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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

АМ – Animal model 

БСК – брой соматични клетки 

ЛМ – лактационен модел – модел на база продуктивност за нормална 

лактация 

ОРС – оценка на развъдна стойност 

ОТС – оценка на телесно състояние 

СГС – стадо-година-сезон на отелване 

СДК – стадо-година-ден на контрола 

ТДМ – (Test day model) – модел на база продуктивност за контролен ден 

BLUP - (Best Linear Unbiased Prediction) – най-доброто линейно 

неизместено прогнозиране. 

DIM – (days in milk) – ден от лактацията 

FR – (Fixed regression) – фиксирана регресия 

LSM – (Least square mean) – средно на най-малките квадрати 

MTM – (Multi-Trait Models) – многопризнакови модели 

REML – (Restricted Maximum Likelihood) – ограничено максимално 

правдоподобие 

RR – (Random regression) – случайна регресия 
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І. УВОД 

ООццееннккааттаа  ннаа  ррааззввъъддннааттаа  ссттооййнноосстт  ннаа  ссееллссккооссттооппааннссккииттее  жжииввооттннии  ии  вв  

ччаассттнноосстт  ннаа  ггооввееддааттаа  ззаа  ммлляяккоо  ее  ооссннооввеенн  ииннссттррууммееннтт  вв  ссееллееккццииооннннааттаа  ддееййнноосстт..  

ТТяя  ее  ооссннооввеенн  ффааккттоорр  ооппррееддеелляящщ  ееффееккттииввннооссттттаа  ннаа  ррааззввъъдднноо--ппооддооббррииттееллннааттаа  

ррааббооттаа..  ЦЦееллиияятт  ккооммппллеекксс  оотт  ддееййннооссттии  ппоо  ккооннттрроолл  ии  ппррееццееннккаа  ннаа  ккааччеессттввааттаа  ннаа  

жжииввооттннииттее  вв  ппооссллееддннаа  ссммееттккаа  ттрряяббвваа  ддаа  ддооввееддее  ддоо  ооппррееддеелляяннее  ннаа  ттяяххннааттаа  

ррааззввъъддннаа  ссттооййнноосстт..  ВВ  ннееяя  ссее  ффооккууссиирраатт  ррееззууллттааттииттее  оотт  ппррииллоожжееннииттее  

ссееллееккццииооннннии  ммееттооддии  ззаа  ииннддииввииддууааллннаа  ооццееннккаа..    

Непрекъснатото усъвършенстване и увеличаване на възможностите на 

компютърните технологии създават условия за усъвършенстване и на 

методите на оценка на развъдната стойност на говедата от породите за мляко. 

През последните 10-15 години все повече страни в света преминават от 

модели за оценка на база продуктивност за лактация към такива на база 

продуктивност за контролен ден (ТД модели). От общо 28 страни членки на 

Interbull, 19 прилагат различни варианти на ТД модели. Редица страни извън 

тази организация също прилагат такива модели за оценка. Подобни модели за 

оценка на развъдната стойност в редица страни вече се прилагат и в 

биволовъдството и овцевъдството.  

Предимствата при прилагането на модели за оценка на развъдната 

стойност на база продуктивност за контролен ден могат да се обединят в 

няколко насоки. Едната е, че при тези модели има възможност да се обхванат 

много повече средови фактори, влияещи върху продуктивните качества на 

животните и по този начин да се получат много по-коректни оценки. Друго 

предимство е, че има възможност при директното използване на данните от 

контролите да се получават сравнително точни оценки при използване на по-

малък брой контроли от съответстващите на нормална лактация. Това дава 

възможност да се получат по-рано развъдни оценки, както за бици, така и за 

крави, с което може да се съкрати генерационния интервал и да се намалят 

разходите за контрол на продуктивните признаци.  

Едно значително предимство на ТД моделите е възможността при 

тяхното прилагане за оценка на формата на лактационната крива, както на 

ниво различни фактори, така и на отделните животни. Използването на 

данните от дневните контроли дава възможност за изчисляване на повече 

статистически данни за организационните цели за собствениците на стада: 

устойчивост на лактирането, нивото на пика на продуктивност, деня на 

достигане на пика, лактационната крива за стадото. Това са показателите, 

които могат да се използват за подобряване на мениджмънта на стадата, ниво 

на хранене, използвани фуражи, отглеждане и съответно биха имали 

икономическо значение за собствениците на стада.  

Типа на моделите и факторите включвани в лактационните модели са 

сравнително добре проучени и изяснени. При ТД моделите има много по-

големи възможности за включване на различни фактори и варианти на тяхното 

включване. Затова и моделите за различните страни и породи се различават. 

От значение е предварителното проучване и съобразяване на моделите със 

специфичните условия за дадена страна и порода – големина на популацията, 

размер на стадата, налична информация за животните и т.н. 

В нашата страна през последните 10 - 15 години не се извършва оценка 

на развъдната стойност на говедата от породите за мляко. Положителното към 
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настоящия момент е, че развъдните асоциации извършват контрол на 

продуктивните признаци и тази информация се съхранява в различни 

софтуерни база данни. Това е една добра предпоставка за бъдещо прилагане 

на оценка на развъдната стойност.  

При повечето породи говеда за мляко у нас и най-вече при Черно-

шарената порода от години се работи предимно със семенна течност, както от 

Европейски, така и от други страни. В повечето от тези страни за оценка на 

развъдната стойност на тези породи се използват ТД модели. При вече 

представената ситуация у нас и в световен мащаб е логично развъдните 

асоциации да се насочат за в бъдеще към прилагане на ТД модели за оценка 

на развъдната стойност. Целта на настоящия труд е да послужи като основа за 

ТД модел за оценка на развъдната стойност на Българската черно-шарена 

порода говеда.  

 

ІІ. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  

Целта на настоящето проучване е да се разработи Test day модел 

(ТДМ) за оценка на развъдната стойност, да се проучи влиянието на различни 

фактори върху лактационната крива и да се предложи приемлив показател за 

нейната устойчивост при черно-шарени говеда. 

За постигане на така поставената цел бяха реализирани следните 

задачи: 

1. Оценка на значимостта на различни фиксирани фактори и тяхната 

връзка с продуктивните признаци за нормална лактация и за контролен ден и 

влиянието на някои от тях върху оценката на развъдна стойност.   

2. Проучване на вариансните компоненти и повторяемостта на 

лактационни (ЛМ) и за контролен ден (ТД) модели с фиксирани и случайни 

ефекти и оценка на модели с оптимални параметри за съответните 

продуктивни признаци. 

3. Оценка на вариансните компоненти, херитабилитет и корелации 

между продуктивните признаци при прилагане на  многопризнакови и 

многомерни модели за нормална лактация и за контролен ден. 

4. Оценка на развъдната стойност и рангови корелации при бици в 

зависимост от прилагания модел за оценка.  

5. Оценка на генетичните параметри за признаците на продуктивност за 

контролен ден по периоди на контрола и проучване на варианти за използване 

на по-малък брой контроли за оценка на развъдна стойност при използване на 

ТДМ и за приравняване към 305 дни на незавършени и скъсени лактации. 

6. Проучване на влиянието на факторите сезон на отелване, възраст на 

първо отелване, поредна лактация, сервиз период, оценка на телесното 

състояние преди отелване, здравословно състояние, темперамент при доене и 

условията на стадата върху формата на лактационната крива 

7. Проучване на различни показатели за устойчивост на лактационната 

крива и корелацията им с млечността за нормална лактация и оценка на бици 

за устойчивост на лактацията при техните дъщери. 
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ІІІ. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

1. Характеристика на данните за основната част от проучването 

В основната част на проучването са използвани данни за крави от 10  

говедовъдни ферми от 4 региона на Р. България – Софийски, Пловдивски, 

Старозагорски и Търговищки. Данните обхващат периода от 1995 до 2006 год., 

като тук влизат всички крави отелили се за първи път след 01.01.1995 год. и 

имащи данни от контрола на продуктивните им качества. Взети са всички 

данни за произход, дата на раждане, дата на поредно отелване, дата на брак и 

продуктивни признаци – млечност, % мастни вещества и протеин от всички 

контроли за всяка налична лактация. Данните са взети от архива на 

съответните РССРСЖ.  

В проучването са включени лактации с продължителност от 240 до 305 

дни, съответно с налични 8 до 10 контроли за лактация. Лактации с липсващи 

или некоректни повече от една поредни контроли са изключени от обработка. 

Най-много такива проблеми са отчетени при признака процент протеин в 

млякото за контрола (съответно и млечен протеин), поради което броят на 

лактациите и съответно контролите не съответства на тези за останалите 

признаци – млечност процент мастни вещества и млечно масло. 

Информацията за по-късите лактации (под 240 дни) е налична и е 

използвана в раздел „Методи за приравняване на продуктивността на скъсени 

лактации към 305 дневна лактационна млечност”. 

С цел постигане на максимална апроксимация, някои от признаците и 

факторите са включвани в моделите като класови или като независими 

променливи в реални стойности. Класовете за отделните фактори и признаци 

са следните: 

- Възраст на първо отелване: 1 – под 720 дни; 2 – от 721 до 810 дни; 3 – 

от 811 – до 900 дни; 4 - от 901 до 990 дни; 5 – от 991 до 1080 дни и 6 – над 

1081 дни. 

- Сервиз период: 1 – незаплодени; 2 – заплодени до 85
-тия

 ден от 

отелването; 3 – заплодени от 86
-тия

 до 170
-тия

 ден; 3 – заплодени след 171
-вия

 

ден от отелването; 

- Сезон на отелване: 1 – зима (декември-февруари); 2 – пролет (март-

май); 3 – лято (юни-август); 4 – есен (септември-ноември) 

- Период на бременност към деня на контролата – дните на бременност 

от заплождането до датата на поредната контрола са разделени на 30, като по 

този начин са оформени следните класове: 0 – незаплодени; 1 – до 30 дни 

бременност; 2 – от 31 до 60 дни; 3 – от 61 до 90 дни; 4 – от 91 до 120 дни; 5 – 

от 121 до 150 дни; 6 – от 151 до 180 дни; 7 – от 181 до 210 дни; 8 – от 211 до 

240 дни бременност; 

- Период от лактацията: дните от отелване до деня на съответната 

контрола са разделени на 30, като по този начин са оформени следните 

периоди от лактацията: 1 – до 30
-тия

 ден; 2 – от 31
-вия

 до 60
-тия

 ден; 3 – от 61
-вия

 

до 90
-тия

 ден; 4 - от 91
-вия

 до 120
-тия

 ден; 5 – от 121
-вия

 до 150
-тия

 ден; 6 – от 151
-

вия
 до 180

-тия
 ден; 7 – от 181

-вия
 до 210

-тия
 ден; 8 – от 211

-тия
 до 240

-тия
 ден; 9 – от 

241
-вия

 до 270
-тия

 ден; 10 – от 271
-вия

 до 305
-тия

 ден; 

На всички животни са налични данните за произход. Взети са 

идентификациите на родителите – майка и баща. Така е осигурено 

генеалогично дърво до първо ниво, като родителите на включените в 
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проучването животни са базовата популация в изследването. Включените в 

проучването крави са дъщери на 125 бика. 

2. Използвани методи  

Използваните методи в проучването са представени по съответните 

раздели както следва: 

2.1. Определяне на фиксираната част на статистическите модели 

В този раздел на проучването са включени съответно: 

За проучване на фиксираните фактори при данните за нормална 

лактация: 

– за признаците млечност, млечно масло и среден процент мастни 

вещества – 2 877 нормални лактации от І
-ва

 до ІІІ
-та

 включително; 

– за признаците млечен белтък и среден процент белтъчини – 1 727 

нормални лактации от І
-ва

 до ІІІ
-та

 включително; 

За проучване на фиксираните фактори при данните за контролен ден: 

– за признаците млечност, млечно масло и процент мастни вещества – 

27 220 контроли за лактации от І
-ва

 до ІІІ
-та

 включително; 

– за признаците млечен белтък и процент белтъчини – 16 332 контроли 

за лактации от І
-ва

 до ІІІ
-та

 включително; 

За изследване на влиянието на определени фактори върху 

продуктивните признаци за нормална лактация и за контролен ден се 

използвани общи линейни модели (1), при които оценките на главните ефекти 

и компонентите на дисперсията са получени по обобщения метод на най-

малките квадрати (GLSM). 

В матрична форма използваните линейни модели имат следния вид: 

Y= μ.1 + Xβ  + Zb + ε,                       (1) 

където:                                      

Y е векторът с наблюденията на зависимия признак, 

μ е популационното средно, 

β е векторът на главните ефекти (групиращи променливи), 

b е векторът с коефициентите пред останалите фиксирани фактори, 

отговарящи на непрекъснати (количествени) независими променливи, 

X е матрицата на дизайна (инцидентна матрица), състояща се от 0 и 1, 

определящи принадлежността към нивата на включените фактори,  

Z е матрицата със стойностите на непрекъснатите независими 

променливи, 

 ε е векторът на ефектите на не наблюдаваните случайни фактори.  

Сравняването на изследваните линейни модели се извършва на базата 

на статистическата значимост на влиянието на проучваните фактори, общия 

брой на степените на свобода за всеки модел, коефициента на 

детерминираност (R
2
) и коефициента на множествена корелация (R).  

2. 2. Сравняване на модели с фиксирани и случайни ефекти 

На практика при оценката на развъдната стойност на животните се 

използват смесени линейни модели, които включват както фиксирани, така и 

случайни ефекти. Когато в моделите се включват и перманентни средови 

ефекти, към горепосоченото уравнение се добавя и инцидентната матрица – 

W, свързваща записите с перманентни средови ефекти. В този случай 

уравнението добива следния вид: 

Y = Xb + Za + Wpe + e,                                                                       (2) 
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където: 

Y е (nx1) е вектор с наблюденията на зависимия признак, n – номер на 

записите; 

b е (px1) е вектор на фиксираните ефекти,  p – брой на нивата на 

фиксираните ефекти; 

a е (qx1) е вектор на случайните ефекти, q – брой на нивата на 

случайните ефекти; 

X е (nxp) е матрица на дизайна (инцидентна матрица), състояща се от 0 

и 1, определящи принадлежността на записите към нивата на включените 

фиксирани фактори. 

