаци: 

 Преживяемост, с натрупване (%). Изчисляването беше направено чрез 

систематизиране и математическа обработка на броя на отпадналите 

птици през продуктивния период. 

 Възраст на достигане на 20 % и 50 % носливост (дни); 

 Върхова носливост (%); 

 Интензивност на снасяне (%) от 20
-та

 до 72
-ра

 седмица. Определена 

ежеседмично от броя на снесените яйца от всяка група; 

 Носливост за отчетния продуктивен период (броя). 

- от начална носачка; 

- от фуражна носачка; 

 Маса на стоковите яйца (g). Яйцата, получени от всяка група, бяха 

теглени всеки ден на калибрирана електронна везна с точност 0,01 g;  

 Консумация и конверсия на фураж (g). Отчитането ставаше веднъж 

седмично, чрез претегляне на заложения в 08:00 часа фураж и неговия 

остатък в 20:00 часа. За целта беше използвана техническа везна EU-

6000CE с точност до 0,1 g. Разходът на фураж за получаване на едно 

яйце и за kg яйчна маса, беше изчислен на база получените данни от 

среднодневния разход и интензивността на снасяне. 

- дневен разход (g); 

- консумация на фураж за едно яйце (g); 

- консумация на фураж за kg яйчна маса (kg/kg). 
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 Време на снасяне на яйцата. Отчитано беше времето и количеството на 

снесените яйца в три времеви интервала на светлата част на деня, 

съответно до 09:00; от 09:00 до 12:00 часа и след 12:00 часа; 

 Абнормални яйца (брой и %). Количеството и делът на абнормалните 

яйца (бракувани и двужълтъчни яйца) се отчиташе ежедневно. 

Получените абнормални яйца бяха групирани на месечна база.  

 

Контролирани бяха следните екстериорни признаци: 

 Жива маса (g). Изследването беше направено еднократно на 32-

седмична възраст, чрез индивидуално измерване на живата маса на 

птиците във всяка група. За целта беше използвана техническа везна 

EU-6000CE с точност до 0,1 g.  

 Екстериорни измерения и индекси. Екстериорните измерения бяха 

направени еднократно, по време на контрола на живата маса, в следния 

ред: 

- права дължина на тялото (mm)- с измервателна лента; 

- коса дължина на тялото (mm)- с пергел; 

- обхват на гърдите (mm)- с измервателна лента; 

- ширина на гърдите (mm)- с пергел; 

- дълбочина на гърдите (mm)- с пергел; 

- дължина на гръдната кост (mm)- с измервателна лента; 

- дължина на подбедрото (mm)- с измервателна лента; 

- дължина на тарзометатарзуса (mm)- с измервателна лента; 

- обхват на тарзометатарзуса (mm)- с измервателна лента. 

 

Въз основа на направените екстериорни измерения, бяха изчислени следните 

екстериорни индекси: 

- индекс на масивност (ИМ) по формулата: 

 
- индекс на сбитост (ИС) по формулата: 

 
- индекс на висококракост (ИВ) по формулата: 

 
 

На 32 седмична възраст беше извършена детайлна фенотипна преценка на 

всички птици от контролните и опитните групи. На база резултатите от нея 

беше направено описание на фенотипните характеристики на група SRIR и 

SRIW. Чрез систематизиране на получените данни, при родителските форми и 

кръстоските, беше определена тяхната генотипна характеристика, касаеща цвета 

на оперението. 

 

През продуктивния период бяха отчетени и по-важните качествени 

характеристики, касаещи стоковите яйца. Качествен морфометричен и 

колориметричен анализ беше извършен на яйца, получени от всяка група на 30-, 

33-, 43-, 48-, 58-, 64- и 68 седмична възраст (за всяка група и всяка възраст 

n=30). Химичният анализ беше извършен на сборни проби на яйца, добити през 

28
-ма

 продуктивна седмица (53 седмична възраст). 
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 Морфометричен анализ на яйцата и яйчното съдържание: 

- Маса на яйцето (g). Беше измерена с калибрирана електронна 

везна с точност 0,01 g; 

- Индекс на формата, SI (%). Беше определен чрез измерване 

на големия и малък диаметър с помощта на технически 

шублер и изчисляване по формулата (Romanoff and 

Romanoff, 1949):  

SI (%)= (d/D)*100  [6], 

където SI e Индекс на формата, d е малък диаметър, а D е голям диаметър на яйцето 

в mm;  

- Маса на черупката (g). Беше измерена с калибрирана 

електронна везна с точност 0,01g. На база получените 

резултати за маса на яйцето и маса на черупката беше 

изчислен дела на черупката (%) спрямо общата маса на 

яйцето.  

- Средна дебелина на черупката (µm). Измерването беше 

направено в трите основни зони (тъп край, екваториална част 

и остър край) с микрометър с точност 0,001 µm. Средното 

аритметично от трите измервания беше приемано за средна 

стойност; 

- Площ на повърхността на черупката, SSA (сm
2
). Бешe 

изчислена по формулата:  

SSA=4.835*EW
0.662

 [7], 

където EW е маса на яйцето (Paganelli et al., 1974).  

- Плътност на черупката, SD (mg/cm
2
). Беше определена по 

формулата: 

SD = EW*1000/SSA [8], 

където EW е маса на яйцето в g, а SSA е площта на яйцето (Paganelli et al., 1974). 

- Индекс на белтъка, AI (%). За определянето му бяха 

измерени големия и малък диаметър на плътния белтък (с 

технически шублер) и неговата височина (с микрометър). 

Изчисляването на Индекса на белтъка беше направено по 

формулата (Romanoff and Romanoff, 1949): 

AI (%) = [h/(d+D)/2]*100  [9], 

където AI е Индекс на белтъка, h е височината на белтъка в mm, d е малкия диаметър 

на плътния белтък в mm, a D е големия диаметър на плътния белтък в mm; 

- Единици на Haugh (HU). Бяха изчислени по уравнението 

(Haugh, 1937): 

HU = 100*log(h+7.57-1.7*EW
0.37

)  [10], 

където HU са единици на Хаф, h е измерената височина на плътния белтък в mm, a 

EW е масата на яйцето в g; 

- Индекс на жълтъка, YI (%). За определянето му бяха 

измерени диаметъра на жълтъка (с шублер) и неговата 

височина (с микрометър AMES) в mm. Индексът беше 

изчислен по формулата (Romanoff and Romanoff, 1949): 

YI (%) = (h/D)*100  [11], 

където YI е Индекс на жълтъка, h е височина на жълтъка в mm, a D е диаметър на 

жълтъка в mm; 

- Цвят на жълтъка. Беше определен посредством шаблонната 

скала на La Roche (Vuilleumier, 1969). 
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 Колориметричен анализ на яйчната черупка.  

Цветът на черупките беше определен в CIE L*a*b* системата (CIE, 1986). За 

целта беше използван спектрофотометър “Lovibond SP60” (X-Rite Incorporated), 

предварително калибриран със стандарти за бяло и за черно. Стойностите на 

координатите L*, a* и b* бяха определени в трите зони на яйцето: тъпа, остра и 

екваториална. На базата на получените стойности за a* и b* беше изчислена 

наситеността на цвета С* (Anonimous., 2006) : 

C* = (a*
2
 + b*

2
)
½
 [12]; 

Индексът на цвета на яйчната черупка (SCI), беше изчислен по формулата 

(Cavero, 2012): 

SCI = L* - a* - b* [13]. 

 

 Общият химичен анализ беше направен в Научноизследователската 

лаборатория към Аграрен факултет при Тракийски университет 

чрез използване на стандартните методики (AOCA, 2002). За всяка 

съставна част на яйцето (белтък, жълтък и черупка с подчерупкови 

мембрани) бяха определени следните показатели: 

- Сухо вещество (%);  

- Суров протеин (%); 

- Сурови мазнини (%); 

- Пепел (%).  

След изпепеляване на проби от трите съставни части на яйцата (белтък, 

жълтък и черупка) беше направен минерален анализ за определяне на елементите 

калций, фосфор, калий, натрий, магнезий, мед, желязо и цинк. 

 

Четвърти етап. Получените резултати бяха обработени вариационно-

статистически чрез използване на класическите методи за провеждане на 

статистически анализ с използване на програма MS Excel 2010.  

Поради големите различия при някои основни продуктивни признаци между 

двете родителски форми, използвани при получаване на опитните групи, проявата 

на хибридната сила беше определена по формулата за изчисляване на относителния 

хетерозис (Falconer and Mackay, 1996): 

                  

   [14], 

 

където RH е относителен хетерозис, F1- средните стойности на признака при 

кръстоски от първо поколение, а MP са средните стойности по същия признак при 

родителските форми, изчислени по формулата: 

            MP=(A+B)/2 [15], 

където А е средната стойност по признака на единият родител, а В е 

съответно средната стойност по същия признак при другия родител.  

 

Тълкуването на хетерозисния ефект беше направено въз основа на 

превъзходството на потомството по отношение на даден признак, спрямо 

интермедиерната му стойност, изчислена при неговите родители по формула 15 

(Ефтимов и Константинов, 1973).  
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

IV.1. Инкубационни характеристики 

 

В табл. 3 са посочени данните за масата на заредените за инкубация яйца, 

загубата на маса през инкубационния период и относителната маса на излюпените 

пилетата.  

Средната маса на заредените за инкубация яйца е много близка до средната 

маса на яйцата, получени от групите през продуктивния период (виж табл. 7). С най-

висока маса на разплодните яйца се отличава група RIW (62,17±0,41 g), а с най-ниска 

група S (46,75±0,33 g), при доказана разлика между тях (p<0,001). Получените 

резултати при линия B и D в това изследване се отличават от тези, публикувани от 

Минчева и съавт. (2011) и Герзилов (2011). Сходно с цитираните публикации 

обаче е отчетената от нас по-висока маса на яйцата при линия D, спрямо линия В. 

Получените резултати при породата Червен Родайланд са съпоставими с тези 

представени от Ali et al. (1993), Malago and Baitilwake (2009),             . (2010) и 

Lukanov et al. (2015a). Данни за значително по-ниска маса на разплодните яйца при 

тази порода представят в своите проучвания Amer (1972), Farooq et al. (2001), 

Minora et al. (2003), Akhtar et al. (2007) и Simeamelak et al. (2013). Тези 

вътрепородни различия при Червения Родайланд може да се обяснят с различните 

условия на отглеждане и хранене, използване на различен генетичен материал 

(вътрелинейно вариране) и не на последно място различна възраст на разплодните 

птици.  

Яйцата, получени от двете майчини форми (RIR и RIW), са със значително по-

висока маса от бащината (p<0,001). Тази разлика, очаквано се запазва и при 

контролното теглене на 18
-я

 ден от инкубацията (p<0,001).  

Най-голяма загуба на маса в периода на инкубация е регистрирана при група 

RIW (11,9±0,05 %), а най-ниска при група SRIR (11,48±0,9 %). По отношение на този 

признак не са отчетени високи разлики между отделните групи. Загубата на маса и 

при петте групи е в долната допустима граница от 11,5 до 13,5 %, посочена от 

Буртов и съавт. 1990 (цит. от Генчев, 2014) при яйценосния тип кокошки.  

 

Таблица 3. Маса на яйцата (g), загуба на маса през инкубационния период (%) и 

относителна маса на излюпените пилетата (%). 
група RIR (1) RIW (2) S (3) SRIR (4) SRIW (5) 

брой заредени яйца 83 74 100 154 146 

начална маса, g 61,12±0,28 

 
62,17±0,41 

 

46,75±0,33 

 

60,78±0,64 

 

61,28±0,25 

 

достоверност 1:2*; 1:3***; 2:3***; 3:4***; 3:5*** 

маса на яйцата на 

18
-ти

 ден, g 

53,94±0,25 

 
54,78±0,37 

 

41,25±0,29 

 

53,8±0,67 

 

54,13±0,22 

 

достоверност 1:3***; 2:3***; 3:4***; 3:5*** 

загуба на маса,  

% 

11,74±0,04 

 
11,9±0,05 11,78±0,08 

 

11,48±0,93 

 

11,67±0,04 

достоверност 1:2**; 1:3**; 2:5*** 

маса на еднодневните пилета, g 
40,8±0,19 

 
41,88±0,28 

 

31,73±0,24 

 

40,7±0,74 

 

41±0,16 

 

достоверност 1:2***; 1:3***; 2:3***; 2:5***; 3:4***; 3:5*** 

относителна маса на еднодневните 

пилета, % 

66,76±0,04 

 

67,36±0,05 

 
67,89±0,27 

 

66,96±0,56 

 

66,9±0,03 

 

достоверност 1:2***; 1:3***; 1:5**; 2:5***; 3:5*** 
с 1,2,3,4 и 5 са обозначени съответните групи: RIR, RIW, S, SRIR и SRIW; 

 * p < 0,05, ** p<0,01 и с *** p<0,001. 
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С най-висока маса при излюпване са пилетата от група RIW (41,88±0,28 g), а с 

най-ниска тези от група S (31,73±0,24 g), при доказана разлика между тях (p<0,001). 

Масата на еднодневните пилета от двете опитни групи SRIR и SRIW се доближава 

до масата на майчините форми RIR и RIW. Посочените резултати са пряко свързани 

с отчетената загуба на маса през инкубационния период. 

Относителната маса на излюпените пилета е в пределите от 66,76±0,04 % при 

група RIR до 67,89±0,27 % при група S, без да се отчитат съществени различия 

между групите (табл. 3). Отчетената средна относителна маса на пилетата от всяка 

група е над препоръчваните минимални стойности от 64-66 %, посочени от 

Halbersleben and Mussehl (1922), Tullet (2009) и Генчев (2014). Получените 

резултати за признака при породата Червен Родайланд (групи RIR и RIW) са 

съпоставими с тази, публикувани от Islam et al. (2002). 

В табл. 4 и фиг. 1 са посочени резултатите от инкубацията при изпитваните 

групи.  

По отношение на броя на неоплодените яйца, се отчитат сравнително високи 

нива на стойностите по този признак за почти всички групи с изключение на група 

RIR (4,81 %). Най-високи показатели по признака са отчетени при групи S (9 %) и 

RIW (8,1 %). Негативно влияние върху оплодеността на яйцата може са изиграли 

сравнително късия период от комплектуване на групите до началото на получаване 

на разплодните яйца, сравнително продължителното съхранение на яйцата и ниската 

околна температура в помещенията на родителските групи през този период.   

Резултатите от проучването, касаещи оплодеността при линия B и най-вече при 

линия D, са съпоставими с тези публикувани от Lalev et al. (2012), но отстъпват на 

резултатите, представените от същия автор в друга публикация (Лалев, 2014). По-

неблагоприятни стойности за този признак при породата Червен Родайланд се 

съобщават в проучванията на Islam et al. (2002), Malago and Baitilwake (2009) и 

Farooq et al. (2001).  

Таблица 4. Резултати от инкубацията на яйцата. 
група RIR (1) RIW (2) S (3) SRIR  (4) SRIW  (5) 

брой заредени яйца  83 74 100 154 146 

неоплодени, % 4,81 8,1 9 7,14 6,16 

ем
б

р
и

о
н

ал
н

а 
см

ъ
р

тн
о

ст
, 

 

%
 

До 7
-и

 ден 2,79 

 

5,88 

 
6,59 

 

3,49 

 

3,65 

 

От 8
-и

 до 18
-и

 ден 5,06 

 

5,88 

 
7,69 

 

4,89 

 

4,37 

 

18-21 ден 3 4,47 3,72 3,32 3,63 

общо 10,85 16,23 18 11,7 11,65 

брак на 1 дневна възраст, % 2,86 5,36 4,11 2,40 3,33 

брой жизнени пилета 68 52 69 121 115 

 

Най-висока е ембрионалната смъртност при двете овоскопирания (на 7
-ми

 и 18
-

ти
 ден) при група S, съответно 6,6 % и 7,7 %. Вероятна причина за това е високата 

степен на инбридинг при породата. Популацията на Шинделар в световен план е с 

критичен статус (DAD-IS, 2012). Най-ниска е ембрионалната смъртност до 7
-ми

 ден 

при група RIR (2,79 %), а между 8
-ми

 и 18
-ти

 ден при група SRIW (4,37 %). Ниските 

регистрирани стойности по признака при опитните групи SRIR и SRIW, вероятно са 

изява на хетерозисния ефект при кръстоските от първо поколение.  
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Фигура 1. Инкубационни характеристики по признаците оплоденост и люпимост 

при петте групи. 

 

Най-нисък процент бракувани еднодневни пилета е отчетен при групите SRIR, 

RIR и SRIW, съответно 2,4 %, 2,9 % и 3,3%. Най-висок е бракът на еднодневните 

пилета в група RIW, а разликата с останалите групи е между 23 и 55 %. Тези по-

неблагоприятни резултати, биха могли да бъдат обяснени с вероятна инбредна 

депресия в популацията, която се подържа в продължение на десетилетия (Лалев, 

2014). Въпреки това, отчетените стойности за ранната и късна ембрионална 

смъртност за петте групи, включени в експерименталната постановка са в долните 

граници за яйценосни линии, посочени от Thorne et al. (1991). 

Признаците люпимост от заредените яйца и люпимост от оплодените яйца са с 

най-високи стойности при група RIR, съответно 84,34 и 89,74 % (фиг. 1). 

Полученото от нас се отличава от представените от Lalev et al. (2012) по-ниски 

стойности и по двата признака за линия В (78,17 и 81,7 %) и по-високи при линия D 

(81,32 и 89,05 %). По отношение на породата Червен Родайланд, нашите данни за 

люпимост са съпоставими с тези посочени от Burna et al. (1998) и Islam et al. (2002). 

С най-ниска люпимост, както от заредените, така и от оплодените яйца се отличава 

група S, като разликите с останалите групи, с изключение на RIW, са между 8 и 15 

%. Между групи S и RIW се наблюдават близки резултати по признака (с разлика 

около 3 %).  

Ниските стойности на люпимостта при контролните групи S и RIW (73 % и 

75,7 %) са следствие на неудовлетворителната оплодяемост на яйцата и по-високата 

ембрионална смъртност през периода на инкубацията. 

 

IV.2. Подрастващ период 

 

Същинската част от контролата през този етап на експеримента е след пълното 

отделяне на мъжките птици от опитните и контролни групи, осъществено на 6 

седмична възраст. Единствено при група S се наложи последното сексиране да бъде 

направено на 8 седмична възраст, поради по-късната проява на вторичните полови 

белези.  
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През първите две-трети от брудерния период (1
-ва

 - 5
-та

 седмица) бяха отчетени 

единични смъртни случаи при отделните групи. През периода от 6- до 20-седмична 

възраст, обхващащ част от брудерния и целия подрастващ периоди, не беше 

констатиран смъртен случай. Отчетената висока преживяемост, вероятно се дължи 

на сравнително малкия брой птици в групите и благоприятните условия на хранене и 

отглеждане.  

Получените от нас резултати за преживяемостта на птиците кореспондират с 

проучванията на Lalev et al. (2012) и Lalev (2014) при линии D и В. Приведените от 

нас данни са съпоставими и с тези, посочени в технологичната документация на 

съвременните кафяви яйценосни хибриди (Anonimous, 2012c; 2014; 2015). 

Резултатите, касаещи живата маса на птиците от петте групи на възраст 6, 12 и 

20 седмици са посочени в табл. 5.  

В началния етап на изпитване птиците от група RIW и RIR показват най-висока 

средна жива маса, като разликата с останалите групи е значима (р<0,001). Група S е с 

най-ниска маса на 6-седмична възраст от 244,9±2,2 g (р<0,001). Тази тенденция се 

запазва през целия подрастващ период, а разликата с останалите групи е доказана 

(р<0,001).  

През първите 12 седмици на брудерния и подрастващ периоди кросбредните 

групи SRIR и SRIW показват средни стойности по признака, по-близки до тези при 

бащината форма (група S). След достигане на 3 месечна възраст, средната им жива 

маса заема междинна позиция по отношение на двете родителски групи, като тази 

тенденция се запазва през целия останал период на изпитване.  

 

Таблица 5. Жива маса на женските подрастващи птици на 6, 12 и 20 седмична 

възраст, g 

възраст,  

седмици 

жива маса, g 

RIR  (1) RIW  (2) S  (3) SRIR  (4) SRIW  (5) 

6 

 

n 26 27 21 47 48 

x±Sx 
433,36 

±1,03 
434,82 

±0,96 

244,94 

±2,17 

323,17 

±1,13 

310,50 

±1,26 

VC, % 5,87 5,21 4,15 3,84 4,15 

достоверност 1:3***; 1:4***; 1:5***;2:3***, 2:4***; 2:5***; 3:4***; 3:5***; 4:5*** 

12 

n 26 27 21 47 48 

x±Sx 
1036,29 

±4,19 

1017,70 

±2,10 

620,31 

±3,91 

729,11 

±2,58 

740,08 

±2,64 

VC, % 6,67 4,89 2,58 3,89 4,02 

достоверност 1:2***; 1:3***; 1:4***; 1:5***; 2:3***,2:4***; 2:5***; 3:4***; 3:5***; 4:5** 

20 

n 26 27 21 47 48 

x±Sx 
1755,77 

±11,16 

1709,72 

±9,65 

1358,65 

±8,74 

1559,87 

±6,55 

1543,51 

±6,57 

VC, % 5,51 4,01 2,36 3,62 3,23 

достоверност 1:2**; 1:3***; 1:4***; 1:5***; 2:3***, 2:4***; 2:5***; 3:4***; 3:5*** 

с 1,2,3,4 и 5 са обозначени съответните групи: RIR, RIW, S, RIRS и RIWS 

* р< 0.05 ** р< 0.01 и с *** р< 0.001 

 

След 6
-та 

седмица и до края на подрастващия период група RIR беше лидираща 

по отношение живата маса. През 20
-та

 седмица средната жива маса на птиците от 

тази група беше 1755,8±11,2 g, следвани от RIW (1709,7±9,6 g). При група S беше 

отчетена най-ниската средна жива маса на тази възраст - 1358,6±8,7 g. С междинни 

показатели бяха позиционирани двете опитни групи SRIR (1559,87±6,55 g) и SRIW 

(1543,51±6,57 g). Всички опитни и контролни групи се характеризираха с добра 
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изравненост по отношение на живата маса със стойности на вариационния 

коефициент под 6,67 %.  

Получените резултати за признака жива маса при линия B и D (групи RIR и 

RIW), кореспондират с данните представени от Lalev at al. (2012). За разлика от 

цитираното проучване при нашите опитни условия са отчетени по-ниски стойности 

за живата маса на 20-седмична възраст при линия D, с разлика от 111 g. Lalev (2014) 

посочва значително по-високи стойности за признака на 18-седмична възраст при 

двете линии, стопанисвани в Националния генофонд (1940,26 g за линия В и 1801,67 

g за линия D).  

Живата маса при опитните групи SRIR и SRIW е съпоставима с оптималната за 

съвременните четирилинейни кафяви яйценосни хибриди (Anonimous, 2012a; 2012c; 

2014; 2015).  

Най-висок е средноседмичния прираст при група RIR (линия В) през 11
-та

 

седмица (209,4±4,0 g). Най-ниски стойности по този признак са констатирани при 

група SRIW през 8
-ма

 седмица и група S през 17
-та

 седмица. За разлика от нашите 

резултати, в представените данни в технологичните спецификации на съвременните 

яйценосни кафяви хибриди, се наблюдава плавно разпределение на прираста през 

целия подрастващ период (Anonimous, 2012a; 2012c; 2014; 2015). Това може да се 

обясни с условията, близки до идеалните при които са извършвани тестовите 

изпитвания при тези носачки. Неоспорим факт е и стремежът на производителите на 

генетичен материал да представят своя продукт в най-добрата светлина. В 

експерименталната работа по дисертационния труд, значим фактор се оказа 

влиянието на условията на отглеждане на птиците и най-вече на околната 

температура. Най-сериозни смущения в прираста и при петте групи бяха 

наблюдавани през периода между 12- и 17-седмична възраст, който се 

характеризираше с високи околни температури. През този период беше отчетена и 

по-ниска консумация на фураж.  

За целия период птиците от група RIR показват най-висока средноседмична 

консумация на фураж. Близки стойности отчитаме и при група RIW. Най-ниска е 

средноседмичната консумация на фураж при група S, а междинни и близки помежду 

си са резултатите при двете опитни групи SRIR и SRIW.  

Най-висок разход на фураж с натрупване до 20 седмична възраст, очаквано 

показаха птиците от група RIR (7822,5 g), следвани от другите представители на 

породата Червен Родайланд, група RIW (7674,8 g). Най-ниски стойности за общо 

консумиран фураж от птица за периода бяха отчетени при група S (6899,9 g). Двете 

опитни групи SRIR и SRIW се отличават с близки показатели по отношение общо 

консумирания фураж. Спрямо родителските форми, двете кросбредни групи 

показват стойности, близки до средните. Сравнявайки получените от нас резултати с 

едни от най-популярните съвременни класически кафяви яйценосни хибриди 

установяваме, че общо консумираният фураж до 18-седмична възраст при опитните 

групи SRIR и SRIW е с по-ниски стойности (Anonimous, 2012c; 2015). Съществена 

разлика между тях е това, че споменатите яйценосни хибриди достигат стопанска 

зрялост на около 18-19-седмична възраст, докато проучваните кръстоски все още са 

в подрастващ етап. 

Въпреки някои негативни тенденции, представените резултати са 

обнадеждаващи и подсказват възможностите за оптимизиране на някои важни  

икономически признаци,  характеризиращи  този  етап,  от  които зависи 

себестойността на начална носачка и ефективността на даден яйценосен хибрид през 

продуктивния период. 
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IV.3. Контрол на продуктивността 

 

На фиг. 2 е представена възрастта на достигане на 20 % и 50 % носливост. 

Отчитането на първия признак беше продиктувано от необходимостта за по-добро 

онагледяване на динамиката в носливостта при породата Шинделар (група S), 

явяваща се представител на декоративните породи кокошки. 

Изследването показа, че най-скорозряла е група RIR, съответно с достигане на 

20 % носливост на 172-дневна възраст и 50 % носливост на 190-дневна възраст. При 

нашите опитни условия като по-къснозрял се оказа другият представител на 

културните породи кокошки - група RIW, съответно 201- и 211-дневна възраст. 

Използваните две линии на породата Червен Родайланд при нашите условия 

показват сериозно закъснение при достигане на полова и стопанска зрелост, спрямо 

съвременните представители на продуктивните линии, използвани в промишленото 

птицевъдство. От друга страна, в държави където условията на хранене и отглеждане 

не са оптимални, при представителите на породата се регистрира значително 

забавяне на половото съзряване (Burna et al., 1998). Близки до представените от нас 

данни посочват Lalev et al. (2012) и Lalev (2014), съответно възраст на достигане на 

50 % носливост от 191 и 182 дни за линия В, а при линия D- 196 и 178 дни. Според 

авторите птиците използвани в цитираните опитни постановки са били от късни 

люпила (юни-юли) и не са били изложени на изкуствено манипулиран светлинен 

ден, което е свързано с инономически обосновано естествено забавяне на половото 

развитие. Значително по-благоприятни резултати, касаещи стопанската зрелост при 

тези две линии, регистрира Герзилов (2011) при птици поставени при биосъобразни 

условия на отглеждане. Тенденцията за по-късна зрелост при линия D, спрямо линия 

B на RIR, наблюдавана от нас и Lalev et al. (2012), не се отчита в резултатите 

представени от Герзилов (2011) и Lalev (2014).   

 

 
Фигура 2. Възраст на достигане на 20 и 50 % носливост, дни. 

 

Като най-къснозряла в проучването се показа група S. Птиците достигнаха 20 

% носливост на 222-дневна възраст, а 50 % на 261-дневна възраст. При тази група 

беше отчетен и най-продължителен период от пронасянето до достигане на 50 % 

носливост (43 дни). Това може да се обясни с ниската интензивност на снасяне, 

което е отличителна черта за породите с декоративно предназначение. В по-късно 

проучване Lukanov et al. (2016) установяват значително по-благоприятни резултати 

по отношение на половото и стопанско съзряване при породата Шинделар. В 
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цитираното проучване е регистрирана 171-дневна възраст за достигане на 20 % и 

205-дневна възраст за 50 % носливост при група бял Шинделар. Подобни на 

резултатите в настоящото проучване, посочват и Burna et al. (1998) за примитивната 

египетска порода Файоуми. Като база за достигане на групова зрелост при породи 

без сериозно стопанско значение, логично би следвало да се сочи възрастта на 

достигане на 20 % носливост. 

Съпоставяйки двете опитни групи, може да се говори че те следват 

тенденциите, наблюдавани при контролните групи, представители на майчините 

родителски форми. Основната разлика тук е по-продължителното стопанско 

съзряване при група SRIW, спрямо тази при група RIW, съответно 17 и 10 дни. 

Обратно, при група SRIR отчитаме най-кратък период между двата отчетни пункта 

от 9 дни, спрямо всичките пет групи, участващи в експеримента. Разглеждайки 

признаците възраст на полова и стопанска зрелост при опитните групи и 

позиционирането им по отношение на родителските форми (групи RIR, RIW и S) 

може да се заключи, че по-скорозрялата родителска форма има по-голямо влияние от 

по-къснозрялата. По-добре изразен относителен хетерозисен ефект се наблюдава при 

група SRIR. 

На фиг. 3 са представени данните за носливостта от начална и фуражна носачка 

през обхванатия продуктивен период. За най-показателният признак, експониращ 

яйценосния потенциал на група селскостопански птици се счита носливостта от 

фуражна носачка.  

 
Фигура 3. Носливост от начална и фуражна носачка за отчетния период, броя яйца. 

 

Птиците от група RIR са имали по-висока носливост от фуражна носачка (215,1 

яйца). При тази група се наблюдава голяма разлика в носливостта от начална и 

фуражна носачка, поради регистрираната по-високата смъртност при тях (виж фиг. 

15). Средната носливост от фуражна носачка при линия D (RIW) е била 190,2 яйца. 

Наблюдаваната разлика между двата признака, касаеща носливостта се дължи на 

отделянето на птици с цел хистологично изследване в края на тестовия период. 

Двете контролни групи, представители на породата Червен Родайланд, не показват 

близки стойности по признака. Това е породено от една страна от по-късното 

съзряване на група RIW, а от друга от по-ниската интензивност на снасяне, 

регистрирана при тях. Получените от нас резултати за линия В и D не съответстват 

на генетичните им заложби. Вероятна причина за това може да бъде търсена в 
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средовия фактор и стреса, породен от крайно неблагоприятните ниски околни 

температури, отчетени през зимата на 2012/2013
-та

 в района около гр. Севлиево. 

Негативното влияние на температурния фактор, съвпадна с достигането на върхова 

носливост на птиците. Резултат от това беше регистрирания рязък спад в 

интензивността на снасяне след 45-47-седмична възраст. Благоприятна тенденция по 

отношение признака се наблюдава през 59-седмична възраст, съответстващо на 

подобряващите се климатични условия, характерни за края на зимния и началото на 

пролетния сезон. 

В проучванията, касаещи носливостта на годишна база или съкратени контроли 

при двете линии Червен Родайланд, се отчитат значително по-благоприятни 

резултати от тези, получени от нас (Лалев и съавт., 2011; Lalev et al., 2012 и Lalev, 

2014). Причините за това са комплексни, като основно влияние оказва факта, че в 

Националния генетичен резерват същинския продуктивен период се реализира от 

края на зимата и обхваща най-благоприятните месеци в годината до юли-август, 

когато обикновено се правят възпроизводствата на породите и линиите, 

стопанисвани от Земеделски институт. Не без значение са и различията в 

климатичните условия в районите на гр. Севлиево и гр. Стара Загора. Същностната 

разлика между двете линии, установената не само в нашето изследване, но 

докладвана също и от Lalev et al. (2012) е по-високата носливост от фуражна 

носачка на линия В спрямо линия D. В характеристиката на двете линии, по 

признака годишна носливост Лалев и съавт. (2011), представят лидираща позиция 

на линия D, потвърдена по-късно и при съкратена 120-дневна контрола от Lalev 

(2014). 

При породата Шинделар е регистрирана най-ниска носливост от фуражна 

носачка (111,2 яйца). И тук, подобно на група RIW, разликата в носливостта от 

начална и фуражна носачка се дава поради изолирането на птици от групата в края 

на продуктивния период с цел извършване на хистологично изследване. Отчетената 

сравнително ниска носливост при тази група е следствие на ниската интензивност на 

снасяне и силно изразеният мътачен инстинкт, проявяващ се през целия продуктивен 

период при отделни птици. Установената от нас средна носливост за тази порода е 

по-ниска от цитираната в достъпната литература (KLN, 2010). Незадоволителните 

резултати, регистрирани при група S, могат да се търсят в липсата на целенасочена 

селекция на база продуктивни характеристики и едностранчивата такава по 

екстерорни особености. Такава тенденция се наблюдава при чистопородните 

кокошки в страните с развито изложбено птицевъдство, част от които е и Холандия. 

Не следва да бъде пренебрегван и факта на аклиматизационния стрес, породен от 

значително по-силно изразените контрасти по отношение на температурата в 

Северна България, където беше проведена експерименталната част на 

дисертационния труд. 