Z е (nxq) е матрицата на дизайна, която свързва записите със 

случайните ефекти; 

pe е векторът на случайните перманентни средови и неадитивни 

генетични ефекти. 

е е векторът на ненаблюдаваните случайни ефекти. 

Оценката на перманентните средови ефекти се получава само за 

животните със записи. Сумата от развъдните оценки и перманентните средови 

ефекти (ai+pi) за животното i се определя като вероятна продуктивна 

възможност (PPA) и представлява една оценка на бъдещото представяне на 

животното в същото стадо.  

Окончателния вид на модела за продуктивните признаци за нормална 

лактация има следния вид: 

Yijklmn =  HYSi +  Lj + VІOTk + SPl + animal m + pem +eijklmn            (3) 

Където: 

Yijklmn е наблюдението на продуктивния признак за нормална лактация; 

HYSi e фиксиран ефект на стадо-година-сезон на отелване; Lj е фиксиран 

ефект на поредна лактация; VІOTk е фиксиран ефект на възраст на първо 

отелване (в класове); SPl е фиксиран ефект на сервиз период (в класове); 

animalm - случайният адитивен генетичен ефект; pem - случайният 

перманентен средови ефект; eijkmn – случаен ефект на ненаблюдаваните 

фактори.  

Окончателния вид на модела за продуктивните признаци за контролен 

ден (ТД модел) има следния вид: 

Yijklmn=HYMi + Lj + VІOTk + SPl + bj1(D/c) + bj2(D/c)
2 

+ bj3ln(c/D) + bj4ln(c/D)
2
 + 

+animalm + pem + eijklmn                                                                                                          (4) 

Където: 

Уijkmn е наблюдението на продуктивния признак за контролен ден; HYMi е 

фиксиран ефект на стадо-година-месец на контрола; Lj е фиксиран ефект на 

поредната лактация; VІOTk е фиксиран ефект на възрастта на първо отелване 

(в категории); SPl е фиксиран ефект на сервиз периода (в категории); animalm е 

случайният адитивен генетичен ефект; pem е случайният перманентен средови 

ефект; bk1 и bk2 са регресионните коефициенти на линеен и квадратичен ефект 

на D/c (D дни от лактацията; c=305) bk3 и bk4 са регресионните коефициенти на 

линеен и квадратичен ефект на ln(c/D) за съответната лактация; eijkmn е 

случаен ефект на ненаблюдаваните фактори.  

Фенотипната (общата) дисперсия при такъв модел е у
2 

= а
2  

+ ре
2
  + е

2
 

(а
2 

е адитивната генетична дисперсия, ре
2
 е дисперсията на перманентния 

средови фактор; е
2
 е остатъчната дисперсия). Предположенията в този модел 
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са, че за наблюденията на едно и също животно остатъците (грешките) не са 

корелирани и че корелацията между последователните наблюдения е една и 

съща (т.нар. повторяемост), отразяваща вероятността полученото 

представяне на животните да се прояви в бъдеще. Повторяемостта се 

изчислява чрез формулата: 

(σ
2
a + σ

2
pe)/σ

2
y 

2.3. Многопризнаков модел (Multitrait models) 

В многопризнаковия анализ са включени продуктивните признаци за 

нормална лактация и за контролен ден, като за всички признаци, съответно за 

ЛМ и за ТД модела, се използват едни и същи модели, т.е. еднакви матрици на 

дизайна. В матрична форма моделът за многопризнаковия анализ за два и 

повече зависими признака има вида: 

Y1=X1b1 + Z1u1 + e1                                (5) 

Y2=X2b2 + Z2u2 + e2 

Y3.............................. 

За цяла лактация e прилаган модел (3), а  за контролен ден – модел (4). 

2.4. Влияние на възрастта на първо отелване върху продуктивните 

признаци за контролен ден и оценката за развъдна стойност. 

Линейните модели, които са използвани за определяне на компонентите 

на дисперсията, генетичните корелации, херитабилитета и оценка на 

развъдната стойност на животните за изследваните продуктивни признаци 

имат вида: 

1) За възраст на първо отелване: 

yijklm=  hi + yrbj  + animalk + pel +  eijklm 

където: уijklm е наблюдението на продуктивния признак; hi е фиксиран 

ефект на стадото; yrbj е фиксиран ефект на годината на раждане; animalk е 

случайният адитивен генетичен ефект; pel е случайният перманентен средови 

ефект; eijklm – случаен ефект на ненаблюдаваните фактори. 

2) За млечност и % мастни вещества за контролен ден – модел (4) 

За избор на модел за оценка на развъдната стойност са оценени 

компонентите на варианса два ТД модела: 

Модел І – модел (4), без включване на възраст на първо отелване; 

Модел ІІ – модел (4) с включена възраст на първо отелване (в класове); 

От посочения модел са взети и оценките за лактационните криви по 

возрастови класове. 

2.5. Влияние на сервиз периода върху продуктивните признаци за 

контролен ден и оценката на развъдна стойност. 

Периода на бременност и сервиз периода са включвани и в двата 

варианта: като  некласова, независима променлива в реални стойности (дни), 

а също и като фиксиран ефект в класове.  

За определяне на компонентите на дисперсията и оценка на развъдната 

стойност на животните за изследваните продуктивни признаци е използван 

модел (4). 

За избор на модел за оценка на развъдната стойност са оценени 

компонентите на варианса общо за пет ТД модела:    

Модел І – модел (4), без включване на репродуктивен признак; 

Модел ІІ – модел (4), с включен сервиз периода в дни; 

Модел ІІІ – модел (4), с включвене на сервиз периода в класове; 
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Модел ІV – модел (4), с включване на бременния период в дни; 

Модел V – модел (4), с включване на бременния период в класове. 

2.6. Методи за приравняване на продуктивността на черно-шарени 

крави със скъсени лактации към 305 дневна лактационна млечност 

В проучването са включени 1033 лактации, съответно І
-ва

 – 367, ІІ
-ра

 – 

334, ІІІ
-та

 – 180 и ІV
-та

 и повече – 152 лактации. Лактациите са на крави, отелили 

се за първи път в периода от 1995 до 2006 год., от 10 стада в различни региони 

на страната – Софийски, Старозагорски и Търговищки. Използвани са само 

лактациите с налични данни за продуктивност за не по-малко от 8 и не повече 

от 10 месечни контроли, или само лактации съответстващи на 305 дневна 

лактация. Включени са всички налични нормални лактации от първа до девета. 

За изчисляване на коефициентите са използвани следните методи: 

1. Чрез изчисляване на относителен дял на акумулираните 

контроли към сумата от всички контроли (8-10), (Cilek and Tekin, 2006): 

На базата на данните от месечните контроли се изчисляват коригиращи 

коефициенти при използване на следната формула: 

           Total                 Total                                                Total    

Ry = ------------,  ---------------------------,    ----------------------------------------------------------, 

       1
-ва

 конт.   1
-ва

 конт.+ 2
-ра

 конт.    1
-ва

 конт.+ 2
-ра

 конт+.........+10
-та

 контр. 

Където: 

Ry е стойност на коригиращия коефициент; Total е средната сума от 

продуктивността за всички контроли (от 8 до 10); знаменател е средното на 

продуктивността от всички контроли за съответния период. 

2. Чрез линейна регресия: 

Използвана е проста линейна регресия, при която се прави 

предположение, че средната стойност на y за дадена стойност на x се 

изразява графически с права линия и че точките от диаграмата на 

разсейването са разположени по линията с уравнение y=ax+b или близко до 

нея. По този вероятностен модел се намират оценки на коефициентите в 

уравнението по данните от извадката с точки  (x1, y1), (x2, y2), ..., (xn, yn). 

Където: xi  е продуктивността за скъсената лактация, а yi – наблюдаваната 

продуктивност за 305 дневна лактация. За дадена точка от данните, (xi, yi) 

прогнозната стойност за y ще бъде ŷ=axi, ако приемем, че линията минава 

през т. (0,0). 

3. Чрез функция от продуктивността за последната контрола 

или за скъсената лактация (Wiggans and Van Vleck, 1979) 

При този метод за изчисляване на прогнозната млечност се използват 

две различни функции - съответно: 

1.) Функция на млечността от последната контрола (LP) 

FLP = RY/LP*(305-n) 

Където: 

RY е разликата между млечността за 305 дни и млечността за скъсения 

лактационен период; LP е продуктивността за последната контрола; n е 

продължителността на скъсената лактация в дни. 

2.) Функция на продуктивността за скъсената лактация (PR): 

FPR = RY/[Yn/n(305-n)] 

Където: 
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Yn e продуктивността за скъсения лактационен период; останалите 

означения са същите, както за FLP 

При използване на един от двата фактора се изчислява прогнозната 

продуктивност чрез следното уравнение: 

Y305 = [1 + FLP(PR)(305-n)/n]Yn 

При приемане, че връзката е линейна, можем да използваме следната 

интерполационна формула: 

К= К1 + (К2-К1)/(Д2-Д1)*(Д-Д1), където  

К, К1 и К2 са стойностите на коефициентите съответно за дни Д, Д1 и Д2; 

К е търсената стойност на коефициента за дните Д, за които е изпълнено  

условието Д1<Д<Д2;  

За избор на метод, максимално точно прогнозиращ продуктивността, е 

използвана фенотипната корелация между действителната и прогнозната 

млечност за 305 дни. За целта млечността за всеки един лактационен период е 

умножена по съответния коефициент за приравняване и е получена 

прогнозната млечност за 305 дни. След което е изчислена фенотипната 

корелация между прогнозната и действителна продуктивност за всеки един от 

проучваните методи. 

Проучването е извършено в два последователни етапа. В първата част 

са включени само данни за продуктивност за нормална лактация – налични 10 

контроли. Използвани са общо 1207 лактации на 796 крави от 6 стада, дъщери 

на 54 бика. Включени са лактации от първа до седма.  

Изчислена е млечността с натрупване, съответно до 30
-тия

, до 60
-тия

, и 

т.н. ден от лактацията, през интервал от 30 дни, при използване на данни от 

месечните контроли на кравите. Млечността за всеки един от тези периоди е 

приравнена към млечност за 305 дни при използване на функция от 

продуктивността за скъсената лактация (Wiggans and Van Vleck, 1979). 

След получаване на прогнозните продуктивности на база продуктивност 

за отделните периоди на лактацията е направена BLUP-оценка на биците, 

бащи на включените в проучването крави. 

BLUP-оценката е направена при използване на следния линеен 

статистически модел: 

Yijk = μ  + HYSi + VIOTj + eijk 

Където:  

Yijk  е зависимата променлива, в случая млечност за нормална лактация; 

μ е средното за модела; HYSi е фиксирания ефект на стадото, годината и 

сезона на отелване, VIOTj е случаен ефект на възрастта на кравата на първо 

отелване и eijk е случаен ефект на ненаблюдаваните фактори; 

Във втората част на проучването са включени абсолютно всички данни 

за продуктивност на кравите от три стада в Търговищки регион за периода от 

1995 год. до 2006 год., включително и лактации по-кратки от 240 дни. 

Използвани са данни за 621 крави и съответно 1307 техни лактации. 

Включените в проучването крави са дъщери на  51 бици.  

Направена е BLUP-оценка на биците, действали във въпросните три 

стада, първо при използване на данните само за нормалните лактации на 

дъщерите им – с продължителност от 240 до 305 дни. Продуктивността на 

дъщерите с по-къси от 240 дни лактации е приравнена към 305 дневна 

лактация, като са използвани съответните фактори за продължителност на 
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лактацията и поредна лактация. Изчислена е отново BLUP-оценката на биците, 

след като са включени и приравнените лактации. BLUP-оценкитe са направени 

при използване на вече посочения модел. 

2.7. Оценка на компонентите на вариансите и херитабилитета за 

продуктивните признаци за отделните контроли от лактацията. 

В частта от проучването, третираща генетичните параметри на 

продуктивните признаци за отделните контроли, са включени данни за общо 

502 черно-шарени крави от 6 стада – 2 в Софийски и 4 в Старозагорски регион. 

Използвани са данните от 1
-ва

 до 3
-та

 лактация – общо 980 лактации, за 

периода от 1995 до 2002 год. Допуснати до използване бяха само лактации с 

налични не по-малко от 7 контроли и не повече от една липсваща поредна 

контрола. Кравите са дъщери на 70 бика, действали в повече от две стада за 

разглеждания период. 

За оценка на компонентите на дисперсията и херитабилитета на 

продуктивните признаци за отделните контроли е приложен многомерен 

статистически анализ, при който всяка поредна контрола (период от 

лактацията) е представена като отделен признак.  

ТД модела използван за отделните контроли е модел (4), който е 

прилаган за всяка поредна контрола (многопризнаков модел, модел (5)). 

2.8. Директно използване на по-малък брой контроли за лактация 

при оценката на развъдната стойност на говеда за мляко. 

В проучването са включени общо 2878 лактации на 1678 крави от 10 

стада. Стадата са от различни региони на страната – Софийски, 

Старозагорски, Пловдивски и Търговищки. Използвани са данните от 

месечните контроли за първите три лактации на кравите, получени в периода 

от 1995 до 2006 год., като това са общо 27 299 контроли. Кравите са дъщери 

общо на 125 бика, от които  41 имат над 10 дъщери в повече от 2 стада. 

За получаване на BLUP-оценките за различен брой контроли (Test day 

models – ТДМ) данните са структурирани поетапно, както следва: първо всички 

налични контроли за нормална лактация до 10; след това само първите 9; 

само първите 8; само първите 7 и т.н. до първите 2 контроли. Само за първата 

контрола не е правено въпросното проучване, тъй като периодът от отелване 

до първа контрола много варира – от 8 до 50 дни, а вследствие на това и 

продуктивността на животните. Всичко това води до много ниски зависимости. 

За получаване на BLUP-оценките на биците по проучваните показатели 

за ТДМ е използван линеен модел, включващ факторите стадо, година, месец 

на контрола, поредна лактация, възраст на първо отелване, като за трите 

признака и за всички симулационни варианти за различен брой контроли е 

използван един и същ модел.  

Фиксираните ефекти за модела на 305 дневна лактация включват стадо, 

година, сезон на отелване и поредна лактация. Възрастта на първо отелване е 

включена и в двата модела като некласова, независима променлива в реални 

стойности (дни). 

2.9. Материал и методи използвани в раздел «Показатели за 

устойчивост на лактацията” 

Проучването е направено при 1678 черно-шарени крави в 10 стада от 

различни региони, съответно: Софийски, Пловдивски, Старозагорски и 

Търговищки. Използвани са данни за първа, втора и трета лактации (общо 
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2878 лактации) за периода 1995 г. до 2006 г. Взети са само лактации с налични 

не по-малко от 8 месечни контроли за лактация, като са използвани само 

първите от 8 до 10 контроли, съответстващи на нормална лактация с 

продължителност от 240 до 305 дни. Общият брой контроли е 27 229. 

Включените в проучването крави са дъщери на 125 бика.  

За да се проучи ефекта на нивото на млечност за нормална лактация 

върху формата на лактационната крива, млечността за нормална лактация е 

разпределена в класове както следва: под 3000 kg, от 3001 до 4000 kg, от 4001 

до 5000 kg, от 5001 до 6000 kg, от 6001 до 7000 kg, от 7001 до 8000 kg и над 

8001 kg млечност.  

Направено е изследване на шест показателя характеризиращи 

устойчивостта на лактацията. Три от тях са разработени на база разлика в 

нивото на продуктивност за различни периоди на лактацията, а другите три – 

относителен дял на продуктивността за същите периоди. 

1. Разлика между дневната млечност на 60
-тия

 и 280
-тия

 ден от 

лактацията:  М60–М280  (Pool and Meuwissen, 2001) 

2. Разлика между дневната млечност на 60
-тия

 и 210
-тия

 ден от 

лактацията: М60–М210 

3. Разлика между максималната млечност за лактацията (пика на 

лактацията) и на 210
-тия

 ден: Мmax– М210 

4. Отношението между млечността на 280
-тия

 към тази на 60
-тия

 ден 

изразена в процент: М280/М60   (Lin, 1980)   

5. Отношението между млечността на 210
-тия

 към тази на 60
-тия

 ден 

изразено в процент: М210/М60 

6. Отношението между млечността на 210-тия към тази в пика на 

лактацията изразена в процент:  М210/Ммах 

Фиксираните ефекти за модела на 305 дневна лактация включват стадо, 

година, сезон на отелване и поредна лактация. Възрастта на първо отелване е 

включена и в двата модела като некласова, независима променлива в реални 

стойности (дни). Същите фактори са използвани и при оценката на развъдната 

стойност за различните показатели за устойчивост. 

За извеждане на достоверни модели за BLUP-оценките на биците е 

използван в най-общ вид следния модел: 

Yijkl =  μ +  HYSi + Lj + VIOTk + eijkl 

Където: 

Yijk е зависимата променлива (проучвания признак); μ  е популационното 

средно; HYSi  e  фиксирания ефект стадо-година-сезон на отелване; Lj  е ефект 

на поредната лактация; VIOTk e ефекта на възрастта на първо отелване; eijkl е 

ефектът на невключените случайни фактори. 

3. Статистически методи и програмни продукти 

За изследване на връзката между фактори и признаци са използвани 

линейни модели, като решенията са получени чрез обобщения метод на най-

малките квадрати (LSM), а компонентите на вариансата са оценени по 

алгоритъма “ANOVA” на пакет STATISTICA на Stat Soft. 

За оценката на развъдната стойност на биците е използвана 

процедурата BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) на програмата LSMLMW 

Harvey (1987). 
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Оценките на дисперсията са получени чрез REML процедурата 

реализирана в програмата за оценка на компонентите на дисперсията VCE 5.0 

(Kovac and Groeneveld, 2002). За изчисляване оценките на фиксираните 

ефекти, коефициентите на регресия, оценките на адитивните генетични и 

перманентните средови ефекти и оценките на развъдната стойност е 

използван програмен пакет Pest (Groeneveld, 1990).  

 

III. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Статистически данни и анализ на включените в основната част на 

проучването обекти и признаци. 

При оценката на развъдна стойност за млечната продуктивност на 

младите бици от породите за мляко основно се разчита на данните за първа 

лактация на техните дъщери. За получаване на по-точна картина и коректна 

представа за популацията в много страни се включват данни за повече 

лактации на кравите, но не по-късна от трета. В по-голямата част от 

проучването свързано с моделите за оценка на развъдната стойност за 

продуктивните признаци в нашето проучване са използвани основно  данните 

за първите три лактации на кравите.  

На табл. 1 са представени статистическите показатели средно за всички 

ферми за първите три лактации. Средната възраст на първо отелване на 

кравите от всички включени в проучването стада е 891,21 дни или 29,7 месеца. 

Това е доста висока възраст за първо отелване на кравите от Черно-шарената 

порода. В различните страни се сочат доста вариращи данни за средната 

възраст на първо отелване, а също така и за оптималната.  

Таблица 1. Дескриптивни показатели на основните репродуктивни и 

продуктивни признаци общо за всички ферми средно за първите три 

лактации. 

 

Признаци 

 

Брой 

n 

 

Средна стойност 

х ± Sx 

Стандартно 

отклонение 

SD 

Възраст на І
-во

 отелване 1490 891,21 ± 4,226 137,84 

Сервиз период 2851 169,90 ± 2,419 105,26 

Млечност за нормална лактация 2877 4468,32 ± 40,34 1416,10 

Млечно масло за нормална 

лактация 
2877 163,55 ± 1,081 58,03 

Среден % мастни вещества 2877 3,72 ± 0,007 0,38 

Млечен белтък за нормална 

лактация 

1727 
148,46 ± 3,390 

59,36 

Среден % белтъчини 1727 3,31 ± 0,040 0,29 

За включените в нашето проучване стада най-голям е броят на кравите 

отелили се за първи път на 27-30 месеца (34%), следвани от тези на 30-33 

месеца (22,9%) и на 24-27 месеца (20%), фиг. 1. Основният масив от крави в 

обхванатите от проучването стада – 76,9%, са се отелили на възраст от 24 до 

33 месеца. Броят и съответно относителният дял на кравите отелили се до 24 

месечна възраст или заплодени до 15 месеца е много малък – 6,1 %.  

В България, както и в други страни, не се води контрол на живата маса и 

развитието на младите разплодни животни. Фермерите вземат своите 

решения за заплождане на юниците в зависимост от свои субективни мнения, 



 15 

често свързани с изчакване на по-добро развитие на животните. Трябва да се 

има предвид и това, че храненето осигурява средно дневен прираст около 700 

g, при което юниците достигат желаното развитие и жива маса не по-рано от 

17 – 18 месечна възраст. Друг фактор, който не стимулира по-ранното 

заплождане на юниците е, че през последните 10-15 години процента на 

ремонт на млечните стада у нас е много нисък, като се извършва основно 

принудителния брак. Не се наблюдава и голямо търсене на разплодни 

животни на пазара. Всичко това не предполага стремеж към съкращаване на 

възрастта на първо отелване на юниците. 

0
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30

35

%

Възраст на първо отелване, дни

Фиг. 1. Относителен дял на кравите по възраст на първо отелване 

% от общия брой 6,1 20 34 22,9 10,2 6,7

< 720 721-810 811-900 901-990 991-1080 >1081

 
Средната продължителност на сервиз периода за всички включени в 

проучването животни е 169,9±2,42 дни, табл. 1. За последните години и други 

автори сочат известно увеличение на продължителността на сервиз периода 

при крави от Черно-шарената порода и особено при Холщайна. У нас в 

последните години масово се използват холщайнски бици при Българската 

черно-шарената порода, така че тя като цяло е подчертано холщайнски тип. 
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Фиг. 2. Относителен дял на кравите в зависимост от 

продължителността на сервиз периода и заплождането

% крави от общия брой 28,5 14,9 27,1 29,5

незаплоде

ни
до 85 ден

от 86 до 

170 дни

след 171 

дни

 
На фиг. 2 е представено разпределението на кравите (в %) в зависимост 

от продължителността на сервиз периода. Относителният дял на кравите със 

сервиз период в рамките на 85 дни, осигуряващ по едно теле и лактация за 
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година е твърде малък, само 14,9 %. Кравите с удължен сервиз период до 170 

дни представляват 27,1 % от общия брой, а тези заплодени след този период – 

29,5 %. От общия брой крави включени в проучването 28,5 % не са се 

заплодили по една или друга причина и съответно са отпаднали от стадата. 

У нас не се води контрол на репродуктивните признаци и тези, които 

могат да се използват за селекционни цели са изчислимите от данните за 

контрол на продуктивността – дати на поредното отелване.  

Средната млечност за нормална лактация за първите три лактации на 

включените в проучването крави не е висока - 4468,32 kg, като се има предвид, 

че периода на проучване обхваща крави отелили се след 1995 г. до 2006 г, то 

тази млечност е представителна за средната продуктивност на породата в 

страната за този период. Средният процент мастни вещества е 3,72 %, а на 

протеина – 3,31 % (табл. 1).  

На таблица 2 са представени средните стойности за продуктивните 

признаци за контролен ден по ферми и средно за всички. Като цяло средната 

млечност за контролен ден е сравнително ниска, с вариране от 11,49 до 14,37 

kg, като изключение прави ферма 10, с доста висока млечност за контролен 

ден в сравнение с останалите. Кравите в тази ферма са и с най-високо 

съдържание на мастни вещества – 4,04%. В останалите ферми процента 

мастни вещества в млякото за контролен ден слабо варира, от 3,68 до 3,99 % 

(разлика 0,31 %). При процента протеин в млякото за контролен ден 

варирането по ферми е по-голямо, от 3,03 до 3,53 % (разлика 0,50 %). 

Таблица 2. Средни стойности за продуктивните признаци за 

контролен ден по ферми. 

Код 

на 

фер-

мата 

Млечност и мастни вещества за контролен 

ден 

Протеин в млякото за 

контролен ден 

Брой Млечност, 

kg 

x ± Sx 

Млечно 

масло, kg 

x ± Sx 

 % мастни 

вещества 

x ± Sx 

Брой Млечен 

протеин,kg 

x ± Sx 

% 

протеин 

x ± Sx 

1 7565 12,78 ± 0,05 0,498 ± 0,001 3,99 ± 0,008 2941 0,382±0,002 3,19±0,009 

2 2245 14,31 ± 0,09 0,517 ± 0,003 3,68 ± 0,017 2054 0,444±0,003 3,15±0,010 

3 1737 12,09 ± 0,12 0,446 ± 0,004 3,75 ± 0,016 1499 0,369±0,004 3,09±0,011 

4 715 14,37 ± 0,14 0,530 ± 0,006 3,74 ± 0,027 335 0,403±0,005 3,03±0,023 

5 995 11,49 ± 0,14 0,439 ± 0,005 3,89 ± 0,022 798 0,362±0,004 3,17±0,013 

6 922 14,03 ± 0,17 0,516 ± 0,010 3,69 ± 0,038 257 0,486±0,012 3,32±0,022 

7 5347 13,66 ± 0,06 0,499 ± 0,002 3,71 ± 0,007 1582 0,446±0,004 3,34±0,008 

8 2372 12,06 ± 0,11 0,461 ± 0,004 3,86 ± 0,009 1936 0,386±0,006 3,53±0,012 

9 2076 12,15 ± 0,09 0,473 ± 0,004 3,83 ± 0,015 1886 0,373±0,003 3,09±0,010 

10 3245 25,03 ± 0,12 1,001 ± 0,005 4,03 ± 0,012 3044 0,844±0,004 3,40±0,008 

Средно  27219 14,35±0,037 0,547 ± 0,002 3,85 ± 0,004 16332 0,481±0,002 3,23±0,004 

Въпреки голямото отклонение в продуктивността на кравите от Ферма 10 

тя е включена в проучването, тъй като на практика при кравите в една 

популация животните не са изравнени по продуктивност и има и такива ферми. 

Това осигурява една по-естествена вариабилност проучваните признаци.  
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2. Определяне на фиксираната част на статистическите модели за 

лактационен период и контролен ден 

За качеството на всеки статистически анализ се съди по модела, който 

се използва за анализ на данните. Моделът трябва да представя естеството 

на данните и да отразява биологичните зависимости на проблема. 

За да се конструира един добър оперативен модел, изследователят 

трябва да изхожда от идеалния. В зависимост от структурата на данните и 

наличната информация оперативният модел може да се различава в различна 

степен от идеалния. Ако се допуснат прекалено много опростявания, чрез 

изключване на фактори или се включват такива, които са само предположения, 

анализът няма да е верен. За структурирането на оперативен модел за анализ 

трябва да включват основно фактори имащи значим ефект (Schaeffer, 1993). 

Това е и причината за различните популации, породи  и страни моделите за 

оценка на говедата от породите за мляко да включват различни фактори. 

Един от основните моменти при дефинирането на линейните 

статистически модели за оценка на развъдната стойност на селскостопанските 

животни и в частност на говедата, е правилният избор на фиксираните ефекти 

включени в него и използването на по-малък брой фактори на базата на 

тяхната степен на влияние. В рамките на традиционните статистически методи 

се прави разлика между фиксираните и случайни фактори, включени в 

линейните модели. 

Фиксирани са факторите, чиито класове (нива) обхващат всички 

възможни техни категории. Фиксираните фактори се отличават с неголям брой 

категории, които биха могли да се наблюдават при многократно повторение на 

експеримента (за различни извадки). Такива са например номера на поредната 

лактация, възрастта на отелване в категории, стадото, начина на отглеждане, 

сезона на отелване и т.н. Ако се получи повторна извадка от едно и също 

множество от данни, тези фактори, които поддържат едни и същи нива и за 

двете извадки се разглеждат като фиксирани (Mrode, 1996).  

 

2.1. Оценка на фиксираната част на линейните модели при 

използване на факторите прилагани в линейните модели за 

продуктивност за 305 дневна лактация и възможност за тяхното 

използване в ТД моделите. 

Основен етап от проучването е установяване на степента на влияние на 

различните фиксирани фактори и тяхната взаимовръзка с продуктивните 

признаци. На основата на резултатите от това проучване ще се определят и 

предлаганите линейни статистически модели за оценка на животните по 

продуктивност за нормална лактация и за контролен ден. 

Използваните фиксирани фактори в моделите за оценка на развъдната 

стойност за продуктивните признаци за нормална лактация на говедата от 

породите за мляко в различните страни, с известни модификации са: стадото, 

сезона (месеца) и годината на отелване, поредната лактация, възрастта на 

кравите при първо отелване, сервиз или междуотелен период и др.  