Двете опитни групи показват близка носливост от фуражна носачка, съответно 

172,5 за група SRIR и 165,1 яйца при група SRIW. По този признак те се доближават 

значително до майчините форми, с изчислени близки положителни стойности за 

относителния хетерозис (5,73 и 9,56). И тук ролята на нископродуктивната бащина 

родителска форма оказва лек потискащ ефект по признака носливост, 

непозволявайки проявата на същински хетерозисен ефект. За разлика от група S, 

където беше наблюдавана проява на мътачен инстинкт, при двете опитни групи не 

беше установено подобно поведение, въпреки участието на породата Шинделар при 

създаването им.  

Интензивността на снасяне е процентното изразяване на носливостта. При 

съвременните кафяви яйценосни хибриди стойностите по този признак за целия 

продуктивен период са над 80 %, достигайки пикови нива от 94-96 % обикновено 
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между 25-35-седмична възраст (Маринов, 2004). В табл. 6 са представени данните за 

средната интензивност на снасяне при изследваните групи.  

При нашите условия с най-висока средна интензивност на снасяне се отличава 

група RIR (65,1±1,7 %), а с най-ниска група S (39,4±1,3 %) (р<0,001). Установената 

от нас интензивност на снасяне при двете линии на породата Червен Родайланд е по-

ниска от стойностите, посочени от Лалев (2014). В цитирания монографичен труд, 

резултатите са базирани на 120-дневен продуктивен период, което се отнася за 

периода с най-интензивна носливост. Проследявайки резултатите по този признак за 

първите 120 продуктивни дни, получени в нашето изследване при двете линии В и 

D, установяваме, че те са съпоставими с тези посочени от Лалев (2014), съответно 

75,0 % спрямо 74,2 % за линия В и 72,9 % спрямо 76,3 % при линия D. За разлика от 

нас, Sazzad (1992) публикува значително по-ниски резултати по признака, както при 

интензивно, така и при екстензивно отглеждане и хранене на птици от тази порода. 

Причините за разликите по признака в различните проучвания при Червения 

Родайланд може да бъдат търсени в разнообразните наследствени и средови 

фактори.  

Двете опитни групи SRIR и SRIW показват хетерозисен ефект по отношение на 

бащината форма, приближавайки се до контролните групи. Оттук може да се 

заключи, че негативното влияние на нископродуктивната бащина форма върху 

кръстоските, не позволява проявата на същинска хибридна сила. Относителният 

хетерозис е по-добре изразен при група SRIR (RH=7,56), в сравнение с група SRIW 

(RH=4,26). 

 

Таблица 6. Средна интензивност на снасяне за целия продуктивен период, %
1
. 

група RIR RIW S SRIR SRIW 

x 65,15 62,69 39,42 56,24
 
 53,23 

Sx 1,680 1,680 1,335 1,505 1,424 

VC,% 17,49 17,37 21,15 17,54 17,13 
достоверност 1:3***; 2:3***; 2:4**; 2:5***; 3:4***; 3:5*** 

с 1,2,3,4 и 5 са обозначени съответните групи: RIR, RIW, S, SRIR и SRIW 

* р< 0.05 ** р< 0.01 и с *** р< 0.001 
1 интензивността на снасяне е изчислена за всяка група след достигане на 20 % носливост 

 

На фиг. 4 е изобразена промяната в интензивността на снасяне за целия 

продуктивен период. При всички групи с изключение на група S се наблюдава рязко 

нарастване на кривата на носливостта през първите 3 седмици след пронасяне, 

достигайки пикови стойности между 34- и 45-седмична възраст. След 45-седмична 

възраст носливостта постепенно започва да намалява. При група S кривата 

характеризираща интензивността на снасяне е с идентична форма, но тук времето за 

достигане на пиковите нива е значително по-дълго отколкото при останалите (с най-

висок пик в 43
-та

 седмица от 51,42 %). В друго проучване (Lukanov et al., 2016), 

кривата на интензивността на снасяне при породата Шинделар се отличава с бавно, 

но устойчиво нарастващи стойности. В цитираното изследване времето за достигане 

на пиковите нива също е значително по-дълго, с най-висок пик в 37
-ма

 седмица от 

55,71 % и втори пик през 55
-та

 седмица от 52,86 %. 

Анализът на фигурата показва, че върховите стойности на носливостта са 

постигнати между 37- и 44-седмична възраст. Най-висок е пикът, регистриран при 

група RIR в 40
-та

 седмица (87,3 %). За група RIW пиковите стойности (84,3 %) са 

достигнати 3 седмици по-рано. Двете контролни групи SRIR и SRIW достигат 

пикови нива на 42- и 44-седмична възраст, като стойностите са с 13,5-15,8 % по-

ниски в сравнение с тези регистрирани при майчините форми (съответно 73,5 и 73 

%). В периода 50-58-седмична възраст се отчита сериозен и устойчив спад в кривата 

на снасяне при всички групи. Това понижение в  носливостта е породено от 
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неблагоприятните температурни условия през зимния сезон, характерни за района на 

позициониране на фермата.  

От изложеното до тук може да се обобщи, че всички групи показват идентичен 

и еднакво неустойчив тренд на кривата на носливостта. Големите колебания при 

различните групи, вероятно са продиктувани от микроклиматичните промени, 

устойчивостта на птиците на стрес или склонността им към проява на мътачен 

инстинкт. Подобни различия от стандартната крива на носливостта наблюдава и 

Герзилов (2011) при кокошки, отглеждани биосъобразно. 

 

 
Фигура 4. Интензивност на снасяне през 52 седмичния отчетен период, % 

 

Признакът средна маса на яйцата е важен, защото влияе върху себестойността 

на яйцето и би могъл да се манипулира в известна степен от състава на фуража и 

количеството му, в зависимост от конюнктурата на пазара. Въпреки това, масата на 

яйцата се повлиява в по-висока степен от някои  вътрешни (наследствени) фактори 

като порода/линия и възраст. 

В табл. 7 са представени обобщените резултати, касаещи средната маса на 

яйцата за целия продуктивен период. Фиг. 5 представя изменението на масата на 

яйцата, снесени от птиците в отделните групи през тестовия продуктивен период. 

Фиг. 6 изобразява тегловното разпределение по категории според приетите 

стандарти от ЕС (ЕО,2003; ЕО,2007). 

 

Таблица 7. Средна маса на яйцата през отчетния период, g
1
.  

група RIR RIW S SRIR SRIW 

x 59,01 62,88 45,76 57,45 59,15 

Sx 0,150 0,229 0,071 0,142 0,143 

VC,% 4,54 6,30 2,42 4,27 4,05 
достоверност 1:2***; 1:3***; 1:4***; 2:3***; 2:4***; 2:5***; 3:4***; 3:5***; 4:5*** 

с 1,2,3,4 и 5 са обозначени съответните групи: RIR, RIW, S, SRIR и SRIW 

* р< 0.05 ** р< 0.01 и с *** р< 0.001 
1 масата на яйцата е изчислена за всяка група след достигане на 20 % носливост 

 

Анализът на резултатите от таблицата показва, че степента на вариране на 

яйчната маса вътре в групите не е висока. Това може да бъде обяснено с генетичната 

чистота на използвания изходен материал. С най-висока маса на яйцата, в сравнение 

с останалите групи, се отличава линия D (група RIW) - 62,88±0,23 g (р<0,001). 

Средната маса на яйцата при линия В (група RIR) е с около 6 % по-ниски стойности, 

в сравнение с линия D, което се подкрепя и от други изследователи (Минчева и 
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съавт., 2011; Герзилов, 2011; Lukanov, 2014 и Лалев, 2014). За разлика от нас, в 

голяма част от цитираните проучвания са посочени по-ниски стойности за признака, 

вероятно във връзка с късите контроли или тестване в ранна продуктивна възраст на 

посочените две линии на RIR (Минчева и съавт., 2011; Герзилов, 2011 и Лалев, 

2014). Сравнявайки получените от нас резултати за конкретните периоди с 

горецитираните, може да се обобщи, че резултатите са съпоставими с изключение на 

публикуваните от Герзилов (2011) данни, където птиците са отглеждани при 

биосъобразни условия, обхващайки 28-седмичен продуктивен период.  

 

 
Фигура 5. Маса на яйцата през продуктивния период, g. 

 

Нашите систематизирани данни за двете линии на породата Червен Родайланд, 

с тези представени в редица изследвания (Ali et al., 1993; Malago and Baitilwake, 

2009;             ., 2010; Lukanov et al., 2015a) са съпоставими и представят 

генетичните заложби на високопродуктивните линии от тази порода, по отношение 

на масата на яйцата. Amer (1972), Farooq et al. (2001), Minora et al. (2003), Akhtar 

et al. (2007) и Simeamelak et al. (2013), докладват по-ниски стойности по този 

признак при някои линии RIR. Това е показател за голямото вътрепородно вариране 

по отношение на признака, което вероятно е във връзка с различните продуктивни 

направления на линиите в тази порода, съчетано със средовите фактори.  

Доказано с най-ниска средна маса на яйцата за опитния период се отличава 

група S - 45,76±0,07 g (p<0,001). Посочените данни са съпоставими с тези, 

представени от Lukanov (2014) и Lukanov et al. (2015a), но значително по-ниски от 

тези посочени в стандарта на породата (KLN, 2010). Като основна причина за тази 

разлика може да се посочи силно свитата днес популация на породата и 

едностранчивата селекция, водена основно по екстериорни особености. 

При двете опитни групи SRIR и SRIW масата на яйцата е близка до тази на 

майчините родителски форми и доказано по-висока от тази при група S (p<0,001). 

Подобна зависимост е наблюдавана и от Lukanov et al. (2016) при кръстоски между 

Араукана и Бял Легхорн и Шинделар и Бял Легхорн. Изчисленият относителен 

хетерозис (RH) за опитните групи в настоящото изследване има близки, 

положителни стойности, съответно 9,67 за SRIR и 8,89 за SRIW. Тенденцията за по-

висока маса на яйцата при група RIW, се запазва и при кръстоските SRIW, където тя 

участва. Това показва възможността чрез използване на линия, доказан подобрител 
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по признака в схемите за получаване на Великденски носачки да се повлияе 

благоприятно масата на получаваните от тях яйца.  

Разглеждайки промяната на масата на яйцата с възрастта на носачките се 

забелязва постоянен, равномерно нарастващ тренд при група RIW (фиг. 5). Масата 

на яйцата при тях, в рамките на продуктивния период нараства с 20,54 %, което в 

абсолютна стойност се равнява на 14,23 g. При група S масата на яйцата между 

началото и края на продуктивния период се променя най-слабо. Ръстът при тази 

група е само 8,87 %, което се равнява на 4,16 g. При останалите три групи масата на 

яйцата, в рамките на продуктивния период, нараства между 16,19 % при група RIR и 

22,37 % при група SRIW. При групи RIR, SRIR и SRIW ясно се откроява динамично 

и плавно покачване на стойностите по признака до 5
-ти

 продуктивен месец и 

значително по-бавно изменение след това. Разликата между началната и крайна маса 

на яйцата при опитните групи се запазва в близки стойности спрямо тези, 

регистрирани при майчините родителски форми, а по отношение на бащината 

разликата е отчетлива.  

Получените резултати за масата на яйцата показват, че основният процент от 

тях може да се причисли към тегловна категория M (между 53g и 63g). Изключение 

от това прави само група S, при която яйцата са под 53 g и се причисляват към 

тегловна категория S (фиг. 6). Не е за пренебрегване и високия процент дребни яйца 

(категория S), отчетени при двете опитни групи. Основният дял от тях се пада на 

началото на продуктивния период. Сравнявайки данните за средната маса на яйцата 

и динамиката на нейната промяна, не се наблюдават сериозни различия между двете 

майчини родителски форми (група RIR и RIW) и съвременните високопродуктивни 

родителски форми на породата Червен Родайланд (Кабакчиев, 2014). 

 

      

Фигура 6. Разпределение на яйцата по тегловни категории, %. 

 

На фиг. 7 е представен делът на снесените яйца в денонощието при петте 

групи, разделен на три времеви интервала: до 09:00 часа, от 09:00 до 12:00 часа и 

след 12:00 часа. 

Най-голям е делът на снесените между 09:00-12:00 часа, следвани от яйцата, 

събрани до 09:00 часа и след 12:00 часа. Резултатите са в пряка връзка с възприетата 

светлинна програма. Обобщаването на данните за целия продуктивен период 

показва, че около две-трети от яйцата (77,22 %) са снесени през периода до 12:00 

часа. 
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Фигура 7. Времево разпределение на снесените яйца, %. 

 

Фиг. 8 отразява процентното разпределение на получените бракувани и 

двужълтъчни яйца през целия продуктивен период.  

В колони „брак” са сумирани яйцата с дефекти (Romanoff and Romanoff, 

1949), с мека или спукана черупка, със замърсявания и други, които са неподходящи 

за предлагане в търговската мрежа (ЕО,2003; ЕО,2007). Между 5-7 % от яйцата, 

снесени от кокошките не могат да бъдат реализирани на пазара, поради наличието на 

различни дефекти (Kingóri, 2012). В нашето изследване отчетеният общ процент 

дефектни яйца (бракувани и двужълтъчни) е 3,05 %. В голяма част това е повлияно 

от генетичните заложби за продукция на едри, двужълтъчни яйца при линия D 

(група RIW) и негативните поведенчески реакции при група S. Полученият от нас 

групов и общ дял на дефектните яйца е в рамките на допустимия брак. 

 

 
Фигура 8. Разпределение на абнормалните яйца, %. 

 

Основният дял на бракуваните яйца се дължи на получените двужълтъчни 

яйца, такива с мека или липсваща черупка. Подобни резултати установяват в своите 
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изследвания и Wolc et al. (2012). При група S беше установен голям дял на 

замърсени яйца и много малък на яйца с дефекти в изграждането на черупката. 

Проблемите, свързани с качеството на яйчната черупка и най-вече промените в 

дебелината и здравината й се обясняват с влошено минерално отслояване, поради 

фуражен дефицит или електролитен дисбаланс, породен от продължително излагане 

на висока околна температура (Маринов, 2004). В нашето изследване основен 

фактор за отчетените високи нива на яйца с тънка, мека или липсваща черупка се 

оказаха високите околни температури, съвпадащи с последните продуктивни месеци. 

При група RIW беше наблюдавана тенденция към получаване на голям брой 

двужълтъчни яйца, което е в пряка връзка и с получения по-голям процент яйца с 

маса над 63 g (размер L и XL). Бракуваните яйца при група S са в най-голям процент, 

поради поведенческите реакции на кокошките Шинделар, близки до тези на 

джунгловите кокошки. Основният дял яйца, получени от тази група бяха снасяни на 

земята, което се яви предпоставка за бракуване поради замърсяване, счупване или 

спукване. На второ място по отношение дела на бракуваните яйца се нарежда група 

RIR. При тази група беше наблюдаван по-голям брак на яйцата в началото и края на 

продуктивния период. За всички опитни и контролни групи беше регистрирано 

осезаемо увеличаване на дела на бракуваните яйца през последните два продуктивни 

месеца. Това беше очаквано явление, породено от хормоналната преустройка на 

организма във връзка с настъпващото физиологично линеене и стреса, породен от 

високата външна температура през летния и есенния сезон. Подобна тенденция беше 

наблюдавана и отчетена при яйцата с двоен жълтък. Това може да се обясни с 

хормоналния дисбаланс, също следствие от външни (околна температура) и 

вътрешни фактори (физиологично линеене, стрес, възраст и т.н.). За разлика от 

цитираното от Romanoff and Romanoff (1949), получаване на яйца с големи размери 

в периода на най-висока носливост, ние установяваме такава тенденция за края на 

продуктивния период, съвпадащо с намаляването на интензитета на яйцеснасяне. 

Wolc et al. (2012) отчитат най-голям дял на снесените двужълтъчни яйца през 

първите дни след пронасянето. Николова (2014) обяснява това с все още 

неусъвършенстваната функция на яйчника при пронасящите ярки. Това явление 

основно е породено от едновременна овулация на две яйцеклетки и по-рядко от 

преждевременна или задържана овулация. По отношение миниатюрните яйца, бяха 

регистрирани единични такива в края на отчетния продуктивен период при групи 

RIR, SRIR и SRIW. При група S миниатюрни яйца бяха получени и през останалата 

част от продуктивната фаза. Този факт при породата Шинделар може да бъде 

обяснен с наличието на силно изразен мътачен инстинкт и свързаното с това 

временно преустановяване на яйцеснасянето и хормонална промяна. Единствено при 

група RIW не беше установено наличие на миниатюрни яйца. 

Въпреки влиянието на майчината родителска форма, при група SRIW не 

отчитаме сериозно увеличаване на дела на двужълтъчните яйца спрямо тези, 

регистрирани при другата опитна група (SRIR).  

През целия продуктивен период, при всички групи, не бяха отчетени високи 

нива на смъртност (фиг. 9). Резултатите за преживяемостта не могат да се считат 

като показателни поради не голямата численост на птиците в групите. През 10
-ти 

продуктивен месец от всяка група бяха отделени по 3 броя кокошки носачки за 

провеждането на хистологични анализи. Тези птици не са включени в изчисляване 

на преживяемостта, но както беше споменато по-горе оказват своята роля върху 

признака носливост от начална носачка. 

 



- 31 - 

 

 
Фигура 9. Преживяемост на птиците през продуктивния период, %. 

 

В табл. 8 са представени данните, касаещи среднодневната консумация и 

конверсията (FCR) на фураж през продуктивния период. От съществено значение за 

себестойността на полученото стоково или разплодно яйце е признака конверсия на 

фураж за получаване на едно яйце, който обединява носливостта от една страна и 

хранителните потребности на дадената група птици.  

 

Таблица 8. Среднa консумация и конверсия на фураж през продуктивния период, g. 
 Среднодневна консумация, g 

RIR  RIW  S  SRIR  SRIW  

x 132,01 131,70 113,07 127,97 128,49 

Sx 0,95 1,23 0,93 1,15 1,12 

VC,% 4,97 6,49 5,71 6,21 6,02 

достоверност 1:3***; 1:4**; 1:5*; 2:3***; 2:4*; 3:4***; 3:5***; 

 Разход на фураж за едно яйце, g
1
 

RIR  RIW  S  SRIR  SRIW  

x 204,97 215,49 299,37 232,39 262,22 

Sx 3,99 4,51 11,18 5,40 12,00 

VC,% 12,92 13,22 22,72 14,88 29,67 

достоверност 1:3***;  1:4***; 1:5***; 2:3***; 2:4*; 2:5***; 3:4***; 3:5*; 4:5* 

 Разход на фураж за kg яйчна маса, kg/kg
1
 

RIR  RIW  S  SRIR  SRIW  

x 3,47 3,40 6,54 4,04 4,53 

Sx 0,062 0,058 0,244 0,089 0,261 

VC,% 11,96 10,84 22,69 14,09 37,37 

достоверност 1:3***; 1:4***; 1:5***; 2:3***; 2:4***; 2:5***; 3:4***; 3:5*** 
с 1,2,3,4 и 5 са обозначени съответните групи: RIR, RIW, S, SRIR и SRIW 

* р< 0.05 ** р< 0.01 и с *** р< 0.001 
1  обобщените данни са без включен първи продуктивен месец на всяка група 

 

Най-висока дневна консумация за продуктивния период са имали птиците от 

група RIR, съответно 132,01±0,95 g. Това може да бъде обяснено с достоверно по-

високата жива маса (табл. 10) и по-високата носливост (фиг. 3) на птиците от тази 

група, спрямо останалите четири групи (р<0,001). Другата линия на породата Червен 

Родайланд (група RIW), използвана в опитната постановка, показа близки стойности 

по този признак (131,70±1,23 g). Достоверно най-ниска беше среднодневната 

консумация на фураж при група S (113,07±0,93 g), което е пряко свързано и с 

тяхната ниска жива маса и носливост. Lukanov et al. (2016) установяват близки до 

тези стойности по признака при породата Шинделар, отглеждани при идентични 

условия (109,99±0,87 g). 
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Въпреки междинната позиция, която заемат двете опитни групи по отношение 

живата маса, отчетохме значително по-близки стойности за среднодневно 

консумиран фураж при линиите на Червения Родайланд, в сравнение с бащината 

форма (S), при математически доказана разлика (р<0,001).  

Съпоставяйки получените от нас резултати по отношение на признака, с тези 

на съвременните кафяви яйценосни хибриди установяваме по-високи стойности, 

както при опитните, така и при контролните групи. Изключение прави единствено 

група S, където среднодневната консумация на фураж е близка до тази на 

съвременните стокови носачки (Маринов, 2004; Кабакчиев, 2014). 

По-високата консумация, при повечето групи, от една страна би могла да се 

обясни с избраната технология на отглеждане, свързана с по-голямо движение на 

птиците, а от друга с влиянието на климатичния фактор върху обмяната. При 

родителските форми за получаване на кафявите стокови хибриди, се отчита 

консумация, близка и дори по-висока от тази при двете групи Червен Родайланд 

(RIR и RIW), обяснимо с наличието на петли в разплодните групи и по-голямото 

движение на птиците (Anonimous, 2012a). 

Противоположна тенденция се наблюдава по признака разход на фураж за едно 

яйце. Група RIR е с достоверно най-благоприятни стойности по признака от 

204,97±3,99 g. С очаквано близки, но по-високи нужди от фураж за продукция на 

едно яйце се характеризира група RIW (215,49±4.51 g). Това е обяснимо с по-

високата носливост, отчетена при двете контролни групи (фиг. 3). Показателите за 

признака при групи RIR и RIW са по високи от тези, с които се отличават 

съвременните високопродуктивни родителски форми Червен Родайланд от около 

160 g консумиран фураж за получаване на едно яйце (Anonimous, 2012a; 2012b).  

С най-неблагоприятни резултати се характеризира група S, съответно с нужни 

299,37±11,18 g фураж за продукция на едно яйце (p<0,001). Въпреки по-ниските 

изисквания на птиците от породата Шинделар към дневната фуражна дажба, 

регистрираната ниска носливост оказва своето негативно влияние върху този 

значително по-важен признак. Тук се наблюдава и голямо вариране по признака 

(VC= 22,72 %). В цитираното по-горе проучване Lukanov et al. (2016), съобщават за 

по-неефективна конверсия на фураж при тази порода, поради отчетената по-ниска 

носливост (325,04±14,65 g, нужни за продукция на едно яйце).  

Двете опитни групи показват различие по отношение на този признак. По-

близо до по-високопродуктивната майчина родителска форма стои група SRIR с 

регистрирани 232,39±5,40 g/яйце при доказана разлика между тях (p<0,001). Група 

SRIW е с по-голям разход на фураж за получаване на едно яйце, заемайки средна 

позиция между двете контролни родителски форми (групи RIW и S). Тези кръстоски 

се открояват с най-високо вариране по признака (VC=29,67 %). Резултатите са 

продиктувани от по-ниската носливост и по-високата дневна консумация на фураж, 

отчетени при група SRIW. Получените показатели по признака при двете опитни 

групи показват нуждата от сериозна развъдна работа с породата Шинделар по 

отношение на продуктивните характеристики, очертавайки необходимостта от по-

благоприятни схеми на кръстосване при бъдещи проучвания. 

Конверсията на фураж, базирана на получен килограм яйчна маса, е най-

ефективна при група RIW (3,40±0,058 kg/kg фураж), поради по-високата маса на 

яйцата (табл. 7). С близки стойности се отличава и другия представител на 

високопродуктивната порода Червен Родайланд, линия В, представена от група RIR 

с 3,47±0,062 kg/kg фураж. Резултатите получени от нас при двете линии от породата 

значително отстъпват на съвременните постижения при родителските линии на RIR 

и стоковите кафяви хибриди (Кабакчиев, 2014), дължащо се основно на 

регистрираната по-ниска носливост. Близки до нашите резултати за породата Червен 

Родайланд посочват Akhtar et al. (2007) от 3,38±0,25 FCR. 
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Най-неефективна конверсия на фураж за получаване на kg яйчна маса беше 

регистрирана отново при група S - 6,54±0,244 FCR, при високи нива на достоверност 

в сравнение с останалите групи. Впечатление прави и високата степен на вариране 

на признака при тази група (VC=22,69 %). Въпреки най-ниските показатели по 

признака среднодневна консумация, това драстично изоставане спрямо всички 

останали, включени в опита, се дължи на ниската носливост и ниската маса на 

яйцата.  

При групи SRIR и SRIW беше отчетена достоверно по-ефективна конверсия на 

фураж спрямо група S (p<0,001), доближавайки се повече до майчините форми, 

съответно от 4,04±0,089 и 4,53±0,261 kg/kg яйчна маса. Група SRIW, където участие 

има линия D като майчина форма, отстъпва по ефективност, спрямо група SRIR, с 

участие на линия В на породата RIR при нейното създаване. Друг момент при 

признака консумация на фураж за kg яйчна маса при група SRIW е голямото 

вариране през продуктивния период (VC= 37,37 %). При двете опитни групи се 

наблюдава почти двойно по-неефективно оползотворяване на фуража, спрямо 

характеристиките на съвременните яйценосни хибриди, цитирани от Кабакчиев 

(2014). Основна причина за незадоволителните резултати, може да се посочи ниската 

носливост в съчетанание с ниска яйчна маса. Използвайки породите Бял Легхорн и 

Шинделар, Lukanov et al. (2016) получават кръстоски от първо поколение с много 

добри показатели по този важен икономически признак (2,70±0,05 kg/kg яйчна маса). 

Това води до извода, че при правилен избор на родителски комбинации, могат да се 

получат резултати, доближаващи тези кръстоски в голяма степен до съвременните 

стокови носачки. 

 

IV.4. Екстериорни характеристики, измерения и индекси 

 

В тази точка основно ще бъдат разгледани екстериорните особености на двете 

опитни групи, тъй като те представляват по-голям интерес за настоящото проучване. 

Новоизлюпените пилета от група SRIW бяха с жълтеникаво-бял пух, еднакъв и 

за двата пола. Представителите на група SRIR показваха сиво-бял цвят на пуха с 

наличие на единични тъмни петна. От тези резултати можем да заключим, че белия 

цвят при породата Шинделар се детерминира от доминантно белия ген (I), който 

изпадайки в хетеризиготно състояние при група SRIR, позволява локална проява и 

на тъмна, меланинова пигментация. При група SRIW не се наблюдава изменение в 

цвета на двете родителски форми, поради хомозиготността по отношение на 

доминантно белия фактор I. Това оцветяване се запазва и по-късно след израстване 

на перата през ювенилния и зрелия период. При тази комбинация на кръстосване 

аутосексинговия метод на сексиране на пилетата е неприложим, което е важен 

момент за съставянето на бъдещи проекти в тази насока. Чрез използване на майчина 

високопродуктивна родителска форма, носител на мутантен ген за бавна скорост на 

растеж на перата К, и порода, носител на хомозиготност по отношение на гена за 

биливердиново отслояване О, може да бъде предложен аутосексингов хибрид 

Великденска носачка. 

Очаквано, всички пилета от опитните групи бяха с граховиден тип гребен, 

поради хетерозиготността спрямо доминантните детерминиращи го гени. На база 

получените резултати в табл. 9 за всяка група са посочени както типа гребен и 

генетичната му характеристика, така и фенотипните и генотипни особености на 

цвета на оперението. 

Кокошките от група SRIR се отличават със следната екстериорна 

характеристика: 

Тялото е компактно, с характерна за яйценосния тип кокошки правоъгълна 

форма. Гърдите са умерено широки и дълбоки, носени не много високо. Гърбът е 
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средно дълъг, умерено широк, с хоризонтална и права гръбна линия. Поясът е широк 

и добре оперен. Коремът е обемист, мек, добре оперен. Опашката е умерено дълга, 

със средно широка основа. Главата е леко издължена, средно голяма с малка, едва 

забележима качулка. Гребенът е малък граховиден. Менгушите не са добре изразени, 

което е в пряка връзка с типа на гребена. Околоушките са леко удължени, гладки с 

червен цвят. Шията е средно дълга, добре оперена. Цветът на краката и клюна е 

бледо-жълт. Оперението е добре прилепнало към тялото, сиво-бяло с единични 

тъмно пигментирани участъци и лек ръждив оттенък в областта на главата и шията. 

Таблица 9. Генотипна и фенотипна характеристика на гребена и оперението при 

петте групи кокошки. 

група RIR RIW S SRIR SRIW 

г
р
еб

ен
 

тип листовиден листовиден граховиден граховиден граховиден 

генотип r+r+ p+p+ r+r+ p+p+ r+r+ PP r+r+ P p+ r+r+ P p+ 

Ц
в
я
т
 н

а
 о
п
ер

ен
и
ет

о
 

цвят червено-кафяв бял бял сиво-бял бял 

генотип 

♂ 

EWhEWh CoCo 

db+db+ 

pg+pg+ 

ml+ml+ 

Cha+Cha+ 

MhMh di+di+ 

Ig+Ig+ cb+cb+ 

i+i+ bl+bl+ 

Lav+Lav+ 

C+C+ 

Mo+Mo+ b+- 

s+- Choc+- 

EWhEWh CoCo 

db+db+ 

pg+pg+ 

ml+ml+ 

Cha+Cha+ 

MhMh di+di+ 

Ig+Ig+ cb+cb+ 

II bl+bl+ 

Lav+Lav+ 

C+C+ 

Mo+Mo+ b+- S- 

Choc+- 

EE co+co+ 

db+db+ pg+pg+ 

ml+ml+ 

Cha+Cha+ 

mh+mh+ di+di+ 

Ig+Ig+ cb+cb+ II 

bl+bl+ Lav+Lav+ 

C+C+ Mo+Mo+ 

b+b+ s+s+ 

Choc+Choc+ 

EEWh Coco+ 

db+db+ pg+pg+ 

ml+ml+ 

Cha+Cha+ 

Mhmh+ di+di+ 

Ig+Ig+ cb+cb+ 

Ii+ bl+bl+ 

Lav+Lav+ C+C+ 

Mo+Mo+ b+- s+- 

Choc+- 

EEWh Coco+ 

db+db+ pg+pg+ 

ml+ml+ 

Cha+Cha+ 

Mhmh+ di+di+ 

Ig+Ig+ cb+cb+ II 

bl+bl+ Lav+Lav+ 

C+C+ Mo+Mo+ 

b+- s+- Choc+- 

генотип 

♀ 

EWhEWh CoCo 

db+db+ pg+pg+ 

ml+ml+ 

Cha+Cha+ 

MhMh di+di+ 

Ig+Ig+ cb+cb+ 

i+i+ bl+bl+ 

Lav+Lav+ C+C+ 

Mo+Mo+ b+b+ 

s+s+ 

Choc+Choc+ 

EWhEWh CoCo 

db+db+ pg+pg+ 

ml+ml+ 

Cha+Cha+ 

MhMh di+di+ 

Ig+Ig+ cb+cb+ II 

bl+bl+ Lav+Lav+ 

C+C+ Mo+Mo+ 

b+b+ SS 

Choc+Choc+ 

EE co+co+ 

db+db+ pg+pg+ 

ml+ml+ 

Cha+Cha+ 

mh+mh+ di+di+ 

Ig+Ig+ cb+cb+ II 

bl+bl+ Lav+Lav+ 

C+C+ Mo+Mo+ 

b+- s+- Choc+- 

EEWh Coco+ 

db+db+ pg+pg+ 

ml+ml+ 

Cha+Cha+ 

Mhmh+ di+di+ 

Ig+Ig+ cb+cb+ 

Ii+ bl+bl+ 

Lav+Lav+ C+C+ 

Mo+Mo+ b+b+ 

s+s+ 

Choc+Choc+ 

EEWh Coco+ 

db+db+ pg+pg+ 

ml+ml+ 

Cha+Cha+ 

Mhmh+ di+di+ 

Ig+Ig+ cb+cb+ II 

bl+bl+ Lav+Lav+ 

C+C+ Mo+Mo+ 

b+b+ Ss+ 

Choc+Choc+ 

 

Женските птици от група SRIW имат почти идентична екстериорна 

характеристика с тази при другата опитна група. Това е логично и обяснимо с 

използването на еднакви родителски форми, с основна разлика в цвета на 

оперението при майчината линия. Различията между тях се изразяват в цвета на 

оперението, който тук е бял.  

Екстериорната характеристика на контролните групи е типична за 

представителите на двете линии на Червения Родайланд и породата Шинделар. 

Опитните групи по фенотипни особености наподобяват повече майчините линии, 

изразено в компактно тяло, добре развита коремна и поясна област, 

характеризиращи високопродуктивните линии и породи от яйценосен и 

общоползвателен тип (Кабакчиев, 2014). Главата и при двете групи SRIR и SRIW се 

доближава повече до породата Шинделар, поради наличието на качулка и 

граховиден гребен (KLN, 2010). 

В табл. 10 и табл. 11 са представени резултатите по отношение на 

екстериорните измерения и индекси, установени при навършване на 32-седмична 

възраст на птиците. 
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Таблица 10. Екстериорни измерения. 

с 1,2,3,4 и 5 са обозначени съответните групи: RIR, RIW, S, SRIR и SRIW 
* p < 0,05, ** p<0,01 и с *** p<0,001. 

 

Таблица 11. Екстериорни индекси. 