На таблица 3 е представен анализът на вариансите за признаците за 

нормална лактация при прилагане на традиционен модел с фиксирани 

фактори за оценка на развъдната стойност. От представените резултати се 

вижда, че при признаците млечност, млечно масло и млечен протеин за 
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Таблица 3. Анализ на вариансите за влияние на фиксираните фактори върху продуктивните признаци за 

нормална лактация 

Източници 

на 

вариране 

Степени 

на 

свобода 

(n-1) 

Млечност, kg Млечно масло, kg Млечен протеин, 

kg 

% мастни 

вещества 

% протеин 

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

Общо за 

модела 

196 9247586 4,66*** 15761,87 4,72*** 11102,1 4,76*** 0,133 1,50*** 0,051 1,50*** 

СГС 186 6385801 3,21*** 109003 3,26*** 7789 3,34*** 0,115 1,30** 0,046 1,3** 

ПЛ 2 2593998 13,07*** 45883 13,73*** 28457 12,19*** 0,127    1,44 - 0,042 1,2 - 

ВІОТ 5 4182165 21,07*** 66768 19,99*** 46722 20,03*** 0,292 3,31** 0,095 2,8* 

СП 3 9793966 4,93**  19170 5,74*** 13875 5,95*** 0,128 1,45 - 0,071 2,1* 

Грешка 1530 1985263  3341  2333  0,088  0,034  

                               R
2
 0,374  0,376  0,379  0,261  0,261 

                               R 0,611  0,614  0,615  0,402  0,402 

* - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001; - n.s. 

СГС – стадо-година-сезон на отелване; ПЛ – поредна лактация; ВІОТ – възраст на първо отелване; СП – сервиз 

период. 
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нормална лактация всички включени в модела фактори имат статистически 

значимо влияние. Коефициентите на множествена корелация (R) са с висока 

стойност, съответно 0,611, 0,614 и 0,615 за млечност, млечно масло и млечен 

протеин. Коефициентите на детерминираност (R
2
) са със сравнително по-ниски 

стойности, съответно 0,374, 0,376 и 0,379. Не така стои въпросът с моделите 

при двата признака за състав на млякото – среден процент мастни вещества и 

протеин за нормална лактация. При тях не всички включени в модела фактори 

имат статистически значимо влияние и двата коефициента са с доста по-ниски 

стойности. Като приемливи се приемат модели със стойности на R над 0,400. 

При това условие може да се приемат като удачни и моделите за двата 

признака за състав на млякото.  

Независимо от разликите при моделите за всички продуктивни признаци 

ще бъде използван еднакъв модел за оценка на развъдната стойност и 

сравняване на получените оценки с тези за продуктивните признаци за 

контролен ден. Това ще осигури еднаквост на факторите, при които се правят 

оценките за отделните продуктивни признаци. 

На таблица 4 са представени резултатите от анализа на вариансите за 

влиянието на тези фактори върху млечността за контролен ден. Всички 

проучвани фактори имат статистически значимо влияние върху млечността за 

контролен ден (P<0,001).  

Таблица 4. Анализ на вариансите за влияние на факторите, 

използвани в моделите за оценка на развъдна стойност за продуктивност 

за 305 дни, върху млечността за контролен ден 

*- P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001; - n.s. 

ГО – година на отелване; СО – сезон на отелване; МО – месец на 

отелване; СГС – стадо-година-сезон на отелване; ПЛ – поредна лактация; 

ВІОТ – възраст на първо отелване; СП – сервиз период. 

 

Коефициентите на детерминираност и множествена корелация за 

представените модели са сравнително високи - R
2 

от 0,422 до 0,463 и R от 

0,650 до 0,680. Това показва, че има висока зависимост между млечността за 

контролен ден и включените в модела фактори. Трябва да се отбележи, че 

Източници 
на 
вариране 

Степени 
на свобода 
(n-1) 

Модел І Модел ІІ Модел ІІІ 

 
MS 

 
F      P 

 
MS 

 
F      P 

 
MS 

 
F      P 

Общо за 
модела 

І-40; ІІ-32; 
ІІІ-247 

10806,7 496,7 *** 13496,5 620,1*** 1918,95 94,17*** 

Стадо  9 12471 573,2 *** 12668 582,04*** - - 

ГО 10 1539 70,72 *** 1547 71,09 *** - - 

СО 3 - - 1074  49,32 *** - - 

МО 11 327 15,05 *** - - - - 

СГС  237 - - - - 1780  87,35*** 

ПЛ 2 3421 157,23*** 3356 154,21*** 2185 107,25*** 

ВІОТ 5 126 5,81 *** 130 5,98 *** 95   4,67 *** 

СП 3 144 6,62 *** 129 5,91 *** 57   2,82 * 

Грешка  22  22  21  

                               R
2
 0,422  0,459  0,463 

                               R 0,650  0,677  0,680 
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Таблица 5. Анализ на вариансите за влияние на фиксираните фактори върху млечността за контролен ден в 

зависимост от прилагания модел 

Източници 

на 

вариране 

Степени 

на свобода 

(n-1) 

Модел І Модел ІІ Модел ІІІ Модел ІV Модел V 

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

Общо за 

модела 

І-41; ІІ-50; 

ІІІ-50; ІV-58; 

V-42 

10666,2 494,5*** 11399,5 743,8*** 11829,5 743,8*** 10298,05 656,1*** 10419,8 483,44*** 

Стадо  9 15013 695,9*** 13642 860,3*** 13197 829,8*** 13759,3 876,6*** 14996,7 695,79*** 

ГК 11 1285 59,58*** 1134 71,53*** 1164 73,16*** 1003,4 63,9*** 1285,12 59,63*** 

МК 11 992 45,97*** 538 33,9*** 547 34,4*** 579,3 36,9*** 993,58 46,09*** 

ПЛ 2 4538 210,4*** 2834 178,7*** 2788 175,3*** 3271,2 208,4*** 318,54 14,78*** 

ВІОТ 5 145 6,73*** 143 9,0*** 125 7,88*** 135,0 8,6*** 74,07 3,43** 

СП 3 25 0,33 - 461 29,06*** 436 27,41*** - - 25,39 1,18 - 

ЛП 11 - - 14133 891,22*** - - 8890,5 566,43*** 993,58 46,09*** 

ПК 9 - - - - 17129 1076,9*** - - - - 

ПБ 8 - - - - - - 655,1 41,73*** - - 

ВОТ 1 - - - - - - - - 210,17 9,75,62** 

Грешка 27177/27168/

27168/ 

27158/27166 

22  16  16  15,7  21,55  

                               R
2
 0,427  0,578  0,578  0,548  0,427 

                               R 0,654  0,761  0,760  0,756  0,654 

* - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001; - n.s. 

МК – месец на контрола; ГК – година на контрола; ПБ – период на бременност към деня на контролата; ВОТ – 

възраст на отелване; ЛП – период на лактация към дена на контрола; ПК – поредна контрола. 
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Модел ІІІ, в който е включен фиксирания фактор стадо-година-сезон на 

отелване има най-висока стойност на степените на свобода – 247, което 

особено при по-голям обем от данни ще изисква по-високи изчислителни 

ресурси. 

За сравнение с представените модели в таблица 4, на таблица 5 са 

представени резултатите от включването на специфични фактори за 

продуктивността за контролен ден, включвани в няколко варианта и 

представени като Модели от І до V.  Тези фактори са стадо, месец и година на 

контрола, възрастта на първо отелване, сервиз период, период на бременност 

(може и междуотелен период), поредната контрола, период от лактацията и 

възраст на отелване. Всички включени в Модел І фактори имат статистически 

значимо влияние върху млечността за контролен ден (P<0,001). Зависимостта 

между проучвания признак и включените в този модел фактори  е сходна с 

тази от Модел І на табл. 4 - R
2
=0,427 и R=0,654.  

Стадото остава безспорен фактор, независимо от оценявания признак – 

млечност за 305 дни или за контролен ден. Месецът на отелване, както и 

месецът на контрола имат високо достоверно влияние върху млечността за 

контролен ден, но се различават по степента, а също и по посоката на 

влияние. Трябва да отбележим, че месецът на контрола е специфичен за 

данните за контролен ден и неприложим при тези за млечност за нормална 

лактация.  

Месецът на отелване обединява всички лактации започнали през него с 

прилежащите им 8 – 10 контроли протекли през следващите календарни 

месеци, а в много случаи и в следващата календарна година. Продуктивността 

на животните се влияе в по-голяма степен от условията на съответния 

календарен месец, в който протича. Например млечността за контролен ден е 

най-висока за месеците април, май и юни, а същевременно средната млечност 

за контролен ден на кравите отелили се през тези месеци е най-ниска – фиг. 3. 
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фиг. 3. LS-средни за влияние на месеца на отелване и 
месеца на контрола върху млечността за контролен ден 

месец на отелване

месец на контрола

 
При включване в модела на фактора месец на отелване (респективно 

сезон) отчетения ефект ще коригира с еднаква стойност всички 8-10 контроли 

на лактациите започнали през него, независимо през кой календарен месец са 
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отчетени.  Използвайки като фактор месеца на контрола ще се отчита ефекта 

на конкретния календарен месец, включващ съответните климатични, фуражни 

и др. условия, свързани с него.  

Различен ефект се отчита и при двата фактора - година на контрола и 

година на отелване, фиг. 4.  
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Фиг. 4. LS-оценки за ефекта на годината на отелване и годината на 

кнтрола върху млечността за контролен ден (МКД)

година на отелване -0,8 -1 -0,8 -1,2 -2 -2,2 -2,1 -0,2 5,84 7,43 10,1

година на контрола -0,1 -0,7 -1,1 -1 -1,5 -1,9 -2,6 -1,5 3,64 6,53 8,83

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

 
Отчитат се по-високи стойности (както положителни, така и отрицателни) 

за ефекта на годината на отелване в сравнение с този на годината, в която е 

отчетена контролата. При отелване през м. ноември на дадена година, 

факторът «година на отелване» отчита основно ефекта на следващата 

календарна година, тъй като по-голямата част от лактацията (съотв. 

контролите) са за следващата година, но се води като ефект на текущата. 

Включването на тези фактори ще повлияе и върху оценките на 

животните, тъй като факторът ще акумулира ефекта на различни сезони и 

евентуално години, в които протича лактацията на дъщерите, а също ще 

повлияе и върху лактационната крива. 

За разлика от моделите за оценка на база 305 дневна млечност, при 

тези на база продуктивност за контролен ден може да се отчита промяната в 

месеца и годината на всяка поредна контрола за съответната лактация. Това 

съответно дава възможност за по-точно отчитане и коригиране на тяхното 

влияние върху млечната продуктивност. При оценката на развъдната стойност 

на база млечност за нормална лактация това не е възможно. 

По тези съображения независимо, че моделът, включващ година и месец 

на контрола е с по-ниски стойности на R
2
 и R, в сравнение с този включващ 

година и месец, респективно сезон на отелване, е по-коректен съобразно 

спецификата на структурата от данни за месечните контроли на 

продуктивността. 

В следващите два модела – Модел ІІ и Модел ІІІ към факторите от 

Модел І са добавени два специфични фактора за данните за продуктивност за 

контролен ден, съответно - период от лактацията и поредна контрола.  

Според приетата у нас, както и в други страни, система на контрол на 

продуктивните признаци при говедата за мляко, периодът от отелване до 

първата контрола, а от там и продължителността на първия контролен период 
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при много от кравите е по-дълъг от 30 дни, т.е. данните за първата контрола на 

една част от кравите се отнасят вече за вторият им лактационен месец, а не за 

първия. В някои стани по тази причина е въведено т.нар. стандартизиране на 

контролните периоди преди включването им в моделите за оценка на 

развъдната стойност или за изчисляване на млечността за 305 дневна 

лактация, но у нас тази процедура не се прилага. По тези съображения беше 

приложен вариант за проучване на влиянието на поредната контрола – табл. 5, 

Модел ІІІ. Както факторът „поредна контрола”, така и „период от лактацията” 

имат статистически значимо влияние (P<0,001) и коефициентите на 

детерминираност и множествена корелация и за двата модела са с еднакви 

стойности, по-високи от тези за Модел І, съответно - R
2
=0,578 и R

 
=0,760. 

Периодът на лактация е основен фактор в ТД модела, защото е добре 

известно, че връзката между него и млечността е нелинейна. 

На базата на LS-средните получени от Моделите ІІ и ІІІ, на фиг. 5 са 

представени лактационните криви на база млечност за поредна контрола и за 

период на лактацията.  

При кривата за млечност за поредна контрола продуктивността е 

оценена за всяка поредна контрола, независимо на кой ден от лактацията е 

отчетена. По тази причина LS-средната млечност за първата контрола е с най-

висока стойност. Тук са включени данните за всички първи контроли 

проведени в периода от 8
-мия

 до 50
-тия

 ден на лактацията. За една част от 

кравите (19%) тази първа контрола съвпада с първи, а за друга (81%), с втори 

лактационен месец. По този начин и следващите, еднакви по поредност 

контроли на кравите също не съответстват на еднакъв период от лактацията. 

Фиг. 5. Лактационни криви за млечност за контролен ден 

на база поредна контрола и период от лактацията
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При кривата на база период от лактацията, LS-средното за млечност за 

първия период (от отелване до 30
-тия

 ден на лактацията) включва само 

контроли проведени до 30
-тия

 ден и т.н. По този начин данните от контролите за 

всички крави са обединени в група съответстваща на еднакъв период от 

лактацията, независимо при коя поредна контрола са отчетени. По тези 
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причини двете криви изготвени на основата на едни и същи данни са с 

различна форма. Съответстваща на биологичната закономерност във 

варирането на млечността по време на лактацията е кривата на база период 

от лактацията. От направеното проучване се оформя извода, че е по-

подходящо в моделите за оценка на развъдната стойност по продуктивните 

признаци за контролен ден да се включва периода от лактацията, а не 

поредната контрола. Това се касае особено за случаите както е у нас, когато 

не се извършва стандартизация на периодите.  