група 

 

Екстериорни индекси 

Индекс за 

масивност 

Индекс за 

сбитост 

Индекс за 

висококракост 

RIR 

n=10 

х 9,83 159,37 34,55 

Sx 0,117 2,752 0,794 

VC,% 3,14 4,57 6,08 

RIW 

n=10 

х 9,71 162,03 37,27 

Sx 0,297 2,161 0,770 

VC,% 9,19 4,00 6,20 

S 

n=10 

х 8,15 167,11 37,18 

Sx 0,247 1,863 0,676 

VC,% 9,10 3,34 5,46 

SRIR 

n=22 

х 8,87 160,93 38,71 

Sx 0,108 2,145 0,577 

VC,% 5,02 5,49 6,14 

SRIW 

n=22 

х 8,85 176,16 37,35 

Sx 0,111 2,316 0,671 

VC,% 5,16 5,42 7,41 

достоверност 
1:3***; 1:4***; 1:5***; 
2:3***; 2:4**; 2:5**; 

3:4**; 3:5* 

1:3*; 1:5***; 2:5***; 

3:4*; 3:5*;  4:5*** 
1:2*; 1:3*; 1:4***; 1:5** 

с 1,2,3,4 и 5 са обозначени съответните групи: RIR, RIW, S, SRIR и SRIW 

* p < 0,05, ** p<0,01 и с *** p<0,001. 

 

С най-висока жива маса спрямо останалите групи се отличава линия В (група 

RIR) с 2,19±0,03 kg средно за кокошка (p<0,05). Впечатление прави добрата 

изравненост на птиците в тази група (VC=3,60 %). Близка, но достоверно по-ниска 

група 

екстериорни измерения 

маса, kg 
дължина 
права, cm 

дължина 
коса, cm 

ширина 
гърди, cm 

дълбочина 
гърди, cm 

обхват 

гърди, 

cm 

дължина 
гърди, cm 

дължина 

подбедро, 

cm 

дължина 
крак, cm 

обхват 

на 
крака, 

cm 

RIR 

n=10 

х 2,19 19,46 22,28 9,29 13,68 35,48 12,31 11,69 7,69 4,01 

Sx 0,030 0,304 0,191 0,303 0,216 0,427 0,247 0,185 0,132 0,024 

VC,
% 

3,60 4,14 2,27 8,62 4,19 3,18 5,31 4,18 4,53 1,60 

RIW 

n=10 

х 2,02 18,54 20,83 9,19 12,92 33,76 11,52 11,08 7,76 4,12 

Sx 0,067 0,455 0,240 0,119 0,191 0,663 0,271 0,161 0,172 0,038 

VC,
% 

9,94 7,36 3,45 3,89 4,44 5,89 7,06 4,36 6,63 2,76 

S 

n=10 

х 1,55 16,83 19,07 8,28 11,85 31,87 11,97 10,06 7,09 3,98 

Sx 0,052 0,185 0,149 0,182 0,274 0,454 0,161 0,156 0,142 0,014 

VC,

% 
9,99 3,29 2,35 6,59 6,94 4,27 4,04 4,64 6,00 

1,06 

SRIR 

n=22 

х 1,75 17,72 19,72 9,18 11,87 31,71 11,97 10,79 7,63 3,99 

Sx 0,020 0,176 0,141 0,179 0,207 0,364 0,117 0,142 0,105 0,021 

VC,

% 
4,61 4,09 2,95 8,05 7,18 4,74 4,04 5,42 5,65 2,18 

SRIW 

n=22 

х 1,78 18,42 20,19 8,99 12,50 35,51 12,24 11,09 7,53 3,95 

Sx 0,023 0,238 0,241 0,144 0,127 0,397 0,157 0,095 0,117 0,015 

VC,

% 
5,25 5,32 4,91 6,59 4,18 4,61 5,27 3,54 6,41 1,57 

достоверност 

1:2*; 
1:3***; 

1:4***; 

1:5***; 
2:3***; 

2:4***; 

2:5***; 
3:4***; 

3:5*** 

1:3***; 

1:4***; 

1:5**; 
2:3***; 

3:4***; 

3:5***; 
4:5* 

1:2***; 

1:3***; 
1:4***; 

1:5***; 

2:3***; 
2:4***; 

3:4**; 

3:5*** 

1:3**; 

2:3***; 

3:4***; 
3:5** 

1:2**; 

1:3***; 

1:4***; 
1:5***; 

2:3**; 

2:4***; 
3:5*; 4:5** 

1:2*; 

1:3***; 
1:4***; 

2:3*; 

2:4**; 
2:5*; 

3:5***; 

4:5*** 

1:2*; 
2:3*; 

2:5*  

1:2*; 

1:3***; 

1:4***; 
1:5**; 

2:3***; 

3:4***; 
3:5*** 

1:3**; 

2:3*; 

3:4**; 
3:5* 

1:2*; 

1:5*; 

2:4**; 
2:5*** 
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жива маса е регистрирана при група RIW, съответно 2,02±0,07 kg. Тук се отчита по-

голямо вариране (VC=9,94 %), което говори за не много добра изравненост вътре в 

самата група, въпреки комплектуването на близки по жива маса и развитие птици 

при сформиране на групите в началото на продуктивния период. Нашите резултати 

за линия В са съпоставими с тези, посочени от Lalev et al. (2012), но в цитираното 

проучване се отчита по-ниска маса при линия D от 1,84±0,10 kg. Лалев и съавт. 

(2011) и Lalev et al. (2012) отчитат по-висока маса при линия D от тази при 

кокошките, представители на линия В. И в двете проучвания се регистрират по-

ниски показатели по този признак, получените в настоящото изпитване. Оттук може 

да се обобщи, че констатираното от нас по признака жива маса за линия В и D на 

Червения Родайланд е в границите на оптималното за родителските форми на 

съвременните класически кафяви хибриди (Anomimous, 2012а; 2012b). 

Очертавайки същата тенденция, регистрирана през подрастващия период, 

живата маса при група S и през продуктивния период е достоверно най-ниска - 

1,55±0,052 kg (p<0,001). Тези стойности са в долната референтна граница за 

породата, посочена в стандарта (KLN, 2010). 

Групи SRIR и SRIW заемат междинна позиция спрямо родителските форми, с 

близки стойности по признака жива маса, съответно 1,75±0,020 kg и 1,78±0,023 kg. 

Тези показатели влизат в желаните граници на живата маса при съвременните 

кафяви класически хибриди, насочвайки подобни птици като подходящи за 

отглеждане при различни технологични системи, включително и клетъчно 

отглеждане. И при двете групи се регистрира добра вътрегрупова изравненост със 

стойности на коефициента на вариация при SRIR и SRIW под 6 %. 

Група RIR заема водеща позиция сред изпитваните групи и по признаците: 

права дължина (cm), коса дължина (cm), ширина на гърдите (cm), дълбочина на 

гърдите (cm), дължина на гърдите (cm) и дължина на подбедрото (cm). По 

отношение на останалите екстериорни измерения, при линия В са регистрирани 

близки до максимално отчетените в опита стойности. 

Линия D се характеризира с близки, но по-ниски стойноти от тези при линия В, 

с изключение на признаците обхват на метатарзуса и дължина на крака 

(тарзометатарзуса), където регистрираме лидираща позиция за група RIW. В 

резултат на това се отчитат недоказани разлики за Индексите за масивност и сбитост 

при двете групи. По отношение Индекса за висококракост с достоверно най-ниски 

стойности от 34,55±0,79 се отличава група RIR (р<0,05). Това се изразява в 

относително най-приземно държане на тялото спрямо останалите четири групи, 

където стойностите са между 37,18 и 38,71. Група RIR показва и най-ниски 

стойности по отношение на Индекса за сбитост (159,37±2,75), но тук разликите 

между групите не са съществени. Изключение прави група SRIW, където са отчетени 

високи стойности по признака (176,16±2,32), дължащо се на по-компактното и 

широко тяло. Група S се отличава с най-ниски показатели по редица признаци, като 

права и коса дължина на тялото, ширина и дълбочина на гърдите, дължина на 

подбедрото и тарзометатарзуса. По останалите признаци, представителите на 

породата Шинделар се характеризират с показатели близки до минималните, 

отчетени в опита. Подобни са резултатите по отношение на Индекса за масивност с 

отчетени достоверно най-ниски стойности (8,15±0,25). 

При двете опитни групи, въпреки близките стойности за жива маса, се отчита 

превъзходство на група SRIW спрямо група SRIR по отношение на повечето 

екстериорни измерения и много близки стойности при ширина гърдите, дължина и 

обхват на метатарзуса. За повечето екстериорни измерения данните, изобразяващи 

фенотипните характеристики на родителските форми, показват междинна позиция 

на кръстоските от първо поколение. Изключение правят регистрираните най-ниски 

резултати за обхват на гърдите при група SRIR (31,71±0,36) и за обхват на 
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тарзометатарзуса при група SRIW (3,95±0,02). Като най-висококрака от всички 

групи се очертава група SRIR, съответно 38,71±0,58. По отношение Индекса за 

масивност отчитаме недоказани, близки стойности при двете групи. 

Противоположно е положението при Индекса за сбитост, където разликата между 

двете групи е от 15,23 % в полза на група SRIW (р<0,001). 

В достъпната ни литература няма сведения за екстериорните индекси и 

измерения, характеризиращи двете линии В и D на породата Червен Родайланд и 

тези при Шинделар, с които да бъде направена съпоставка. От друга страна тези 

данни биха могли да послужат за отправна точка към бъдещи изпитвания в тази 

посока при представители на двете породи и породните групи, към които се 

причисляват използваните птици (яйценосен и декоративен тип).  

 

IV.5. Качествени характеристики на яйцата 

IV.5.1. Морфометрични показатели на яйцата 

 

В табл. 12 са обобщени резултатите за външните качествени характеристики на 

яйцата през различните фази на продуктивния цикъл - до пикова носливост, при 

пикова носливост и следпикова носливост.  

Признакът маса на яйцата беше подробно разгледан по-горе, както средно за 

продуктивния период, така и в динамика (виж табл. 7 и фиг. 5).   

Индексът на формата на яйцата (SI) от различните групи е със средни 

стойности от 73,0±0,88 % при група SRIW до 79,1±1,32 % при група RIR. Тези 

резултати са отчетени на 30-седмична възраст, като разликата между двете групи е 

доказана (р<0,001). Данните от таблицата показват, че с изключение на група RIR и 

SRIR, всички останали групи, участващи в опитната постановка, имат средни 

стойности за Индекса на формата, близък до горните референтни стойности, 

характеризиращи стандартната яйцевидна форма (Altuntas and Sekeroglu, 2008; 

Николова, 2014). С по-овална форма се отличават яйцата при групи RIR и SRIR, със 

средни стойности по признака от 77,3 и 76,9 %. Яйцата при група S показват най-

слаба промяна по отношение на изследвания признак през седемте тествания, 

съответно със средни стойности между 75,1±1,15 и 76,1±0,77 %. Най-близки до 

идеалната яйцевидна форма с индекс от 74 %, посочен от Romanoff and Romanoff 

(1949), се характеризира група SRIW, със средни стойности за признака от 74,4 %. 

Получените от нас резултати за Индекса на формата при група RIR и RIW, сa 

по-ниски от посочените от Минчева и съавт. (2011). Тази разлика е по-осезаема при 

линия D на Червения Родайланд, където цитираните автори установяват SI=78,3 %, 

спрямо 75,8 % при настоящото проучване. Нашите резултати са съпоставими с тези, 

посочени от Герзилов (2011) и Lukanov (2014). И при трите цитирани проучвания 

линия В показва по-високи стойности по признака, спрямо линия D. В други 

изследвания Lukanov et al. (2015a) и             . (2010), регистрират стойности за 

Индекса на формата при яйца от Червен Родайланд съответно 77,64±0,66 и 78,8 %, 

съпоставимо с получените от нас данни за група RIR. Противоположни резултати, 

докладват Minora et al. (2003), отчитайки по-удължена форма на яйцата при 

проучваните от тях представители на породата. Проучвания върху морфометричните 

характеристики на яйцата от породата Шинделар са направени в още две 

изследвания (Lukanov, 2014 и Lukanov et al., 2015a), в които са установени средни 

стойности за индекса на формата от 77,5±0,77 и 75,6±0,96 %. Съпоставяйки с 

резултатите, получени при разработване на дисертационния труд, може да се каже че 

яйцата на породата Шинделар се характеризират със стандартна яйцевидна форма. 
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Таблица 12. Външни морфометрични характеристики на яйцата. 

продуктив
на фаза 

група RIR (1) RIW (2) S (3) SRIR (4) SRIW (5) 

признаци маса, g SI, % 
площ, 

cm2 
маса, g SI, % 

площ, 

cm2 

маса, 

g 
SI, % 

площ, 

cm2 

маса, 

g 
SI, % 

площ, 

cm2 

маса, 

g 
SI, % 

площ, 

cm2 

до пикова 

носливост 

x 54,87 78,16 67,66 56,34 75,87 68,41 45,98 75,46 59,89 51,67 77,32 64,05 51,38 74,08 64,40 

Sx 0,76 0,69 0,86 0,62 0,43 0,54 0,62 0,68 0,49 0,61 0,32 0,41 0,78 0,45 0,63 

VC,% 8,11 5,15 7,37 6,40 3,30 4,61 7,45 4,99 4,53 6,97 2,42 3,78 8,20 3,25 5,24 

достоверност 

1:3***; 

1:4**; 

1:5** 

1:2**; 

1:3**; 

1:5*** 

1:3***; 

1:4***; 

1:5** 

2:3***; 

2:4***; 

2:5*** 

2: 4**; 

2:5** 

2:3***; 

2:4***; 

2:5*** 

3:4***; 

3:5***  

3:4***; 

3:5***       

пикова 

носливост 

x 58,62 76,27 70,57 60,88 75,57 72,24 44,97 75,62 59,97 57,62 77,18 69,53 57,43 75,10 69,88 

Sx 0,82 0,36 0,66 0,84 0,49 0,68 0,45 0,67 0,46 0,68 0,51 0,61 0,87 0,45 0,56 

VC,% 6,75 2,28 4,47 6,64 3,14 4,52 4,76 4,25 3,66 5,66 3,18 4,23 7,23 2,90 3,87 

достоверност 1:3*** 1:5* 1:3*** 

2:3***; 

2:4**; 

2:5** 

2:4* 

2:3***; 

2:4**; 

2:5** 

3:4***; 

3:5***  

3:4***; 

3:5***  
4:5** 

    

следпикова 

носливост 

x 60,55 77,35 71,87 66,73 76,21 76,41 46,31 75,56 61,29 59,21 76,48 70,59 61,49 74,21 72,43 

Sx 0,45 0,45 0,46 1,00 0,29 0,79 0,53 0,76 0,79 0,45 0,47 0,43 0,63 0,35 0,56 

VC,% 4,38 3,47 3,79 8,87 2,28 6,15 6,73 5,95 7,65 4,54 3,65 3,63 6,05 2,77 4,60 

достоверност 

1:2***; 

1:3***; 

1:4* 

1:2*; 

1:3*; 

1:5*** 

1:2***; 

1:3***; 

1:4* 

2:3***; 

2:4***; 

2:5*** 

2:5*** 

2:3***; 

2:4***; 

2:5*** 

3:4***; 

3:5***  

3:4***; 

3:5*** 
4:5** 4:5*** 4:5* 

   

* р< 0.05; ** р< 0.01; с *** р< 0.001; NS- недостоверни нива 

SI- Индекс на формата,  %.  

 

При признака площ на черупката, с увеличаване на възрастта се наблюдава 

повишаване на стойностите, което е свързано с нарастване на размерите на яйцето. 

Най-малка е площта на черупката на яйцата от група S, средно за периода 60,3 cm
2
, а 

най-голяма - група RIW (средно 72,9 cm
2
 и максимални стойности от 77,2±1,64 cm

2
). 

Тези резултати са очаквани, поради пряката връзка на размера на яйцата и площта на 

черупката. Посочените от Lukanov et al. (2015a) стойности при Червения Родайланд 

заемат междинна позиция, сравнявайки ги с двете проучвани от нас линии на тази 

порода. В същото проучване авторският колектив регистрира съпоставими с нашите 

резултати стойности за площта на черупката при Шинделар. 

В табл. 13 са посочени резултатите от проведените качествени изпитвания на 

вътрешното яйчно съдържимо през различни етапи от продуктивния период.  

Най-високи средни стойности за признаците, характеризиращи качеството на 

белтъка (Индекс на белтъка и Единици на Хаф) се отчитат при група RIW, съответно 

AI=8,76 % и HU=80,44. Близки до тези стойности се отчитат при група SRIW (8,2 % 

и 78,99), майчината форма за производство на която е група RIW. С най-ниски 

показатели по двата качествени признака се отличава група S, съответно 6,06 % и 

70,93. С увеличаване на възрастта на кокошките се наблюдава ясна тенденция към 

намаляване на стойностите на двата признака. Причина за това освен възрастовия 

фактор, би могло да се посочи и повишаването на околната температура (през летния 

и есенния периоди).  

Получените от нас стойности при RIR и RIW за най-широко използвания 

признак, характеризиращ качеството на яйчното съдържимо, Единиците на Хаф, са 

значително по-високи от докладваните от Minora et al. (2003),  Simeamelak et al. 

(2013) и Lukanov et al. (2015a) за Червения Родайланд. При същата порода Akhtar et 

al. (2007) и             . (2010) отчитат близки до нашите стойности за HU. 