В ТД моделите на някои страни като коригиращ фактор се включва 

периода на бременност, вместо сервиз или междуотелен период. В Модел ІV 

освен вече тестваните фактори вместо сервиз период е включен периода на 

бременност към деня на контролата (в месеци). Отчита се статистически 

значимо влияние на този фактор (P<0,001), но моделът има по-ниски 

стойности на коефициентите на детерминираност и множествена корелация, 

съответно R
2
=0,548 и R

 
=0,756 и по-високи за степените на свобода – 58. От 

модела на фиг. 6 са представени LS-средните стойности за влиянието на 

месеца на бременност върху млечността за контролен ден. 
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Фиг. 6. LS-средни за млечност за контролен ден (МКД) в 

зависимост от месеца на бременност

МКД, kg 15,27 14,17 13,5 13 12,11 11,23 9,8 8,11 8,03
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Ефектът на периода на бременност до голяма степен повтаря ефекта на 

периода от лактацията. По-чувствително намаляване на дневната млечност 

(над 1 kg) се отчита след пети месец на бременност. При признаците 

отразяващи състава на млякото ефектът на бременността е по-слабо изразен. 

Наблюдава се, макар и слаба тенденция за увеличаване на процента на 

мастните вещества и протеина с напредване на периода на бременност. Тук се 

отчита по-чувствителна промяна след четвъртия месец на бременност – 

увеличение с около 0,1 %.  

Включването на периода на бременност в модела за оценка на РС има 

смисъл само, ако се води точен контрол и се регистрират данните от 

запложданията. Преизчисляването на евентуалното заплождане от датата на 

следващото отелване изисква време до получаването на тази информация. 

Освен това този начин няма да отрази евентуалните аборти, на които 



 25 

обикновено се дължат много дългите междуотелни периоди. Ще се отчете 

само последната бременност, която най-често е извън границите на 

нормалната лактация или при контроли след 8-10.  

Независимо от това, кой от двата периода – сервиз или бременен ще се 

включи е необходимо при всички животни да се отчита и да е налична 

информацията в базата данни за заплождане на кравите. Междуотелният 

период или преизчисляването на сервиз или бременен период от 

междуотелния не е подходящо поради няколко причини. Първо – необходимо е 

да се изчака следващото отелване на кравите за да могат тези периоди да се 

изчислят и тогава да се прави оценка на животните. Това би забавило 

сериозно оценката на развъдната стойност на първотелките и особено на 

младите бици. По тези съображения в много от моделите на различни страни 

не се включва репродуктивен признак изхождайки от състоянието на базата от 

данни за съответната популация говеда.  

Някои автори включват като фактор в моделите на база продуктивност 

за контролен ден и фактора „възраст на отелване”. В нашия случай – Модел V 

е включена възрастта на поредното отелване като непрекъсната променлива – 

дни. Този фактор е неприемливо да бъде представен в класове, особено 

когато се включват повече лактации на крава. В нашият случай се получават 

голям брой класове, като при много от тях, особено при по-старите крави няма 

повторение на животни със същия възрастов клас, в същата лактация, стадо и 

т.н. Отчита се статистически значимо влияние на възрастта на отелване върху 

млечността за контролен ден. В същия модел са включени два други фактора 

свързани с възрастта – възраст на първо отелване и поредната лактация. 

Всички те имат статистически значимо влияние върху млечността за контролен 

ден. Включването на възрастта на поредното отелване в статистическия 

модел води и до значимо по-ниски стойности на коефициентите на 

детерминираност и множествена корелация, съответно R
2
=0,427 и R

 
=0,654 в 

сравнение с Модели ІІ и ІІІ. По тези съображения смятаме, че като по-

подходящи за оценка на развъдната стойност на база млечност за контролен 

ден може да се препоръчат факторите включени в Модел ІІ – всички фактори 

имат статистически значимо влияние върху проучвания признак, 

коефициентите на детерминираност и на множествена корелация имат високи 

стойности, съответно R
2
=0,578 и R

 
=0,760 и степените на свобода са 

сравнително малко – 50.  

В случай, че няма налична и своевременна (подавана на съответната 

контрола) информация за заплождане на кравите препоръчваме да се 

използва същия модел без включване на репродуктивен признак по вече 

изложените съображения. Изключването на сервиз периода от модела не 

оказва отрицателно влияние върху стойностите на R
2
 и R и е с по-малко, макар 

и незначително, степени на свобода, табл. 6. 

От включените в проучването фактори, оказващите значимо влияние и 

имащи висока зависимост с млечността за контролен ден при черно-шарени 

крави са: стадото, месеца и годината на контрола, сервиз периода и периода 

на лактация в деня на контролата. При липса на данни за заплождане на 

кравите може да се прилага същия модел без включване на репродуктивен 

признак, при което се запазват високите стойности на коефициентите на 
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детерминираност и множествена корелация и сравнително малък брой на 

степените на свобода. 

Таблица 6. Анализ на вариансите за двата препоръчани модела за 

млечност за контролен ден 

Източници 
на 
вариране 

Степени на 
свобода 

(n-1) 

Модел І Модел ІІ 

MS F       P MS F       P 

Общо за 
модела 

І-50; 
ІІ-49; 

11399,5 743,8*** 12069,23 758,73*** 

Стадо  9 13642 860,3*** 13679 859,95*** 

ГК 11 1134 71,53*** 1035 65,04*** 

МК 11 538 33,9*** 554 34,83*** 

ПЛ 2 2834 178,7*** 2950 185,46*** 

ВІОТ 5 143 9,0*** 155 9,74*** 

СП 3 461 29,06*** - - 

ЛП 10 14133 891,22*** 14014 881,00*** 

Грешка 27166/27169 16  16  

                               R
2
 0,579  0,578 

                               R 0,761  0,760 

* - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001; - n.s. 

ГК – година на контрола; МК – месец на контрола; ПЛ – поредна 

лактация; ВІОТ – възраст на І
-во

 отелване; СП – сервиз период; ЛП – период 

от лактацията. 

2.2. Оценка на фиксираната част на линейните модели за 

признаците млечно масло, процент мастни вещества, млечен протеин и 

процент протеин в млякото за контролен ден. 

Селекцията за продуктивните признаци се базира обикновено на 

комбиниране на няколко признака, които са от икономическо значение. Затова 

и много често при оценката на развъдната стойност на говедата от млечното 

направление се прилагат многопризнакови модели, при които могат да се 

оценяват животните по няколко признака едновременно, като по този начин се 

използва и генетичната и фенотипна корелация между тях. За прилагането на 

подобни многопризнакови модели е по-удобно и коректно прилагането на 

еднакъв, включващ едни и същи фактори линеен модел. Освен от гледна 

точка на облекчаване на процедурата, това е по-практично и удобно и от 

гледна точка на структурирането на данните. По тези съображения, приетите 

като най-удачни модели за оценка на РС за млечност за контролен ден са 

тествани и за останалите продуктивни признаци - % мастни вещества и 

протеин, млечно масло и млечен протеин за контролен ден.  

На табл. 9 са представени резултатите от анализа на вариансите за 

признака млечно масло за контролен ден при прилагане на двата модела – с и 

без включен сервиз период. Получените резултати са сходни с тези за същите 

модели за млечност за контролен ден (табл. 8). Всички включени в моделите 

фактори имат статистически значимо влияние върху признака млечно масло, 

коефициентите на детерминираност и множествена корелация са със сходни 

стойности, съответно R
2
=0,539 и 0,538 и R

 
=0,734 и 0,733 при еднакъв брой 

степени на свобода с моделите за млечност – 52 и 49. Това показва висока 

зависимост на признака млечно масло от факторите включени в модела. 



 27 

Таблица 9. Анализ на вариансите за влияние на факторите, 

използвани в моделите за оценка на развъдна стойност за млечност за 

контролен ден върху признака млечно масло за контролен ден 

 
Източници на вариране 

Степени 
на 

свобода 
(n-1) 

Модел І Модел ІІ 

 
MS 

 
F       P 

 
MS 

 
F       P 

Общо за модела І-52; ІІ-49;  17,59 609,74*** 18,64 645,02*** 

Стадо  9 22,18 768,61*** 22,41 775,60*** 

Година на контрола 11 1,710 59,27***  1,62 55,96*** 

Месец на контрола 11 0,511 17,71*** 0,53 18,46*** 

Поредна лактация 2 4,861 168,40***     5,06 175,16*** 

Възраст на І
-во

 отелване 5 0,258 8,94*** 0,27 9,27*** 

Сервиз период 3 0,462 16,02*** - - 

Период от лактацията 10 14,01 485,63*** 13,89 480,68*** 

Грешка 27166/27169 0,029  0,029  

                               R
2
   0,539  0,538 

                               R   0,734  0,733 

* - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001; - n.s. 

Всички фактори включени в модела за оценка на признака процент 

мастни вещества в млякото за контролен ден имат статистически значим 

ефект (P<0,001), табл. 10. При този признак обаче, не се отчита същата висока 

зависимост с включените в модела фактори. Стойностите на са R
2
=0,214 и 

0,213, а за R=0,435 и 0,434 съответно за двата модела – с и без включен 

сервиз период. Повтаря се по-ниската зависимост на факторите с този 

признак, както при средния процент мастни вещества за нормална лактация. 

По всяка вероятност това се дължи на ниските стойности на признака и по-

слабото вариране под въздействието на включените в модела фактори.  

Таблица 10. Анализ на вариансите за влияние на факторите, 

използвани в моделите за оценка на развъдна стойност за млечност за 

контролен ден върху признака процент мастни вещества за контролен 

ден  

 
Източници на вариране 

Степени 
на свобода 

(n-1) 

Модел І Модел ІІ 

MS F       P MS F       P 

Общо за модела І-52; ІІ-49; 27,88 70,52*** 29,42 74,35*** 

Стадо  9 45,05 113,9*** 44,17 111,6*** 

Година на контрола 11 11,47 29,0*** 11,01 27,8*** 

Месец на контрола 11 30,40 76,9*** 30,41 76,8*** 

Поредна лактация 2 4,03 10,2*** 4,04 10,2*** 

Възраст на І
-во

 отелване 5 1,35  3,4*** 1,39  3,5*** 

Сервиз период 3 2,81  7,1*** - - 

Период от лактацията 10 46,17 116,8*** 45,60 115,3*** 

Грешка 27166/27169 0,40  0,40  

                               R
2
   0,214  0,213 

                               R   0,435  0,434 

* - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001; - n.s. 

На таблица 11 е представен анализа на вариансите за двата модела при 

признака млечен протеин. При този признак в проучването участват доста по-
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малко записи в сравнение с първите три признака – почти наполовина. Всички 

фактори включени в модела имат статистически значим ефект, а 

коефициентите на детерминираност и на множествена корелация са с по-

високи стойности от тези за признаците млечност и млечно масло, съответно 

R
2
=0,656 и 0,655, а за R

 
=0,810 и 0,809 за двата модела, което показва една 

висока зависимост на този признак от включените в линейния модел фактори.  

Таблица 11. Анализ на вариансите за влияние на факторите, 

използвани в моделите за оценка на развъдна стойност за млечност за 

контролен ден върху признака млечен протеин за контролен ден  

Източници на вариране Степени 
на 

свобода 
(n-1) 

Модел І Модел ІІ 

MS F       P MS F       P 

Общо за модела І-56; 
ІІ-53; 

10,68 555,07*** 11,25 581,98*** 

Стадо  10 14,97 778,30*** 14,99 775,53*** 

Година на контрола 11 2,251 116,99***   2,21 114,44*** 

Месец на контрола 11 0,283  14,699***   0,252   13,02*** 

Поредна лактация 2 1,699  88,33***   1,768   91,42*** 

Възраст на І
-во

 отелване 5 0,123    6,38 ***   0,128    6,63*** 

Сервиз период 3 0,542  28,16* - - 

Период от лактацията 10 5,385 279,88***   5,259 271,52*** 

Грешка  16275/16278 0,019    0,019  

                               R
2
   0,656  0,655 

                               R   0,810  0,809 

* - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001; - n.s. 

На таблица 12 е представен анализът на вариансите за признака 

процент протеин в млякото за контролен ден за двата модела. При този 

признак участват същия брой записи, както при млечния протеин. От всички 

включени в линейния модел фактори само възрастта на първо отелване няма 

статистически значим ефект. Въпреки това процента протеин в млякото за 

контролен ден показва дори по-висока зависимост от факторите в сравнение с 

процента мастни вещества - R
2
=0,290 и 0,288, а за R

 
=0,538 и 0,536 за двата 

модела. 

Направената оценка на предлаганите фиксирани фактори за включване 

в линейния модел за оценка на развъдната стойност за продуктивните 

признаци за контролен ден дава основание да се заключи, че при признаците 

свързани със състава на млякото за контролен ден – млечно масло, млечен 

протеин, процент мастни вещества и протеин в млякото може да се включат 

същите фиксирани фактори в линейния модел за оценка на развъдната 

стойност, както при признака количество мляко за контролен ден. По този 

начин ще може в последствие да се прилага еднакъв модел за оценка на 

животните при многопризнаковите модели и структурата на базата данни за 

оценка да е еднаква за всички оценявани признаци. 
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Таблица 12. Анализ на вариансите за влияние на факторите, 

използвани в моделите за оценка на развъдна стойност за млечност за 

контролен ден върху признака процент протеин в млякото за контролен 

ден  

 
Източници на вариране 

Степени 
на 

свобода 
(n-1) 

Модел І Модел ІІ 

 
MS 

 
F       P 

 
MS 

 
F       P 

Общо за модела І-52; ІІ-49;  17,141 118,68*** 17,97 124,07*** 

Стадо  9 17,655 122,25*** 17,71 122,24*** 

Година на контрола 11 13,008   90,08*** 12,61 87,03*** 

Месец на контрола 11 9,317   64,52*** 9,11    1,974* 

Поредна лактация 2 2,070   14,33*** 2,53 62,87*** 

Възраст на І
-во

 отелване 5 0,129     0,78 - 0,17 1,150 - 

Сервиз период 3 2,468   17,09*** - - 

Период от лактацията 11 29,930 207,24*** 30,93 213,51*** 

Грешка 16275/16278     0,144    0,145 

                               R
2
   0,290  0,288 

                               R   0,538  0, 536 

* - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001; - n.s. 