Аналогични са и резултатите по отношение на Индекса на белтъка, отчетени от тези 

автори. 

Проучванията на Минчева и съавт. (2011) при линия В и D, показват голяма 

разлика между двете линии, с по-добри показатели при група В. Обратно на това, 

Lukanov (2014) посочва по-високи стойности за Единиците на Хаф и Индекса на 
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белтъка при линия D, което е съпоставимо с резултатите, свързани с дисертационния 

труд. В изследваната литература, касаеща качествените характеристики на белтъка 

при двете линии на Червения Родайланд, най-високи стойности посочва Герзилов 

(2011), който отчита лидираща позиция на линия B. Lukanov et al. (2015a) 

установяват стойности за качествените признаци на белтъка при породата 

Шинделар, съпоставими с тези, получени в настоящото проучване.  

 

Таблица 13. Вътрешни качествени характеристики на яйцата. 

продуктив

на фаза 

група RIR (1) RIW (2) S (3) SRIR (4) SRIW (5) 

признаци AI, % HU YI, % AI, % HU YI, % AI, % HU YI, % AI, % HU YI, % 
AI, 

% 
HU 

YI, 

% 

до пикова 

носливост 

x 10,19 87,10 50,24 12,41 94,49 52,32 6,86 74,56 46,56 9,46 84,21 49,59 10,78 88,60 50,39 

Sx 0,45 1,68 0,38 0,36 0,95 0,48 0,30 1,45 0,42 0,26 0,91 0,32 0,39 1,34 0,48 

VC,% 0,26 11,24 0,04 0,16 5,79 0,05 0,25 10,83 0,05 0,16 6,43 0,04 0,20 8,14 0,05 

достоверност 
1:2***; 

1:3*** 

1:2***; 

1:3*** 

1:2***; 

1:3*** 

2:3***; 

2:4***; 

2:5** 

2:3***; 

2:4***; 

2:5*** 

2:3***; 

2:4***; 

2:5** 

3:4***; 

3:5*** 

3:4***; 

3:5*** 

3:4***; 

3:5*** 
4:5** 4:5** 

    

пикова 

носливост 

x 6,98 76,15 46,81 9,10 84,26 46,02 6,28 72,62 42,22 7,29 75,87 44,79 8,08 80,44 47,06 

Sx 0,37 1,91 0,37 0,33 1,07 0,71 0,31 1,53 0,78 0,33 1,55 0,44 0,40 1,18 0,69 

VC,% 0,25 12,00 0,04 0,18 6,11 0,07 0,23 10,07 0,09 0,22 9,82 0,05 0,24 7,04 0,07 

достоверност 
1:2***; 

1:5* 
1:2*** 

1:3***; 

1:4*** 

2:3***; 

2:5*** 

2:3***; 

2:4***; 

2:5* 

2:3*** 
3:4*; 

3:5*** 
3:5*** 

3:4**; 

3:5***  
4:5* 4:5** 

   

следпикова 

носливост 

x 5,41 66,38 45,28 6,10 68,53 45,02 4,61 63,06 41,28 4,95 62,98 42,43 6,41 71,14 47,26 

Sx 0,21 1,38 1,34 0,20 1,17 0,50 0,16 1,45 0,40 0,22 1,39 0,34 0,13 0,78 0,46 

VC,% 0,23 12,25 0,17 0,19 10,14 0,07 0,17 11,05 0,05 0,26 13,05 0,05 0,12 6,49 0,06 

достоверност 

1:2*; 

1:3**; 

1:5*** 

1:5* 
1:3**; 

1:4* 
2:5*** 

2:3**; 

2:4** 

2:3***; 

2:4***; 

2:5** 

3:5*** 3:5*** 
3:4*; 

3:5*** 
4:5*** 4:5*** 4:5*** 

   

* р< 0.05; ** р< 0.01; с *** р< 0.001; NS- недостоверни нива 

AI- Индекс на белтъка, %; HU- Единици на Хаф; YI-Индекс на жълтъка, %. 

 

Двете опитни групи се отличават с междинни средни стойности спрямо 

контролните родителски форми по двата признака (Индекс на белтъка и Единици на 

Хаф). Група SRIW показва по-добри показатели по признаците (8,2 % и 78,99), 

спрямо група SRIR (6,9 % и 72,73). 

Цветът на жълтъка е с близки стойности и при петте групи кокошки, което е 

обяснимо с еднаквия компонентен и химичен състав на изхранвания фураж. 

Признакът при отделните групи варира през целия продуктивен период в рамките 

между 9,61 и 12,48 по скалата на Roche. Тези благоприятни от потребителска гледна 

точка показатели се манифестират с приятно наситено жълто до оранжево-жълто 

оцветяване на яйчния жълтък. Това е следствие от високия дял на жълтата царевица 

в състава на изхранвания комбиниран фураж през продуктивния период. Признакът 

не е от съществено значение за определяне на качеството на яйцето като хранителен 

продукт. Манипулира се лесно чрез влагане на определени фуражи или фуражни 

добавки, съдържащи ксантофили или синтетични жълти и червени пигменти. 

По отношение Индекса на жълтъка (YI), с най-високи средни стойности се 

отличава опитната група SRIW (48,11 %) с вариране през продуктивния период от 
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45,25±1,07 % до 50,78±0,56 %. С най-ниски показатели, касаещи този признак се 

отличава група S (43,45 %) с вариране от 39,92±0,69 до 47,49±0,54 %, което може да 

се обясни с по-ниската маса на яйцата при породата Шинделар. Групи RIR и RIW 

показват близки средни стойности за YI, съответно 47,14 и 47,39 %. При всички 

групи, подобно на признаците AI и HU, с нарастване на възрастта се наблюдава 

същата тенденция към намаляване на стойностите на YI. Вероятна причина за това 

може да се търси в покачващите се околни температури и активиране на 

протеолитичните ензими (Stadelman, 1995), отчетено и при качествените признаци 

на белтъка. 

Получените в проучването резултати за породата Червен Родайланд са по-

високи от докладваните от Akhtar et al. (2007) и             . (2010) и по-ниски от 

установените от Amer (1971). По отношение на двете линии B и D, в достъпната 

литература се посочват по-ниски средни стойности по признака в сравнение с 

установените от нас (Минчева и съавт., 2011 и Герзилов, 2011). И тук по-високи 

стойности се отчитат при линия D, вероятно дължащо се на по-големия размер на 

яйцата, в сравнение с линия В. 

Проучвайки качествените характеристики на яйца от породата Шинделар, 

Lukanov (2014) и Lukanov et al. (2015a) получават съпоставими с представените в 

дисертационния труд резултати, отчетени през отделни възрастови периоди и 

различните сезони. При кръстоските между Шинделар и Червен Родайланд 

установяваме близки стойности за признака Индекс на жълтъка с тези, публикувани 

от Alewi et al. (2012) при кръстоски на местни етиопски кокошки с RIR.  

Вътрешните качествени характеристики на яйцата при двете опитни групи 

(SRIR и SRIW) се повлияват повече от по-високопродуктивната майчина родителска 

форма в сравнение с по-нископродуктивната бащина. Това основно може да бъде 

обяснено с по-големите размери на яйцата, снасяни от опитните групи, в сравнение с 

тези, получени от група S (явяващи се бащина родителска форма). 

Резултатите от качествения анализ на яйчната черупка за различните периоди 

от продуктивния цикъл са представени в табл. 14.  

Регистрираните показатели по признака дял на яйчната черупка и при петте 

групи са в границите, посочени от Stadelman (1995) като референтни за кокошите 

яйца. Този признак се влияе както от дебелината на яйчната черупка, така и от 

нейната плътност. За целия продуктивен период с най-висок дял на черупката се 

отличава група SRIW, съставляваща 11,2 % от масата на яйцето. С най-ниска маса на 

черупката, отнесена към общата маса на яйцето, е група RIR, съответно 10,5 %. С 

най-слабо изменение по признака се характеризират групи RIW и SRIR, а с най-

голямо групи RIR и SRIW. 

Най-висока плътност на яйчната черупка се отчита при група RIW (92,2 

mg/cm
2
) и група SRIW (92,13 mg/cm

2
), а най-ниска при група S (83,2 mg/cm

2
). 

Въпреки тенденцията за увеличаване на дебелината на яйчната черупка с възрастта, 

успоредно с нарастването на яйчната маса, подобна динамика не се наблюдава по 

отношение на признака плътност на черупката. Това е в пряка връзка с липсата на 

сериозни изменения в относителната маса на яйчната черупка с промяната на 

възрастта на носачките. По отношение на околната температура не отчитаме 

закономерни колебания по признака, което би могло да се получи при нарушаване на 

електролитния баланс в организма при състояние на високи околни температури 

(Маринов, 2004). 
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Таблица 14. Качествени характеристики на яйчната черупка. 

продуктивна 

фаза 

група RIR (1) RIW (2) S (3) SRIR (4) SRIW (5) 

признаци % 
плътност, 

mg/cm
2
 

средна 

дебелина, 

µm 

% 
плътност, 

mg/cm
2
 

средна 

дебелина, 

µm 

% 
плътност, 

mg/cm
2
 

средна 

дебелина, 

µm 

% 
плътност, 

mg/cm
2
 

средна 

дебелина, 

µm 

% 
плътност, 

mg/cm
2
 

средна 

дебелина, 

µm 

до пикова 

носливост 

x 11,01 89,46 399,76 10,92 89,85 392,33 11,31 86,73 372,88 11,15 89,74 393,10 11,13 88,70 389,22 

Sx 0,11 1,36 4,05 0,13 1,16 3,89 0,20 1,55 5,98 0,18 1,42 6,27 0,15 1,39 5,62 

VC,% 6,03 8,88 5,91 7,04 7,54 5,78 9,85 9,94 8,93 9,76 9,34 9,44 7,30 8,41 7,78 

достоверност 
  

1:3*** 
  

2:3** 
 

3:4** 3:4* 
      

пикова 

носливост 

x 10,72 88,90 358,40 10,99 92,51 375,56 11,51 86,25 385,93 10,79 89,38 369,14 11,46 94,02 384,15 

Sx 0,16 1,24 5,39 0,19 1,64 7,11 0,18 1,34 5,68 0,18 1,56 6,32 0,22 1,83 9,29 

VC,% 7,19 6,70 7,21 8,43 8,52 9,08 7,63 7,44 7,05 8,07 8,36 8,21 9,29 9,32 11,60 

достоверност 
1:3**; 

1:5** 
1:5* 

1:3***; 

1:5*  
2:3** 

  
3:5*** 

 
4:5* 

     

следпикова 

носливост 

x 10,00 84,30 411,78 10,73 93,54 455,77 10,26 77,94 404,50 10,80 90,57 444,38 11,00 93,32 449,25 

Sx 0,10 0,97 5,36 0,13 1,07 4,79 0,29 1,82 5,53 0,10 0,79 2,49 0,10 0,90 3,62 

VC,% 5,94 6,81 7,70 6,89 6,78 6,22 13,52 11,21 6,56 5,35 5,13 3,31 5,57 5,69 4,76 

достоверност 

1:2***; 

1:4***; 

1:5*** 

1:2***; 

1:3**; 

1:4***; 

1:5*** 

 

1:2***; 

1:4***; 

1:5*** 

2:3***; 

2:4* 

2:3***; 

2:4* 
3:5* 

3:4***; 

3:5*** 

3:4***; 

3:5***  
4:5* 

    

* р< 0.05; ** р< 0.01; с *** р< 0.001; NS- недостоверни нива 
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Регистрираните показатели по признака дял на яйчната черупка и при петте 

групи са в границите, посочени от Stadelman (1995) като референтни за кокошите 

яйца. Този признак се влияе както от дебелината на яйчната черупка, така и от 

нейната плътност. За целия продуктивен период с най-висок дял на черупката се 

отличава група SRIW, съставляваща 11,2 % от масата на яйцето. С най-ниска маса на 

черупката, отнесена към общата маса на яйцето, е група RIR, съответно 10,5 %. С 

най-слабо изменение по признака се характеризират групи RIW и SRIR, а с най-

голямо групи RIR и SRIW. 

Най-висока плътност на яйчната черупка се отчита при група RIW (92,2 

mg/cm
2
) и група SRIW (92,13 mg/cm

2
), а най-ниска при група S (83,2 mg/cm

2
). 

Въпреки тенденцията за увеличаване на дебелината на яйчната черупка с възрастта, 

успоредно с нарастването на яйчната маса, подобна динамика не се наблюдава по 

отношение на признака плътност на черупката. Това е в пряка връзка с липсата на 

сериозни изменения в относителната маса на яйчната черупка с промяната на 

възрастта на носачките. По отношение на околната температура не отчитаме 

закономерни колебания по признака, което би могло да се получи при нарушаване на 

електролитния баланс в организма при състояние на високи околни температури 

(Маринов, 2004). 

С най-голяма дебелина на яйчната черупка е група RIW (414,74 µm), което е 

свързано с по-големия размер на яйцата, снасяни от кокошките в тази група. С най-

благоприятно съотношение между маса на яйцата, плътност и дебелина на яйчната 

черупка се характеризира опитната група SRIW, рефлектиращо в най-високи 

показатели по отношение на относителната маса на черупката. С най-ниски средни 

стойности за признака се отличава група S (388,02 µm). По-високи, но близки 

показатели отчитаме при група RIR (393,01 µm), при която яйцата не са с малки 

размери. По-тънката яйчна черупка при линия В на Червения Родайланд в сравнение 

с останалите групи, заложени в експеримента и не много високата плътност, 

рефлектират върху по-ниските стойности за дела на яйчната черупка спрямо масата 

на яйцето. Обяснение за тези резултати, може да се търси в генетичните заложби по 

отношение на дебелината на черупката при група RIR. Въпреки казаното до тук, 

отчетените показатели по признака и при петте групи са в рамките на оптималното 

за кокошия вид (Кабакчиев и Дрбохлавова, 1990). 

Отчитайки промяната в показателя, която дава външната подчерупкова 

мембрана, нашите резултати за двете линии на Червения Родайланд са съпоставими 

с тези, посочени от Minora et al. (2003), Akhtar et al. (2007), Simeamelak et al. 

(2013) и Lukanov et al. (2015a). По-ниски стойности от 0,31 mm за породата отчитат 

            . (2010). Сравнявайки дебелината на черупката при линия В и D от 

настоящото изследване с тези, посочени в достъпната литература (Минчева и 

съавт., 2011; Герзилов, 2011; Lukanov, 2014), може да се обобщи че в зависимост 

от възрастта, условията на хранене и отглеждане те варират в граници, съпоставими 

с оптималните за кокошето яйце.  

Lukanov (2014) и Lukanov et al. (2015a) докладват резултати при породата 

Шинделар, съответстващи с нашите данни за група S по отношение на дебелината на 

яйчната черупка. В цитираното проучване Lukanov et al. (2015a) посочват средна 

дебелина на черупката с външната подчерупкова ципа при кръстоски между Червен 

Родайланд и Шинделар от 440,8±3,83µm. Този показател е съпоставим с отчетения 

от нас при двете опитни групи през последната третина от продуктивния период.  

 

IV.5.2. Лабораторен анализ на съставните части на яйцето 

 

Резултатите от проведения общ химичен анализ на белтък, жълтък и черупка с 

подчерупкови ципи на сборни проби от яйцата на всички групи участващи в опита са 
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представени в табл. 15. В табл. 16 са изложени данните за минералния състав на 

яйцата, съответно за черупка, белтък и жълтък. 

Въпреки слабата разлика между групите, с най-благоприятни резултати по 

отношение съдържанието на сухо вещество и суров протеин в белтъка е група RIR, 

съответно с показатели от 12,83 % и 10,94 %. Резултатите получени от нас за 

съдържание на суров протеин в белтъка  са съпоставими с тези, посочени от  

Romanoff and Romanoff (1949) и Li-Chan et al. (1995) за кокошето яйце. Основната 

междугрупова разлика се наблюдава по признака сухо вещество в жълтъка с 

вариране от 52,25 % при група SRIR до 61,22 % при група SRIW. По отношение на 

съдържанието на суровия протеин в жълтъка, отново група SRIR показва най-ниски 

стойности (14,81 %), а най-високи са регистрирани при група RIW (16,06 %). За 

разлика от нас, Romanoff and Romanoff (1949) посочват по-високи средни 

стойности за този признак при кокошите яйца. Обобщавайки наличната информация 

по признака, Li-Chan et al. (1995) дават референтни стойности за съдържание на 

протеин в жълтъка от 15,7 до 16,6 %.  

Съдържанието на мазнини в жълтъка при различните групи е с вариране от 3,2 

%. Най-високо е съдържанието на мазнини при група RIR (32,74 %), а най-ниско при 

група SRIW (29,58 %). За разлика от нас, Romanoff and Romanoff (1949) и Li-Chan 

et al. (1995) посочват малко по-високи средни стойности за съдържанието на 

мазнини в яйчния жълтък. 