 

3. Сравняване на модели с фиксирани и случайни ефекти 

3.1. Сравняване на вариансните компоненти на модели с 

фиксирани и такива с фиксирани и случайни ефекти за продуктивните 

признаци за 305 дневна лактация 

Ефектът на фактора стадо-година-сезон на отелване е включван в 

моделите за оценка в два варианса – като случаен и като фиксиран, тъй като 

при него се получават доста голям брой нива, с малък брой записи в тях. 

Като постоянен случаен средови ефект е включен ефекта на отделното 

животно в поредната лактация, за което има поне един запис. Този ефект 

отразява характерните особености при всяко отделно животно, проявени в 

определен момент и действали до края на продуктивния му живот. Като 

пример за това може да бъде нефункциониране на отделна четвъртина от 

вимето. Това се отразява на продуктивността на животното до края на неговия 

живот, но не се предава на потомството му. 

Генетичният ефект на животното също се явява случаен фактор, като 

оценките на всички животни се получават на базата на родствените връзки 

между тях заложени в данните за произхода. 

Оценени са компонентите на вариансите получени при използването на 

моделите с фиксирани ефекти, оценени в първата част на проучването, към 

който е добавен и адитивния генетичен ефект, табл. 13. На първия етап 

факторът стадо*година*сезон (СГС) на отелване беше включен като случаен, а 

след това като фиксиран ефект в един и същ модел, към който е и адитивния 

генетичен ефект. При сравняване на двата модела се вижда, че относителният 

дял на вариансата на случайната грешка (σ
2
е) от общата варианса (σ

2
y) се е 

увеличил с 2,6 %. Едновременно с това и делът на генетичната варианса (σ
2
а) 

е намалял с 8 %. При включване в модела и на постоянен средови ефект, 

относителния дял на вариансата на случайната грешка намалява със 7,9% в 
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сравнение с тази при модела с фиксирани ефекти и с 10,5% в сравнение с този 

със  стадо-година-сезон на отелване като случаен ефект.    

Таблица 13. Компоненти на вариансите при модели с фиксирани и 

случайни ефекти за признака млечност за 305 дневна лактация 
 
Източници на 
вариране 

Модел с 
фиксирани ефекти 

Модел с СГС като 
случаен 

Модел с СГС като 
фиксиран и 

постоянен средови 

Варианси 
σ

2
 

% от 
общата 

Варианси 
σ

2
 

% от 
общата 

Варианси 
σ

2
 

% от 
общата 

Адитивен генетичен 
ефект, σ

2
а 

246685,4 37,7 240723,8 29,6 207211,3 27,4 

Стадо*година*сезон - - 43916,0 5,5 - - 

Постоянен средови, 
σ

2
ре 

- - - - 137654,9 18,2 

Грешка, σ
2

е 407652,6 62,3 528616,5 64,9 411397,6 54,4 

Фенотипна 
дисперсия, σ

2
y 

654338,1 100 813256,2 100 756245,5 100 

 

На таблица 14 са представени идентични модели и за признака % 

мастни вещества в млякото за нормална лактация. И при този признак се 

наблюдава същата тенденция за намаляване на относителния дял на 

вариансата на грешката от общата варианса при включване в модела на 

стадо-година-сезон като фиксиран и постоянни средови фактори. При този 

признак намаляването е с 6,3% в сравнение с модела само с фиксирани 

ефекти и с 7,1% в сравнение с този с фиксиран ефект на стадо-година-сезон 

на отелване и постоянен средови. И при този признак въвеждането в модела 

на случайни и постоянни средови фактори води до намаляване на 

относителния дял на генетичната варианса от общата, като намалението е по-

чувствително (с 11%). 

Таблица 14. Компоненти на вариансите при модели с фиксирани и 

случайни ефекти за признака среден процент мастни вещества за 305 

дневна лактация 
 
Източници на 
вариране 

Модел с 
фиксирани ефекти 

Модел с СГС като 
случаен 

Модел с СГМ като 
фиксиран и 

постоянен средови 

Варианси 
σ

2
 

% от 
общата 

Варианси 
σ

2
 

% от 
общата 

Варианси 
σ

2
 

% от 
общата 

Адитивен генетичен 
ефект, σ

2
а 

0,131 51,2 0,142 44,3 0,129 40,2 

Стадо*година*сезон - - 0,020 6,2 - - 

Постоянен средови, 
σ

2
ре 

- - - - 0,056 17,3 

Грешка, σ
2

е 0,125 48,8 0,159 49,6 0,137 42,5 

Фенотипна 
дисперсия, σ

2
y 

0,256 100 0,321 100 0,322 100 

При процента белтъчини в млякото за нормална лактация тенденцията 

се запазва, но намаляването на относителния дял на вариансата на 

случайната грешка (σ
2
е) е в значително по-малка степен при въвеждането на 

фиксиран ефект на стадо-година-сезон на отелване и  постоянен средови 

ефект– табл. 15. Намалението е с 2,4 % в сравнение с моделите с фиксирани 

ефекти и с 7,1% в сравнение с модел със СГС като случаен. Едновременно с 
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това се наблюдава и намаление на относителния дял на генетичната варианса 

(σ
2
а) при включване на случаен (по-слабо) и постоянни средови ефекти и 

фиксиран СГС (по-значително). Подобен е ефекта на намаляване на 

генетичната варианса при трите признака.  

При признаците млечно масло и млечен протеин за контролен ден 

ефекта от включването на случаен и постоянни средови ефекти е сходен в 

голяма степен с този при признака млечност за контролен ден, по тези 

съображения не са представени таблично компонентите на вариансите за тях.  

Таблица 15. Компоненти на вариансите при модели с фиксирани и 

случайни ефекти за признака среден процент белтъчини за 305 дневна 

лактация 

 

Източници на 

вариране 

Модел с 

фиксирани ефекти 

Модел с СГС като 

случаен 

Модел с СГС като 

фиксиран и 

постоянен средови 

Варианси 

σ
2
 

% от 

общата 

Варианси 

σ
2
 

% от 

общата 

Варианси 

σ
2
 

% от 

общата 

Адитивен генетичен 

ефект, σ
2

а 

0,053 48,6 0,054 37,8 0,051 35,2 

Стадо*година*сезон - - 0,009 6,1 - - 

Постоянен 

средови, σ
2
ре 

- - - - 0,023 15,8 

Грешка, σ
2

е 0,056 51,4 0,080 56,1 0,071 49,0 

Фенотипна 

дисперсия, σ
2

y 

0,109 100 0,143 100 0,144 100 

Получените стойности за херитабилитета за признаците за нормална 

лактация са в границите на нормалните стойности, цитирани и от други автори, 

табл. 16.  

Таблица 16. Стойности на херитабилитета и повторяемост за 

млечност, процент мастни вещества и протеин в млякото за нормална 

лактация при използване на различни модели за оценка 

 

Модели  

Млечност % мастни 

вещества 

% белтъчини 

 

h
2
 

Повторяе- 

мост, % 

 

h
2
 

Повторяе-

мост, % 

 

h
2
 

Повторяе- 

мост, % 

Модел с 

фиксирани ефекти 

0,38 37,7 0,51 51,2 0,48 48,6 

Модел с СГС като 

случаен ефект 

0,30 35,0 0,41 50,5 0,38 44,1 

Модел със СГС 

фиксиран и 

постоянен средови 

0,27 45,6 0,40 57,5 0,35 51,4 

 

Най-висока повторяемост се получава при използване на модел с 

включен СГС както фиксиран и постоянен средови ефект и при трите признака 

за нормална лактация. Херитабилитетът и при трите признака намалява като 

стойност и най-ниска е стойността му при последния модел.  

За изчисляване на развъдната стойност на говедата за трите 

продуктивни признака за нормална лактация, е по-удачно да се използва 
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последния модел, в който са включени, освен фиксирани ефекти и постоянни 

средови. Основание за това е най-ниският относителен дял на вариансата на 

случайната грешка, задоволителната стойност на херитабилитета и високата 

повторяемост. 

След проведеното тестване на моделите за оценка на развъдната 

стойност на говеда от породите за мляко по продуктивните признаци за 

нормална лактация окончателният модел придобива следния вид: 

yijklmn =  HYSi + Lj + VІOTk + SPl + а m + pem +eijklmn   

 

3.2 Сравняване на вариансните компоненти на модели с фиксирани 

и такива с фиксирани и случайни ефекти за продуктивните признаци за 

контролен ден 

Както при признаците за нормална лактация, така и при тези за 

контролен ден в предложените модели поетапно са включвани съответно 

специфичните за структурата на данните останалите фиксирани, случайни и 

постоянни средови ефекти. За подобряване прецизността на линейните 

модели за прогнозиране на дневната млечност е необходимо да се включи и 

компонент, отразяващ обобщената форма на лактационната крива, в който 

като регресор (независима променлива) се използва броят дни от началото на 

лактацията (DIM). Варирането в дневната млечност  се влияе и от някои 

специфични за всяка крава ефекти в деня на контролата, като бременност, 

болестно състояние и др.  

За да се получи по-точна лактационна крива е необходимо да се 

приложи по-сложен модел със фиксирана регресия, който се използва в някои 

Западноевропейски страни за оценка на развъдни стойности. В линейния 

модел със случаен и постоянен средови ефект са включени и следните 

регресионни коефициенти - bk1 и bk2, които са фиксирани регресионни 

коефициенти пред линейният и квадратичен елемент на D/c, където D са дните 

от началото на лактацията (DIM), а c=305 (продължителност на лактацията в 

дни), втората двойка фиксирани регресионни коефициенти bk3 и bk4 

съответстват на линейния и квадратичен  компонент на ln(c/D).  

При моделите с фиксирана регресия стойностите на продуктивните 

признаци за контролен ден се разглеждат като повтарящи се измервания в 

отделните лактации. Тъй като по време на лактацията се наблюдава 

нелинейна зависимост между дните от отелването и млечността, за 

апроксимиране на лактационната крива се прилагат множество различни 

функции.   

На табл. 17 са представени компонентите на вариансите при 

включването на тези ефекти в моделите за млечност за контролен ден. 

И тук се наблюдава същата тенденция по отношение на относителния 

дял на вариансата на случайната грешка от общата, но тук намаляването е в 

много по-голяма степен след включването на постоянните средорви фактори. 

Най-нисък е относителният дял на грешката при модела с включени СГМ като 

фиксиран и постоянни средови ефекти, съответно по-нисък с 24,2% и 27,2 % в 

сравнение с останалите два.  

При млечността за контролен ден се наблюдава и едно по-ясно изразено 

намаляване и на стойността и на относителния дял на генетичната варианса в 

сравнение с този признак за нормална лактация. Относителният и дял от 
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общата варианса намалява съответно с 15,8 % в сравнение с модела само с 

фиксирани ефекти и с 6 % в сравнение с този с включен и фиксиран СГМ 

ефект.  

Таблица 17. Компоненти на вариансите при модели с фиксирани и 

случайни ефекти за признака млечност за контролен ден 

 

Източници на 

вариране 

Модел с 

фиксирани ефекти 

Модел с СГМ като 

случаен 

Модел с СГМ като 

фиксиран и 

постоянен средови 

Варианси 

σ
2
 

% от 

общата 

Варианси 

σ
2
 

% от 

общата 

Варианси 

σ
2
 

% от 

общата 

Адитивен генетичен 

ефект, σ
2

а 

6,09 35,2 4,79 25,4 3,58 19,4 

Стадо*година*месец - - 1,29 6,8 - - 

Постоянен средови, 

σ
2

ре 

- - - - 7,38 40,0 

Грешка, σ
2

е 11,23 64,8 12,78 67,8 7,49 40,6 

Фенотипна 

дисперсия, σ
2

y 

17,32 100 18,86 100 18,45 100 

 

При процента мастни вещества за контролен ден намаляването на 

относителния дял на грешката при включването в модела освен на фиксиран 

СГМ и на и постоянни средови ефекти е в почти същата степен, както при 

млечността, табл. 18. Намалението е съответно с 29,2 и 26,9 % в сравнение с 

другите два – само със случаен СГМ и с фиксирани и случайни ефекти. 

Независимо от това стойността и относителния дял на генетичната варианса 

намалява по-слабо в сравнение с тази за млечността, съответно с 9,1 и 5 %. 

Таблица 18. Компоненти на вариансите при модели с фиксирани и 

случайни ефекти за признака процент мастни вещества в млякото за 

контролен ден 

 

Източници на 

вариране 

Модел с 

фиксирани ефекти 

Модел с СГМ като 

случаен 

Модел с СГМ като 

фиксиран и 

постоянен средови 

Варианси 

σ
2
 

% от 

общата 

Варианси 

σ
2
 

% от 

общата 

Варианси 

σ
2
 

% от 

общата 

Адитивен генетичен 

ефект, σ
2

а 

0,118 30,4 0,116 25,4 0,098 21,3 

Стадо*година*месец - - 0,033 7,3 - - 

Постоянен средови, 

σ
2

ре 

- - - - 0,175 38,2 

Грешка, σ
2

е 0,270 69,6 0,307 67,3 0,185 40,4 

Фенотипна 

дисперсия, σ
2

y 

0,388 100 0,456 100 0,458 100 

 

Подобен ефект за по-слабо намаляване на генетичната варианса при 

различните модели се наблюдава  и при двата варианта на мастните вещества 

– среден процент за нормална лактация и процент в млякото за контролен ден. 
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При процента протеин в млякото за контролен ден намаляването на 

генетичната варианса е  малко в по-голяма степен в сравнение с тази при 

процента мастни вещества, съответно с 11,9 и 7,4 %, табл. 19.  

При този признак относителният дял на грешката намалява с най-голям 

процент при модела с включени и случаен и постоянен средови ефект, 

съответно с 30,5 и 29,6 %.  

При процента протеин в млякото за контролен ден се отчита и най-нисък 

относителен дял на генетичната варианса, съответно херитабилитет в 

сравнение с останалите два признака. Това може да се дължи както на 

обхващане на по-голям дял на средовите ефекти и отчитане по-точно на 

херитабилитета, така и на факта, че този признак е с по-малко и неравномерни 

записи. 