Отчетеното сухо вещество в белтъка, жълтъка и черупката с подчерупковите ципи 

при петте групи е средно 12,60 %, 56,49 % и 98,46 %. В ядимите части на яйцето 

получените от нас резултати по отношение на съдържанието на сухо вещество са по-

високи, а за черупката съпоставими с посочените от Romanoff and Romanoff (1949).  

Данните за химичния състав на черупката са близки и при петте групи и 

съпоставими с тези, посочени в достъпната литература. Това е логично и обяснимо с 

това, че черупката е частта от яйцето, която е с относително най-постаянен химичен 

състав. Поради факта, че анализът на черупката е направен заедно с подчерупковите 

ципи са отчетени  малко по-високи стойности на суров протеин от тези посочени от 

Romanoff and Romanoff (1949). При извършения минерален анализ на черупките на 

яйцата от петте групи не се наблюдават големи междугрупови различия. Основните 

химични елементи, откриващи се в яйчната черупка са калций (296,3 mg/g), фосфор 

(2,8 mg/g), натрий (0,97 mg/g) и калий (0,6 mg/g). Поради наличието на 

подчерупковите мембрани в сборните проби черупки е оказано влияние върху 

тяхното минерално съдържание. 

Основните елементи, установени в яйчния белтък при петте групи са калий и 

натрий, съответно със средни стойности от 1659,8 mg/kg и 1672,5 mg/kg без да се 

наблюдават сериозни междугрупови отклонения. По отношение съдържанието на 

минерални вещества в жълтъка най-голям е делът на елементите фосфор (4446,3 

mg/kg), калций (1380,8 mg/kg), калий (1166,3 mg/kg) и натрий (483,5 mg/kg). 

Отчетеното съдържание на фосфор в жълтъка, осигурява около ½ от дневните нужди 

на човек (USDA, 2015). 

Отчитайки някои методологични особености може да се обобщи, че нашите 

данни за отделните части на яйцето (белтък, жълтък и черупка) са съпоставими с 

тези, които се откриват в достъпната литература (Romanoff and Romanoff, 1949; Li-

Chan et al., 1995; Schaafsma et al., 2000; USDA, 2015).  
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Таблица 15. Общ химичен анализ на съставните части на яйцето. 

група 

 

белтък жълтък черупка с подчерупкови ципи 

Сухо в-во, 

% 
СП, % Пепел, % 

Сухо в-во, 

% 
СП, % Пепел, % СМ, % Сухо в-во, % СП, % Пепел, % 

RIR 12,83 10,94 0,83 56,95 15,44 1,74 32,74 98,73 4,07 93,8 

RIW 12,75 10,31 0,82 56,88 16,06 1,77 30,85 98,5 4,97 93,5 

S 12,89 10,38 0,74 55,13 15,13 1,67 30,12 98,69 4,94 93,41 

SRIR 12,22 10,75 0,76 52,25 14,81 1,86 30,56 98,25 4,03 93,51 

SRIW 12,29 10,56 0,76 61,22 15,63 1,81 29,58 98,12 3,74 93,26 

средно 12,60 10,59 0,78 56,49 15,41 1,77 30,77 98,46 4,35 93,5 

 

Таблица 16. Минерален анализ на черупка, белтък и жълтък. 

хим. 

елементи 

RIR RIW S SRIR SRIW 

черупка белтък жълтък черупка белтък жълтък черупка белтък жълтък черупка белтък жълтък черупка белтък жълтък 

Ca, 

mg/kg 
296757,48 85,11 1323,41 298658,02 95,78 1407,25 300495,69 102,2 1386,37 308365,22 113,02 1488,22 277277,51 121,5 1298,63 

P, mg/kg 2788,22 98,77 4410,28 2806,66 112,53 4440,53 2824,49 123,08 4569,15 2991,92 118,69 4866,66 2425,19 96,26 3944,74 

K, mg/kg 619,23 1504,49 1215,06 550,23 1683,86 1100,18 595,19 1722,77 1189,45 685,16 1880,45 1372,47 478,54 1507,48 954,34 

Na, 

mg/kg 
1020,63 1534,06 510,55 966,74 1691,68 483,34 936,52 1724,33 468,11 1006,64 1885,4 503,44 902,11 1527,06 451,8 

Mg, 

mg/kg 
92,65 85,21 128,05 102,52 88,14 135,65 93,06 91,05 124,22 101,67 93,62 137,59 91,67 84,26 97,3 

Cu, 

mg/kg 
3,34 0,39 0,79 3,29 0,44 0,8 2,57 0,41 0,64 3,82 0,51 0,96 3,56 0,46 0,91 

Fe, 

mg/kg 
27,58 3,12 39,99 32,41 3,04 47,98 30,34 2,78 44,89 35,73 2,03 50,94 26,18 2,91 37,76 

Zn, 

mg/kg 
6,95 0,31 20,51 6,44 0,38 19,01 6,77 0,45 19,96 7,98 0,44 23,84 5,51 0,49 16,25 
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IV.5.3. Цвят на яйчната черупка 

 

На фигури 10 и 11 са представени резултатите от спектралния анализ по 

отношение признака светлост (L*). На първата фигура са изобразени средните 

стойности за L*, отчетени в трите зони на яйчната черупка. На фиг. 11 могат да 

бъдат проследени възрастовите промени на признака при опитните и контролни 

групи. 

 

 
Фигура 10. Светлост (L*) на яйчната черупка, отчетена в трите зони на яйцето. 

 

Черупката на яйцата, снасяни от група S се отличава като най-светла. Средните 

стойности за целия тестови период са 81,09, с отчетена достоверна разлика спрямо 

останалите групи (р<0,001). Това се обяснява с наличието единствено на 

биливердинова пигментация на яйчната черупка при тази група, изразяваща се в 

бледо синкаво-зелено оцветяване. При останалите контролни групи RIR и RIW, 

където наблюдаваме протопорфириново натрупване, са отчетени най-ниски 

стойности по признака (съответно средни стойности от 71,33 и 69,68). Двете опитни 

групи показват близки средни стойности до тези на контролните, съставени от 

майчините форми (RIR и RIW), но за разлика от тях, като по-светлa се отчита 

яйчната черупка при група SRIR (L*= 72,51). При SRIR и SRIW се наблюдава 

комбинирано отслояване както на кафявия, така и на зеления пигмент, 

рефлектирайки върху по-наситен сивкаво-зелен цвят на черупката.  

Отчитайки регистрираните средни стойности за L* в трите зони на яйцата, 

може да се обобщи че се наблюдава ясна тенденция към различна степен на 

светлост. Като най-светла се очертава зоната в острия полюс на яйцето, следвана от 

тъпия полюс и екваториалната зона. Тези резултати са обясними с по-тесния контакт 

на екваториалната зона на яйцето с лигавицата на маточната част на яйцепровода, 

съответно и с пигментоотлагащите жлези.  

Що се касае до възрастовата промяна на признака, се наблюдава ясна 

тенденция към повишаване на стойностите на L* с възрастта на птиците. Най-

драстично изменение в посока към по-светла яйчна черупка отчитаме при групи S и 

SRIW, съответно с разлики между началните и крайните стойности от 7,8 и 7,6. Като 

най-константна по отношение на промяната на L* с напредване на възрастта на 



- 46 - 

 

птиците се очертава група RIW (фиг. 11). Разликата между минимално-

максималните средни стойности при тази група е едва 1,8.  

 

 
Фигура 11. Възрастова динамика в стойностите на L* на яйчната черупка. 

 

Сравнявайки данните за породата Червен Родайланд, получени чрез 

осредняване на стойностите за групи RIR и RIW установяваме, че те са по-високи от 

тези посочени в достъпната литература (            ., 2010; Cavero et al., 2012; 

Lukanov et al., 2015b). По-светлите яйца, отчетени от нас при двете линии на 

породата, могат да бъдат обяснени с липсата на целенасочена селекция при тях по 

отношение на по-наситено кафяв цвят на черупката. От друга страна при линиите на 

Червения Родайланд, използвани за производство на съвременните стокови носачки, 

това е един от важните селекционни признаци (Wells, 1968; Cavero et al., 2012). 

Данните за цветовите характеристики на черупката при породата Шинделар са 

също откъслечни и съпоставими с тези, установени от нас по отношение на 

светлостта (Lukanov et al., 2015b). Li et al. (2006) посочват по високи (87,5±2,85) и 

съпоставими (79,9±5,03) с нашите резултати средни стойности за L* при два 

различни генотипа китайски кокошки, снасящи яйца със синьо-зелена пигментация. 

За признака светлост (L*) при кръстоски между Червен Родайланд и Шинделар, 

Lukanov et al. (2015b) посочват близки, но малко по-високи стойности от тези, 

получени в настоящото изпитване за двете опитни групи.  

Фиг. 12 изобразява стойностите на признака червенина (a*) в различните зони 

на яйцето. Промяната на признака с течение на продуктивния период е изобразен 

графично на фиг. 13. 

За разлика от останалите проучвани от нас признаци в CIE L*a*b* системата, 

където стойностите са положителни, при координатата а* се регистрират както 

отрицателни, така и близки до граничната 0
-ва

 стойности. Това се дължи на 

различния цвят на яйцата, снасяни от домашната кокошка. При кафявите яйца се 

регистрира оцветяване в червения спектър на координатата, което съответства на 

положителни стойности за а* (червенина). Яйцата с единствена биливердинова 

пигментация, като тези при група S, се характеризират с отрицателни стойности за 

а* (зеленеене). Т.к. яйцата, снасяни от Великденски носачки, получени от подобни 

родителски комбинации (използвани и в настоящото проучване) са с отслоен кафяв и 

зелен пигмент на черупката, визуално те могат да се оприличат като сиво-зелени. 
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Този по-наситен цвят при апаратното отчитане на а* се манифестира с положителни 

и отрицателни стойности близки до 0. 

 

 
Фигура 12. Стойности на а* на яйчната черупка, отчетено в трите зони на яйцето. 

 

За разлика от L*, където се наблюдава ясно разграничаване на стойностите в 

отделните зони на яйцето, при а* разликите са минимални. От друга страна, тук 

отчитаме различна форма на линейното изображение. При групи RIR и RIW се 

отчитат най-високи средни стойности на координатата а*, съответно 13,2 и 13,0. 

Въпреки регистрираните минимални разлики в отделните зони, най-високи 

стойности за а* се установяват в екваториалната зона. Това е очаквано, т.к. 

червенината изобразява степента на отлагане на протопорфирина (кафявата 

пигментация). Логично то е по-високо в зоните с по-голям контакт с маточната 

лигавица. Еднотипно оцветяване в различните зони на яйцето, с ниски отрицателни 

стойности на координатата а*, се установява за група S. При двете опитни групи по-

интензивно протопорфириново отлагане се отчита в полюсните зони, изразяващо се 

в ниски положителни стойности за а*. При тях екваториалната зона показва 

стойности близки до нула. Въпреки по-тъмната екваториална зона (по-ниски 

стойности на L*), по-ниските стойности за а* в тази част на яйцето при SRIR и 

SRIW, вероятно се дължи на по-голямото отлагане на биливердин, при което се 

получава ефекта на „разреждане“ на протопорфирина.  

За разлика от светлостта (L*), при координатата а* не се забелязва закономерна 

възрастова динамика в показателите при отделните групи. 

При породата Червен Родайланд             . (2010) посочват по-ниски 

стойности за а* (8,1) в сравнение с получените и осреднени от нас стойности за 

групи RIR и RIW (13,1). За разлика от нас, Cavero et al. (2012) и Lukanov et al. 

(2015b) отчитат по-високи стойности на а* при съвременните линии на Червения 

Родайланд.  

Близки, но по-високи стойности на а* при яйца, снесени от идентични с 

нашите опитни групи кръстоски, посочват Lukanov et al. (2015b). В същото 

проучване се посочват и стойности на а* при породата Шинделар, които са ниски, 

отрицателни и съпоставими с тези, получени от нас при група S. По-ниски стойности 

за а* от отчетените в настоящото изпитване, при други две породи кокошки, 

снасящи синьо-зелени яйца посочват Li et al. (2006). 
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 Фигура 13. Възрастова динамика на стойностите на а* на яйчната черупка.  

 

На фиг. 14 са изобразени графично отчетените резултати за координата b* в 

отделните зони на яйцето. Положителните стойности на координатата показват 

пигментната наситеност в жълтия спектър, а отрицателните – в синия. Възрастовата 

динамика в промяната на b* за всяка група може да бъде видяна на фиг. 15.  

 

 
Фигура 14. Стойности на b* на яйчната черупка, отчетено в трите зони на яйцето. 

 

Формата на линиите, изобразяващи оцветяването на яйчните черупки в трите 

зони на яйцето и при петте групи наподобява, тази отчетена по отношение на 

координатата а* (фиг. 12). Основната разлика тук е, че стойностите са с 

положителен знак, съответно в жълтия спектър. 

С най-високи средни стойности по отношение на жълтеенето на черупката (b*) 

се отличават групи RIR (21,87) и RIW (21,74), а с най-ниски - група S (5,68). При 

двете опитни групи SRIR и SRIW наблюдаваме междинни средни стойности, спрямо 

родителските форми (контролните групи). Това говори за по-голямото значение на 

координатата b* при депозиране на кафявите и зелени пигменти в яйчната черупка. 



- 49 - 

 

При всички яйца, се наблюдават по-ниски стойности на b* в екваториалната зона, а в 

двете полюсни - по-високи. 

През отделните контролни тестове на продуктивния период при всички групи, 

с изключение на RIR, се регистрира голяма флуктоация по отношение на жълтеенето 

на яйчната черупка. При всички групи, с изключение на група S се отчита покачване 

на стойностите за признака до 58 седмична възраст. След тази възраст, през 

последните две тествания, показателите намаляват. При група S през първите две 

измервания на цветовите характеристики на яйчната черупка, регистрираме 

покачване на стойностите, а след това плавно понижаване (ако се изключи пика, 

отчетен през 58
-ма

 седмица).  

 

 
Фигура 15. Възрастова динамика на стойностите на b* на яйчната черупка. 

 

Нашите данни за групи RIR и RIW са съпоставими с тези, докладвани от 

            . (2010) при Червения Родайланд. Cavero et al. (2012) и Lukanov et al. 

(2015b) посочват по-високи стойности за координатата b* при яйцата от тази порода. 

При последните две цитирани изследвания са използвани съвременни линии, 

селекционирани не само по продуктивни характеристики, но и по признака цвят на 

яйцата. Това рефлектира върху по-високите стойности за a* и b*, отчетени при тези 

по-тъмно кафяви яйца и по-ниските показатели за координатата L*. 

Установените от нас стойности за група S, очаквано са съпоставими с тези 

публикувани от Lukanov et al. (2015b) при представители на същата порода 

(Шинделар). За разлика от тези резултати, Li et al. (2006) отчитат почти двойно по-

високи стойности за признака при една от двете проучвани от тях китайски породи, 

снасящи синьо-зелени яйца. 

Изнесените в настоящото изпитване данни за координатата b* на яйчната 

черупка при опитните групи са близки, но по-ниски от тези, докладвани от Lukanov 

et al. (2015b). Причина за това е използването на съвременна, високопродуктивна 

родителска форма Червен Родайланд, снасяща яйца с по-тъмно кафява черупка. Това 

рефлектира върху кръстоските, т.к. и при двете проучвания се използва една и съща 

линия на породата, носител на гена, детерминиращ синьо-зелено оцветяване на 

яйцата (Шинделар). 
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Фиг. 16 изобразява промяната на наситеността на цвета на яйчната черупка в 

трите зони на яйцето. На фиг. 17 е представена динамиката в промяната на признака 

през целия продуктивен период. 

 

 
Фигура 16. Наситеност на цвета (C*) на яйчната черупка, отчетено в трите зони на 

яйцето. 

 

 
Фигура 17. Възрастова динамика в промяната на наситеността на цвета на яйчната 

черупка (С*). 

С най-високи стойности за С* се отличават двете контролни групи RIR и RIW, 

поради отчетените при тях най-високи стойности за а* и b*. Логично стойностите 

при всички групи следват общата тенденция за сегментиране на отделните цветове 

на яйцата (кафяв, сиво-зелен и светло синьо-зелен), наблюдавана при координатите 

а* и b*.  

Този признак в комбинация със светлостта (L*), представя цветовите 

характеристики на яйчната черупка в числово изражение, обхващайки и двете 

координати а* и b* (формула 12).  Наситеността на цвета (С*) не е признак, който е 
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внедрен при определяне цветовите особености на яйчната черупка, видно във все 

още малкото проучвания в тази област. Това дава насока за неговото бъдещо 

прилагане при изготвяне на общ критерий за определяне на цветовите 

характеристики на яйчната черупка. 

Проследяването на промяната на признака с възрастта се установява близка 

картина с тази, наблюдавана при координатата b* (фиг. 15). 