Таблица 19. Компоненти на вариансите при модели с фиксирани и 

случайни ефекти за признака процент протеин в млякото за контролен 

ден 

 

Източници на 

вариране 

Модел с 

фиксирани ефекти 

Модел с СГМ като 

случаен 

Модел с СГМ като 

фиксиран и 

постоянен средови 

Варианси 

σ
2
 

% от 

общата 

Варианси 

σ
2
 

% от 

общата 

Варианси 

σ
2
 

% от 

общата 

Адитивен генетичен 

ефект, σ
2

а 

0,050 29,2 0,062 24,7 0,049 17,3 

Стадо*година*месец - - 0,056 5,4 - - 

Постоянен средови, 

σ
2

ре 

- - - - 0,113 39,5 

Грешка, σ
2

е 0,121 70,8 0,133 69,9 0,116 40,3 

Фенотипна 

дисперсия, σ
2

y 

0,171 100 0,251 100 0,287 100 

 

По отношение на херитабилитета за трите признака за контролен ден, 

при проучваните модели се отчита по-ясно изразено понижаване на 

стойностите му, табл. 20. Най-ниски са стойностите за h
2
 за моделите с 

включени случайни и постоянни средови ефекти и регресионните коефициенти 

и при трите признака, но при млечността и процента мастни вещества това 

намаление е по-слабо отколкото при процента протеин.  

Всички стойности на херитабилитета и за трите признака са по-ниски от 

тези за съответните за нормална лактация. Това показва, че при моделите на 

база продуктивност за контролен ден в много по-голяма степен се отчита 

влиянието на средовите фактори, а съответно и по-точно генетичната част от 

фенотипа. По начало стойностите на херитабилитета за продуктивност за 

контролен ден са с по-ниски стойности от същите за нормална лактация. Това 

се отчита и от други автори.  

Повторяемостта за отделните модели за признаците за контролен ден е 

най-висока при моделите с включени фиксирани и постоянни средови ефекти. 

Като цяло повторяемостта при последния модел е по-висока при признаците 

за контролен ден в сравнение със същия за нормална лактация.  
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Таблица 20. Стойности на херитабилитета и повторяемост за 

млечност, процент мастни вещества и протеин в млякото за контролен 

ден при използване на различни модели за оценка 

 

Модели  

Млечност % мастни 

вещества 

% белтъчини 

 

h
2
 

Повторяе- 

мост, % 

 

h
2
 

Повторяе-

мост, % 

 

h
2
 

Повторяе- 

мост, % 

Модел с 

фиксирани ефекти 

0,35 35,2 0,30 30,4 0,29 29,2 

Модел с СГМ като 

случаен ефект 

0,25 32,2 0,25 32,7 0,24 47,0 

Модел със СГМ 

фиксиран и 

постоянен средови 

0,19 59,4 0,21 59,6 0,17 56,4 

На база на представените резултати за проучваните модели при трите 

продуктивни признака за контролен ден, като най-удачен може да се приеме 

последния, в който освен фактора стадо-година-месец на контрола е включен 

като фиксиран средови е включен постоянен средови ефект и регресионни 

коефициенти. Основание за това е най-ниският относителен дял на 

вариансата на случайната грешка, задоволителната стойност на 

херитабилитета и високата повторяемост. Предлагания модел има следния 

вид: 

yijklmn=  HYMi+ lakj + age1k + spl + bj1(D/c)+bj2(D/c)
2 
+ bj3ln(c/D) +bj4ln(c/D)

2
 +  

+ animalm + pem + eijklmn 

 

4. Многопризнаков модел (Multitrait models) 

4.1. Същност на многопризнаковите модели 

Селекцията в животновъдството е базирана обикновено на комбиниране 

на няколко признака от икономическо значение, които може да бъдат 

фенотипно и генетично корелирани. Такива признаци могат да бъдат 

комбинирани в индекси, на базата на които се ранжират животните. 

Използването на многопризнакови модели оптимизира технологията на 

оценяване на животните по разглежданите признаци, тъй като се отчита 

взаимовръзката между признаците. Многопризнаковия анализ дава като 

резултат едновременната оценка на животните за два или повече признака и 

използва генетичната и фенотипна корелация между тях.  

Едно от предимствата на многопризнаковия BLUP е подобряване на 

акуратността на генетичните оценки на признаци с нисък коефициент на 

унаследяемост. Повишаване на акуратността на оценката при 

многопризнаковия BLUP зависи от абсолютната разлика между генетичната 

корелация и корелацията на грешките между признаците. Колкото по-голяма е 

разликата между тези корелации, толкова по-голямо е нарастването на 

акуратността на оценките. Когато например херитабилитета, генетичните и 

средовите корелации за два признака са равни, многопризнаковите прогнозни 

оценки са еквивалентни на тези от едномерния анализ на всеки признак. 

Недостатък на многопризнаковия анализ е изискването за по-мощни 

изчислителни ресурси. 
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4.2. Сравняване на вариансните компоненти на многопризнакови 

модели за продуктивните признаци за нормална лактация и за 

контролен ден 

В смесения многопризнаков модел за нормална лактация са включени 

следните фактори: стадо-година-сезон на отелване, постоянен средови 

фактор, и животното като случайни фактори, а възрастта на първо отелване (в 

категории), поредната лактация, и сервиз периода (в категории) – като 

фиксирани.  

Получените стойности за херитабилитета на продуктивните признаци за 

нормална лактация са средно високи, в границите от 0,29 за млечност до 0,39 

за процент мастни вещества, табл. 21.  

Таблица 21. Компоненти на вариансите при многопризнаков модел с 

фиксирани и случайни ефекти за признаците млечност, среден процент 

мастни вещества и протеин в млякото за нормална лактация 

 

Източници на 

вариране 

За нормална лактация 

σ
2
   за 

млечност 

σ
2
  за 

млечно 

масло 

σ
2
 за 

протеин 

σ
2
   за среден 

% мастни 

вещества 

σ
2
   за 

среден % 

белтъчини 

Животно  219314,4 51,5 41,4 0,124 0,045 

Постоянен 

средови 

205701,8 34,9 29,4 0,074 0,040 

Грешка  331240,5 69,6 67,2 0,121 0,056 

Обща варианса 756256,7 156 138 0,319 0,141 

Херитабилитет  0,29 0,33 0,30 0,39 0,32 

Получаваните по-ниски стойности за херитабилитета на продуктивните 

признаци при нас, в сравнение с тези в други страни може да се дължи, както 

на разликата в модела за оценка, така и на по-малкия брой данни в сравнение 

с данните за цяла популация и разлика в спецификата на породата. 

При смесения многопризнаков анализ за признаците за контролен ден са 

включени: стадо-година-месец на контрола, постоянен средови фактор, и 

животното като случайни фактори, а възрастта на първо отелване (в 

категории), период от лактацията, поредната лактация, и сервиз периода (в 

категории) – като фиксирани и четирите регресионни коефициента.  

Таблица 22. Компоненти на вариансите при многопризнаков модел с 

фиксирани и случайни ефекти за признаците млечност, среден процент 

мастни вещества и протеин в млякото за контролен ден 

 

Източници на 

вариране 

За контролен ден 

σ
2
   за 

млечност 

σ
2
  за 

млечно 

масло 

σ
2
 за 

протеин 

σ
2
   за среден 

% мастни 

вещества 

σ
2
   за 

среден % 

белтъчини 

Животно  3,23 1,64 1,08 0,089 0,051 

Постоянен средови 7,20 3,46 2,52 0,156 0,117 

Грешка  7,52 3,54 3,14 0,202 0,115 

Обща варианса 17,95 8,64 6,74 0,447 0,283 

Херитабилитет  0,18 0,19 0,16 0,20 0,18 

Стойностите на херитабилитета за продуктивните признаци за контролен 

ден са доста по-ниски в сравнение с същите за нормална лактация, табл. 22. С 

най-ниски стойности е херитабилитета при признака протеин в млякото - 0,16. 
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С най-висок херитабилитет отново е признака процент мастни вещества 0,20. 

Повечето автори също сочат по-ниски стойности на херитабилитета за 

продуктивните признаци за контролен ден в сравнение с същите за нормална 

лактация.  

По-ниските стойности на херитабилитета за продуктивните признаци за 

контролен ден в сравнение със същите за лактация се дължи и на 

възможността да се включат повече външносредови фактори в ДТ моделите и 

съответно да се отчете по-точно генетичната стойност. Относителният дял на 

дисперсията на перманентните и случайни средови фактори при модела за 

контролен ден е в границите 80,2 – 83,9 %, докато при модела за нормална 

лактация  той е съответно от 61,1 до 71,0 % (табл.23). Получените оценки на h
2 

за признаците млечност, млечно масло и млечен белтък за контролен ден са в 

границите от 0,15 до 0,19, докато за същите признаци на база нормална 

лактация те са съответно от 0,38 до 0,46.   

При многопризнаковите модели има възможност да се отчете 

генетичната корелация между включените в моделите признаци. За отчитане 

на корелациите е използван набора от данни с налична информация за 

признаците млечен протеин и процент протеин в млякото както за нормална 

лактация, така и за  контролен ден за да се получат корелациите между всички 

признаци. 

Таблица 23. Оценки на компонентите на дисперсията за количество 

мляко, млечно масло и млечен белтък за нормална лактация и общо за 

всички контроли 

 

Признаци 

 

За контролен ден За нормална лактация 

 

σ
2

pе 

 

σ
2

е 

 

σ
2

y 

(σ
2

ре+σ
2

е) 

/σ
2

y 

% 

 

σ
2

pе 

 

σ
2

е 

 

σ
2

y 

(σ
2

ре+σ
2

е) 

/σ
2

y 

% 

Млечност  

(kg) 

7,20 7,52 17,95 80,2 205701,8 331240,5 756256,7 71,0 

Млечно 

масло (kg) 

3,46 3,54 8,64 81,0 34,9 69,6 156 67,2 

Млечен 

белтък (kg) 

2,52 3,14 6,74 83,9 29,4 67,2 138 70,0 

% мастни 

вещества 

0,156 0,202 0,447 80,4 0,074 0,121 0,319 61,1 

% протеин 0,117 0,115 0,283 81,9 0,040 0,056 0,141 68,01 

Фенотипните корелации между млечността и процента мастни вещества 

в млякото за нормална лактация е (-0,16), а с процента протеин (-0,09), табл. 

24. Стойностите на генетичните корелации между млечността и двата 

признака за състав на млякото за нормална лактация са по-високи и 

отрицателни, съответно (-0,23), а с процента протеин (-0,17). Както 

генетичните, така и фенотипните корелации между млечността и млечното 

масло и млечен протеин са положителни и с високи стойности. Най-ниската от 

тях е фенотипната корелация между млечност и млечен протеин 0,95. 

Генетичните са високи и за двата признака, съответно 0,98 и 0,97.  
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Таблица 24. Херитабилитет (по диагонала), генетични (над 

диагонала) и фенотипни (под диагонала) корелации между 

продуктивните признаци за нормална лактация 

 Млечност, 

kg 

Млечно 

масло, 

kg 

Протеин, 

kg 

% мастни 

вещества 

% 

белтъчини 

Млечност, kg 0,27 0,98 0,97 -0,23 -0,17 

Млечно масло, kg 0,97 0,33 0,98 0,45 0,21 

Протеин, kg 0,95 0,97 0,31 0,33 0,37 

 % мастни вещества -0,16 0,36 0,19 0,40 0,25 

% белтъчини -0,09 0,13 0,23 0,17 0,35 

При използване на моделите за контролен ден също се отчита 

отрицателна корелация между млечност и процент мастни вещества и протеин 

за контролен ден, но стойностите са доста по-високи, съответно – (-0,34) и (-

0,22), табл.25. Фенотипните корелации също са отрицателни, но с по-ниски 

стойности от генетичните, съответно (-0,25) и (-0,19). Като цяло корелациите 

между тези признаци за нормална лактация и за контролен ден са 

еднопосочни, но с по-високи стойности при признаците за контролен ден. Това 

е нормално като се има предвид, че при средните проценти за лактация на 

тези признаци в изчислението участва и млечността и съответно влияе върху 

средните стойности на тези признаци. В ТД моделите тези признаци участват 

директно със стойностите отчетени за съответната контрола, което дава 

възможност за по-точни оценки, без да са повлияни от количеството мляко и 

продължителността на контролния период.  

Таблица 25. Херитабилитет (по диагонала), генетични (над 

диагонала) и фенотипни (под диагонала) корелации между продуктивните 

признаци за контролен ден 

 Млечност, 

kg 

Млечно 

масло, kg 

Протеин, 

kg 

% мастни 

вещества 

% 

белтъчини 

Млечност, kg 0,19 0,97 0,89 -0,34 -0,22 

Млечно масло, kg 0,93 0,15 0,89 0,34 0,12 

Протеин, kg 0,95 0,83 0,17 0,18 0,37 

% мастни вещества - 0,25 0,26 0,02 0,21 0,08 

% белтъчини - 0,19 0,08 0,21 0,40 0,17 

Разликата в стойностите на корелациите между продуктивните признаци 

за различните страни и породи говеда се дължи освен на различните 

прилагани модели за оценки и разликите в популациите в тези страни – ниво 

на продуктивност и състав на млякото, различно ниво и цел на селекция и т.н. 

5. Проучване влиянието на някои фиксирани фактори върху 

продуктивните признаци за контролен ден и оценките за развъдна 

стойност на бици. 

5.1. Влияние на възрастта на първо отелване върху 

продуктивните признаци за контролен ден и оценката за развъдна 

стойност. 

Възрастта на първо отелване е важен признак както от биологична, така 

и от икономическа гледна точка, но както се посочва от редица автори, а и 

получените от нас резултати го потвърждават, се влияе в голяма степен от 

редица средови фактори. Освен всичко това, тя много често  зависи е от 
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субективното мнение на собствениците или е обект на определени 

мениджърски решения. Всичко това я прави неподходяща са използване като 

селекционен признак, по който да се правят оценки на развъдната стойност на 

животните. Независимо от това, поради голямото и влияние върху 

продуктивността, репродуктивните качества и продължителността на 

използване на кравите за мляко в повечето селекционни програми, тя се 

включва като фактор (фиксиран или случаен) в моделите за оценка на 

развъдната стойност по продуктивност. 

От модела за оценка, представен в предишния раздел е получена и 

стойността на херитабилитета за възрастта на първо отелване, h
2
=0,37. Това е 

доста висока стойност за този признак. И други автори съобщават за подобни 

високи стойности на възрастта на първо отелване.  