При групи RIR и RIW се отчита плавно покачване на стойностите на C*, с по-

голяма флуктоация при група RIW. Понижаване на стойностите по признака с 

повишаване на възрастта на птиците и лек пик, отчетен през тестването на 58-

седмична възраст се наблюдава при група S. За групи SRIR и SRIW формата на 

кривите е правилна, слабо изпъкнала с отчетени максимални стойности през средата 

на продуктивния период. При група SRIR се регистрира максимален пик през 58-

седмична възраст. 

На фиг. 18 са посочени стойностите за Индекса на цвета на черупката на 

яйцето (SCI), предложен от Cavero et al. (2012). На графиката са изобразени и 

стойностите при яйцата с биливедриново натрупване след добавянето на 

корекционен коефициент -1, което беше продиктувано от необходимостта за числово 

разграничаване на яйцата с различни цветове. Изчисленията бяха направени по 

формулата: 

 

SCI* =(        )  (  ) [16]. 

 

Чрез използване на подобен коефициент, показателя се променя, единствено с това 

че приема отрицателна стойност. По този начин всички яйца с отрицателна 

стойност се очаква да бъдат със зелена пигментация, а останалите (бели и кафяви) с 

положителен знак за SCI. Подобна препоръка, към търсене на универсален подход 

за определяне с един признак на цвета на яйчната черупка при яйцата с различна 

пигментация посочват Lukanov et al. (2015b). Нужно е да бъде проучено обстойно 

варирането по признака SCI/SCI* при яйца с бял цвят или такива с различна степен 

на биливердиново, протопорфириново и смесено оцветяване и определяне на най-

подходящ критерий за диференцирането им. На фиг. 19 може да бъде проследена 

възрастовата промяна на Индекса на цвета на яйчната черупка за обхванатия 

продуктивен период. 

 

 
 Фигура 18. Средни стойности за признака SCI и SCI*. 
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С най-високи стойности за SCI се отличават яйцата, получени от група S 

(79,25). Lukanov et al. (2015b) установяват съпоставими стойности за SCI при 

яйцата с мръсно бял цвят на черупката и близки минимални гранични стойности 

при яйцата с бяла яйчна черупка. След въвеждането на корекционен коефициент за 

яйцата със синьо-зелена пигментация, стойностите за SCI* приемат отрицателен 

знак (-79,25), съответно разграничавайки се в числовото изражение на цвета от 

яйцата с непигментирана черупка. Lukanov et al. (2015b) отчитат близки, но по-

високи стойности по признака при породата Шинделар. 

С най-ниски стойности за SCI се отличават яйцата с кафяв цвят, снасяни 

съответно от група RIW (35,08) и група RIR (35,95). Това се дължи на най-ниските 

регистрирани стойности за L* и високите при координатите a* и b*. Резултатите 

установени от нас при двете групи RIR и RIW, представители на родителски форми 

за получаване на кафяви яйценосни хибриди, са значително по-високи от тези 

посочени от Cavero et al. (2012) при съвременните кафяви стокови носачки. 

Lukanov et al. (2015b) установяват също значително по-ниски показатели за SCI 

при съвременна линия на породата Червен Родайланд. Това отново може да се 

обясни със селекцията по признака цвят на яйцата при прародителските и 

родителски форми, използвани в съвременното яйценосно птицевъдство. 

 

 

Фигура 19. Възрастова динамика в промяната на стойностите на Индекса на цвета 

на яйчната черупка (SСI). 

 

При двете опитни групи се отчитат междинни стойности за Индекса спрямо 

групите, представители на родителските форми. Отчитайки резултатите за SCI, 

може да се заключи, че яйцата при група SRIR са малко по-тъмни в сравнение с 

тези при група SRIW. Характеристиките на SCI при SRIR и SRIW, се припокриват с 

установените при яйцата с кремав или светло кафяв цвят на черупката (Lukanov et 

al., 2015b). В тази връзка при преизчисляване, с използване на корекционния 

коефициент, се получава резултат, който прави тези яйца различими от яйцата с по-

слаба протопорфиринова пигментация. Съпоставими с тези резултати посочват 

Lukanov et al. (2015b) при яйца, получени от подобни кръстоски. Проучвайки 

цветовите характеристики на яйчната черупка при кръстоски между Араукана х Бял 

Легхорн и Шинделар х Бял Легхорн, Lukanov et al. (2016) установяват значително 

по-високи стойности за SCI*, които са съответстващи с тези, установени при 

породата Шинделар. Това се дължи на липсата на протопорфириново натрупване в 

и върху яйчната черупка. 
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V. ИЗВОДИ 

 

Анализът на получените резултати дава основание да бъдат направени 

следните по-важни изводи: 

 

1. Масата на разплодните яйца и масата на еднодневните пилета е най-висока 

при групи RIR и RIW, представители на културната порода Червен 

Родайланд.  

 

2. Породата Шинделар се характеризира с ниска маса на разплодните яйца, 

ниска абсолютна маса на излюпените пилета и неудовлетворителни 

инкубационни резултати.  

 

3. През подрастващия период птиците от групи RIR и RIW показват 

равномерен растеж, в резултат на което на 20-седмична възраст те достигат 

оптимална за тази продуктивна категория жива маса. Птиците от група S 

показват най-слабо тегловно развитие, което е в пряка връзка с особеностите 

на породата. 

 

4. При двете опитни групи (SRIR и SRIW) се наблюдава добре изразен 

хетерозисен ефект по отношение на живата маса, спрямо бащината форма 

(група S), подчертаващ влиянието на по-тежките майчини форми.  

 

5. С най-висока носливост и най-ефективно оползотворяване на фуража се 

отличават групи RIR и RIW, а група S с най-лоши. Опитните групи (SRIR и 

SRIW) показват добре изразен хетерозисен ефект, спрямо бащината 

родителска форма (S), по отношение на основните продуктивни 

характеристики. 

 

6. С най-висока жива маса и отчетени екстериорни измерения се характеризира 

група RIR. За всички групи се наблюдава съпоставимост на резултатите по 

отношение на живата маса с тези, регистрирани през подрастващия период.   

 

7. Изследването на качеството и състава на яйцата не показва сериозни 

междугрупови различия. Стойностите са близки до референтните за вида 

Gallus gallus, с отчетени по-ниски показатели в общото съдържание на 

протеин и липиди в жълтъка.  

 

8. Колориметричният анализ на черупката показва, че най-светла е тя при 

яйцата на група S, а най-тъмна при групи RIW и RIR. При комбиниране на 

биливердинова и протопорфиринова пигментация на яйчната черупка, 

първата проявява разреждащ ефект, което рефлектира в по-високи стойности 

на L*. 

 

9. Яйцата с единствена биливердинова пигментация на черупката, показват 

отрицателни стойности за координатата а*. При комбиниране на 

биливердиново и протопорфириново оцветяване в яйчната черупка, 

стойностите на а* са близки до 0 с вариране в положителния и отрицателния 

спектър на координатата. 

 

10. Характерът на пигментното натрупване не оказва решаващо влияние върху 

стойностите на координатата b*. Яйцата с кафяв, сиво-зелен и синьо-зелен 
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цвят на черупката имат положителни стойности, показващи позицията им в 

жълтия спектър на координатата. 

 

11. Коригираният Индекс на цвета на яйчната черупка (SCI*) дава възможност за 

числова диференциация на синьо-зелените яйца от тези с непигментирана 

или кафяво пигментирана яйчна черупка. 

 

VI. ПРИНОСИ 

 

За пръв път в България е проведено цялостно проучване на репродуктивните, 

продуктивните и екстериорните характеристики  на експериментални кръстоски 

кокошки, снасящи яйца със синьо-зелена пигментация, включваща детайлно 

изследване на: 

 инкубационните характеристики; 

 растежа на птиците през подрастващия период; 

 екстериорните характеристики, включващи фенотипна оценка, 

определяне на екстериорните индекси и измерения; 

 яйчната продуктивност на годишна база. 

 качеството и състава на яйцата. 

 

VII.1. Теоретични приноси 

 

1. Определени са продуктивните и екстериорни характеристики, 

морфометрините и цветови особености на яйцата на породата Шинделар. 

Проведеното проучване е първо по рода си за тази рядка порода. 

 

2. За пръв път се извършва анализ на комбинативните способности между 

високопродуктивни линии кокошки от яйценосен тип и породата Шинделар. 

Това дава насока за бъдеща развъдно-опитна работа с подобни комбинации за 

получаване на Великденски носачки. 

 

3. За пръв път в света се въвежда корекционен коефициент (-1) за Индекса на 

цвета на яйчната черупка (SCI), който дава възможност за числово 

диференциране на непигментираните и кафяво-пигментирани яйца от тези със 

синьо-зелена пигментация. 

 

VII.2. Приноси с научно-приложен характер 

 

1. За пръв път в България се използват високопродуктивни линии кокошки, част 

от Националния генофонд с цел производство на Великденски носачки. Това 

позволява разгръщане на възможностите за използване на тези ценни в 

генетично отношение птици и дава насоки за бъдеща развъдна работа. 

 

2. Извършен е пълен анализ на инкубационните, растежни и продуктивни 

характеристики на стокови носачки, снасящи яйца с биливердинова 

пигментация на черупката. Проучването е първо по рода си в нашата страна, а 

в световен план рядко се открива детайлна информация за подобен тип 

изследвания. 

 

3. Предлага се възможност за получаване на нови яйценосни хибриди със 

задоволителни продуктивни качества, снасящи яйца с атрактивен от 

потребителска гледна точка цвят на черупката.  
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4. За изучаване на цветовите характеристики на различно пигментирани кокоши 

яйца е използван съвременен анализ, на базата на който е изчислен Индексът 

за цвят на черупката (SCI). Получените данни обогатяват все още бедната 

информация, касаеща колориметричните характеристики на яйчната черупка 

при различни генотипове кокошки в CIE L*a*b* системата. 

 

VII. ПРЕПОРЪКИ 

 

Получените резултати в настоящото проучване, са основание да направим 

следните препоръки: 

 Използването на съвременни високопродуктивни линии от породата 

Червен Родайланд, като родителски форми за получаване на стокови 

кокошки от типа Великденски носачки, може да рефлектира върху 

подобряване на  продуктивните качества на тези хибриди. Желателно е 

работата в тази насока да продължи с проучване на комбинативните 

способности и на високопродуктивни линии от други културни породи 

с породи, носители на специфичното синьо-зелено оцветяване на 

яйчната черупка. 

 

 Внедряването на корекционен коефициент (-1) прави възможно 

диференцирането на яйцата с различен цвят на черупката. Необходимо 

е да бъдат проучени по-обстойно показателите за SCI и SCI*, 

получавани от яйца от всички възможни цветови вариации на 

черупката с цел оптимизиране и унифициране на този уникален 

индекс. 

 

 Чрез използване на родителски форми, носители на фенотипни 

характеристики, даващи възможност за прилагане на аутосексинг, може 

да се доразвие в желана посока проучването на възможностите за 

получаване на съвременни Великденски стокови носачки.  
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X. РЕЗЮМЕ 

 

Целта на настоящия дисертационен труд е проучване на продуктивните 

характеристики на кокошки от типа „Великденски носачки“, получени при 

кръстосване на петли от холандската порода Шинделар с кокошки от две 

продуктивни линии на породата Червен Родайланд (линия В и линия D). За 

осъществяване на целта на изследването бяха използвани 5 групи кокошки, от които 

три контролни: група RIR (Червен Родайланд, линия В), група RIW (бяла мутантна 

форма на Червения Родайланд, линия D), група S (Шинделар) и две опитни: група 

SRIR (F1 Шинделар х линия В) и група SRIW (F1Шинделар х линия D). Обхванати 

бяха следните периоди: инкубационен, подрастващ и продуктивен. Определени и 

анализирани бяха основните инкубационни, растежни, екстериорни и продуктивни 

признаци, касаещи яйценосното птицевъдство. Извършен беше качествен и химичен 

анализ на яйцата. Беше проведено апаратно колориметрично изпитване на цвета на 

яйчната черупка в CIE L*a*b* системата с определяне на SCI и C*. 

Масата на разплодните яйца и масата на еднодневните пилета е най-висока при 

групи RIR и RIW, представители на културната порода Червен Родайланд. Породата 

Шинделар (група S) се характеризира с ниска маса на разплодните яйца, ниска 

абсолютна маса на излюпените пилета и неудовлетворителни инкубационни 

резултати.  

През подрастващия период птиците от групи RIR и RIW показват равномерен 

растеж, в резултат на което на 20-седмична възраст те достигат оптимална за тази 

продуктивна категория жива маса. Птиците от група S показват най-слабо тегловно 

развитие, което е в пряка връзка с особеностите на породата. 

При двете опитни групи (SRIR и SRIW) през подрастващия период се 

наблюдава добре изразен хетерозисен ефект по отношение на живата маса, спрямо 

бащината форма (група S), подчертаващ влиянието на по-тежките майчини форми.  

С най-висока носливост и най-ефективно оползотворяване на фуража се 

отличават групи RIR и RIW, а група S с най-лоши. Опитните групи (SRIR и SRIW) 

показват добре изразен хетерозисен ефект, спрямо бащината родителска форма (S), 

по отношение на основните продуктивни характеристики. 

Колориметричният анализ на черупката показва, че най-светла е тя при яйцата 

на група S, а най-тъмна при групи RIW и RIR. При комбиниране на биливердинова и 

протопорфиринова пигментация на яйчната черупка, първата проявява разреждащ 

ефект, което рефлектира в по-високи стойности на L*. 

Яйцата с единствена биливердинова пигментация на черупката, показват 

отрицателни стойности за координатата а*. При комбиниране на биливердиново и 

протопорфириново оцветяване в яйчната черупка, стойностите на а* са близки до 0 с 

вариране в положителния и отрицателния спектър на координатата. 
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Характерът на пигментното натрупване не оказва решаващо влияние върху 

стойностите на координатата b*. Яйцата с кафяв, сиво-зелен и синьо-зелен цвят на 

черупката имат положителни стойности, показващи позицията им в жълтия спектър 

на координатата. 

Коригираният Индекс на цвета на яйчната черупка (SCI*) дава възможност за 

числова диференциация на синьо-зелените яйца от тези с непигментирана или 

кафяво пигментирана яйчна черупка. 

Ключови думи: Шинделар, цвят на яйчната черупка, продуктивни признаци, 

Великденски носачки 

 

XI. ABSTRACT 

 

The aim of the present study was to investigate the productive traits of Easter eggers, 

obtained by crossbreeding of Schijndelaar roosters with Rhode Island Red hens (B and D 

strain). A total of five groups of hens were used for this purpose: three control: group RIR 

(Rhode Island Red, B strain), group RIW (Rhode Island Red, D strain), group S 

(Schijndelaar) and two experimental: group SRIR (F1 Schijndelaar×B strain) and group 

SRIW (F1 Schijndelaar×D strain). The following periods were covered: incubation, 

growing and productive. The main incubation, growth, exterior and productive indications 

were identified and analyzed. Chemical and quality analysis of the eggs was carried out. 

Colorimetry testing of the eggshell color in CIE L * a * b * system was conducted with 

SCI and C *determination. 

Тhe highest hatching eggs and day-old chicks weight were observed at RIR and RIW 

groups. Schijndelaar breed (group S) is characterized by low hatching eggs and day-old 

chicks weight and showed unsatisfactory hatching results. 

RIR and RIW groups showed a regular growth in growing period, in 20 weeks of age 

they reached the optimum for this productive category live body weight. S group showed 

the least weight development, which is in direct relation to the characteristics of the breed. 

During the growing period well expressed heterosis was observed in terms of live 

body weight, compared to paternal form (group S) in both test groups (SRIR and SRIW), 

highlighting the influence of heavier maternal forms. 

RIR and RIW groups distinguished with the highest egg laying capacity and the most 

efficient feed covertion ratio, and group S with the worst. The experimental groups (SRIR 

and SRIW) showed well expressed heterosis compared to the parental form (S), with 

respect to the main production traits. 

The colorimetric analysis indicates that the group S have had lighter eggshell, and 

RIW and RIR groups had the darkest. When combining biliverdin and protoporfirin in 

eggshell pigmentation, the first pigment exhibit a dilution effect, which results in higher 

values of L*. 

The biliverdin pigmentation of the eggshell indicate negative values of the a* 

coordinate. When eggshell color combining both biliverdin and protoporfirin pigments the 

values of a* are close to 0 with variation in the positive and negative range. 

The character of pigment accumulation has no decisive influence on the coordinate 

b* values. Eggs with brown, gray-green and blue-green color of the shell have had positive 

values, indicating their position in the yellow range of the coordinate. 

The corrected shell color Index (SCI *) gives the opportunity for numerical 

differentiation of blue-green eggs from those with non-pigmented or brown pigmented egg 

shell. 

Key words: Schijndelaar, eggshell colour, productive traits, Easter eggers 