Както фенотипните, така и генетичните корелации между възрастта на 

първо отелване и продуктивността за контролен ден са със стойности около 0, 

табл. 30. Генетичната корелация между възрастта на първо отелване и 

млечността за контролен ден е много ниска, макар и с положителна стойност  

0,07, а с процента мастни вещества – е отрицателна –0,09.  

Таблица 30. Фенотипни  и генетични корелации между възраст на 

първо отелване и продуктивните признаци за контролен ден 

Продуктивни 

признаци 

Възраст на първо отелване 

Фенотипни корелации Генетични корелации 

Млечност  0,07 -0,05 

Млечно масло  -0,03 -0,10 

Млечен белтък* -0,12 -0,09 

% мастни вещества -0,09 +0,03 

% протеин* -0,04 -0,07 

Всички корелации са значими при ниво на значимост P<0,001 

 

При фенотипните корелации се наблюдава обратната зависимост при 

знака, но стойностите също са около 0. Това показва, че селекцията насочена 

основно към продуктивността няма почти по никакъв начин да е свързана с 

възрастта на първо отелване на кравите. 

Направена е оценка на развъдната стойност на биците с над 30 

дъщерни лактации в проучваните стада за трите признака – възраст на първо 

отелване, млечност и % мастни вещества за контролен ден, табл. 31. За 

оценка на развъдната стойност на биците по възраст на първо отелване на 

дъщерите е използван модел с включени следните фиксирани фактори – 

стадо, година и сезон на раждане, За двата продуктивни признака оценките са 

направени при използване на два модела, съответно с и без включване на 

възрастта на първо отелване като фактор. Ранговете на биците за възраст на 

първо отелване на дъщерите са в низходящ ред, а за продуктивните признаци 

– във възходящ ред на оценките. 
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Таблица 31. Списък на биците с развъдна стойност за възраст на І
-во

 отелване, оценки на развъдна стойност 

за млечност и процент мастни вещества за контролен ден при използване на модел с и без включена възрастта на 

І
-во

 отелване 

№ на 

бика 

Брой 

лактации 

РС за 

възраст 

Ранг за 

възраст 

Модел без възраст на І
-во

 отелване Модел с възраст на І
-во

 отелване 

ОРС за 

млечност 

Ранг за 

млечност 

ОРС 

за % 

м.в. 

Ранг 

за % 

м.в. 

ОРС за 

млечност 

Ранг за 

млечност 

ОРС 

за % 

м.в. 

Ранг 

за % 

м.в. 

3806 42 876,19 9 0,558 5 -0,189 22 0,685 4 -0,285 22 

4037 66 852,27 6 0,340 9 0-0,113 20 0,414 8 -0,192 20 

3161 55 801,75 4 -0,049 18 -0,100 18 0,049 16 -0,195 21 

3312 123 891,48 12 0,072 13 -0,102 19 -0,041 17 -0,166 19 

3325 84 1088,45 21 0,154 12 0,055 8 0,089 13 -0,134 18 

3508 104 924,59 16 0,928 2 -0,132 21 0,912 2 -0,112 17 

3723 30 944,29 17 0,033 15 -0,039 16 0,077 15 -0,090 16 

3195 95 898,04 13 -0,199 19 -0,032 15 -0,202 19 -0,073 15 

3406 32 979,8 20 0,941 1 -0,047 17 1,034 1 -0,064 14 

3617 49 798,33 3 0,346 8 -0,014 14 0,411 9 -0,043 13 

3449 75 888,11 11 0,263 11 0,025 11 0,295 10 -0,024 12 

3330 35 967,94 18 0,621 4 0,028 10 0,563 5 -0,011 11 

3494 34 968,07 19 0,271 10 0,014 12 0,281 11 0,003 10 

3604 78 868,33 7 -2,072 22 0,006 13 -1,992 22 0,037 9 

3776 31 873,80 8 -0,300 20 0,035 9 -0,322 20 0,094 8 

3601 73 876,80 10 0,698 3 0,057 7 0,740 3 0,117 7 

3384 75 912,64 15 0,468 6 0,122 3 0,416 7 0,139 6 

3600 92 910,82 14 0,040 14 0,113 4 0,088 14 0,141 5 

3621 56 781,27 2 -0,002 16 0,088 6 0,167 12 0,153 4 

2027 37 811,23 5 0,416 7 0,100 5 0,539 6 0,181 3 

3664 53 735,44 1 -0,819 21 0,188 2 -0,536 21 0,216 2 

3355 33 873,51 7 -0,044 17 0,239 1 -0,196 18 0,446 1 
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На таблица 32 са представени корелациите между ранговете на биците с 

за трите признака и двата модела на оценка. Корелацията между ранговете на 

биците за възраст на първо отелване и млечност за контролен ден е висока и с 

отрицателна стойност rs= -0,43, докато с % мастни вещества за контролен ден 

е с положителна rs= 0,16. Тези зависимости показват една добре изразена 

тенденция за по-висока млечност на дъщерите с по-голяма възраст на първо 

отелване и по-нисък % мастни вещества. 

Таблица  32. Корелации между ранговете на биците с над 30 

дъщерни лактации по ОРС за възраст на І
-во

 отелване, млечност и % 

мастни вещества за контролен ден получени при използване на два 

модела за оценка 

 

Рангове 

Рангове за ОРС за 

млечност 

Рангове за ОРС за % 

мастни вещества 

I
-ви

 модел II
-ри

 модел I
-ви

 модел II
-ри

 модел 

Рангове за ОРС за възраст на 

І
-во

 отелване 

-0.43 -0.33 0.16 0.28 

Рангове за ОРС за млечност – 

I
-ви

 модел 

- 0.97 -0.26 -0.22 

Рангове за ОРС за млечност – 

ІI
-ри

 модел 

- - -0.25 -0.20 

Рангове за ОРС за % мастни 

вещества – I
-ви

 модел 

- - - 0.90 

Всички корелации са значими при ниво на значимост P<0,001 

След включване на възрастта на първо отелване в модела за оценка се 

наблюдава известна промяна в стойностите на развъдните оценки и съответно 

в ранговете на биците. По-чувствителна промяна се отчита в ранговете на 

биците за млечност за контролен ден и възраст на първо отелване. 

Стойността на корелацията между ранговете остава отрицателна, но е с по-

ниска стойност при използване на Модел ІІ, rs= -0,33. Най-голяма промяна се 

наблюдава в ОРС на биците, чийто дъщери са се отелили на много ниска 

възраст.  

Посочените резултати недвусмислено сочат, че селекцията насочена 

основно към продуктивността няма почти по никакъв начин да е свързана с 

възрастта на първо отелавне на кравите.  Включването на възрастта на първо 

отелване в модела за оценка на развъдната стойност ще допринесе за 

получаване на по-коректни оценки на животните, като ще намали до голяма 

степен последствията от различните мениджърски и други фактори свързани с 

възрастта на първо отелване. 

5.2. Влияние на сервиз периода върху продуктивните признаци за 

контролен ден и оценката на развъдна стойност. 

За намаляване на отрицателния ефект от селекцията по продуктивност 

върху репродуктивните качества те могат да се включат като коригиращи 

фактори в моделите за оценка на развъдната стойност. Тъй като в раздела с 

оценката на фиксираните фактори беше установено, че и двата – сервиз 

период и период на бременност имат статистически значим ефект върху 

продуктивните признаци за контролен ден беше направена оценка на ефекта и 

на двата върху оценките на развъдната стойност. За избор на подходящия 

модел бяха оценени компонентите на вариансите за общо пет модела.  
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От направената оценка на компонентите на вариансите (табл. 33) се 

вижда, че относителният дял на дисперсията на перманентните (σ
2
pe) и 

случайни средови (σ
2
e) фактори от фенотипната дисперсия (σ

2
p) е най-висок 

при модела за млечност за контролен ден с включен сервиз периода в класове 

– 90,6 %. Това показва, че се обхваща по-голям дял от средовите фактори и 

по-този начин се отчита по-точно генетичната стойност на животните. 

При моделите за оценка на развъдната стойност за % мастни вещества 

варирането както в стойностите на дисперсиите, така и в относителния им дял 

е много малко. Причината е, че самият признак варира в сравнително тесни 

граници. Независимо от това се отчита същия ефект както при млечността – 

най-висок е относителния дял на дисперсията на постоянните средови и 

случайни фактори при включване на сервиз периода в класове, табл. 33. 

Таблица 33. Оценка на компонентите на дисперсията за 

количеството мляко и процент мастни вещества за контролен ден за 

първите три лактации 

 

Признаци 

Млечност за контролен ден % масленост за контролен ден 

σ
2

p σ
2
pe σ

2
e (σ

2
pe+σ

2
e) 

/σ
2
p, % 

σ
2
p σ

2
pe σ

2
e (σ

2
pe+σ

2
e) 

/σ
2
p, % 

Модел І 17,16 3,10 12,14 88,8 8,46 0,00 8,45 99,78 

Модел ІІ 17,23 4,05 11,56 90,6 8,46 0,00 8,44 99,81 

Модел ІІІ 17,04 3,27 12,09 89,9 8,46 0,01 8,45 99,79 

Модел ІV 21,31 7,33 11,12 86,6 8,48 0,02 8,45 99,66 

Модел V 16,65 3,40 11,55 89,8 8,46 0,00 8,45 99,77 

Бяха направени оценки на развъдната стойност на включените в 

проучването животни при използване на двата модела: Модел І - без участието 

на репродуктивен признак и Модел ІІ - с включен сервиз периода в класове, 

таблица 34.  

При включването на сервиз периода в модела се наблюдава известна 

промяна в оценките при биците, и съответно промяна в тяхното класиране. 

Ранговата корелация по Спирман е 0,95. Трябва да отбележим, че биците 

чийто дъщери имат по-къс сервиз период имат повишаване на ранга след 

оценката им с модела включващ сервиз периода като коригиращ фактор. 

Получените резултати показват, че при липса на други данни за 

репродуктивните качества, данните от контрола на продуктивността могат да 

се използват за изчисляване на сервиз периода. Неговото включване в 

линейните модели за оценка на говедата за мляко би довела до намаляване 

на отрицателния ефект на селекцията по продуктивност върху 

репродуктивните качества на кравите. 

6. Сравняване на оценките за развъдна стойност на бици получени 

на база продуктивност за нормална лактация и за контролен ден 

След направения подробен анализ на моделите за оценка на 

развъдната стойност, беше установено, че най-подходящи за приложение в 

конкретния случай (извадката от данни за черно-шарената популация говеда у 

нас) са моделите с включени фиксирани, случайни и перманентни средови 

ефекти и фиксирани регресии. На базата на тези модели беше направена 

оценка на развъдната стойност на включените в извадката животни. От тях са 

представени оценките на 15 бика с над 20 дъщери в проучваните стада (табл. 

35). 
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Таблица 34. Оценки на развъдната стойност и рангове на бици с над 30 дъщерни лактации в зависимост от 

участието на сервиз периода в модела за оценка 

№ на 

бика 

Брой 

лактации 

Модел без сервиз период Модел със сервиз период в класове 

ОРС за 

млечност 

Ранг за 

млечност 

ОРС 

за % 

м.в. 

Ранг за 

% м.в. 

ОРС за 

млечност 

Ранг за 

млечност 

ОРС за 

% м.в. 

Ранг 

за % 

м.в. 

3806 42 0,724 4 0,035 3 0,685 4 0,051 3 

4037 66 0,442 7 0,001 12 0,414 8 0,003 11 

3161 55 0,070 16 -0,042 21 0,049 16 -0,063 21 

3312 123 0,008 17 0,001 13 -0,041 17 0,001 12 

3325 84 0,112 13 0,005 11 0,089 13 -0,006 13 

3508 104 0,919 2 0,009 6 0,912 2 0,013 6 

3723 30 0,084 15 0,027 4 0,077 15 0,039 4 

3195 95 -0,199 19 -0,024 19 -0,202 19 -0,037 20 

3406 32 1,048 1 -0,025 20 1,034 1 -0,035 19 

3617 49 0,339 8 0,019 5 0,411 9 0,029 5 

3449 75 0,319 10 0,007 9 0,295 10 0,011 9 

3330 35 0,572 5 0,009 8 0,563 5 0,013 8 

3494 34 0,287 11 -0,006 14 0,281 11 -0,009 14 

3604 78 -1,995 22 0,041 2 -1,992 22 0,062 2 

3776 31 -0,321 20 -0,009 15 -0,322 20 -0,013 16 

3601 73 0,740 3 -0,016 18 0,740 3 -0,025 18 

3384 75 0,425 9 0,009 7 0,416 7 0,013 7 

3600 92 0,093 14 -0,048 22 0,088 14 -0,073 22 

3621 56 0,202 12 -0,013 17 0,167 12 -0,018 17 

2027 37 0,416 7 0,007 10 0,539 6 0,011 10 

3664 53 -0,516 21 0,049 1 -0,536 21 0,074 1 

3355 33 -0,173 19 -0,009 16 -0,196 18 -0,012 15 
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Изчислени са оценки на развъдната стойност при използване на 

представените до тук модели за млечност и процент мастни вещества за 

нормална лактация и за контролен ден. За признаците процент белтъчини и 

млечен белтък не са представени оценките, тъй като броят на дъщерите на 

биците е редуциран и дори при някои липсват дъщерите им от някои стада. По 

тези причини извадката е некоректна за сравняване с другите два признака.  

Таблица 35. Оценки на развъдна стойност и рангове на бици с над 

10 дъщерни лактации на база продуктивност за нормална лактация и за 

контролен ден 

№ 

на 

бика 

Брой 

дъщерни 

лактации 

За нормална лактация За контролен ден 

Млечност, 

kg 

% мастни 

вещества 

Млечност, kg % мастни 

вещества 

ОРС Ра

нг 

ОРС Ранг ОРС Ранг ОРС Ранг 

2044 28 -50,8 10 -0,037 12 0,024 7 0,037 5 

2437 24 271,9 4 -0,149 13 1,702 2 -0,078 7 

3118 18 196,2 5 -0,264 15 -0,156 10 -0,432 15 

3364 12 -177,8 13 0,082 2 -0,587 11 0,325 1 

3384 81 182,4 6 0,029 6 0,437 4 -0,054 6 

3494 32 392,9 2 -0,009 10 0,075 6 -0,165 10 

3508 129 -45,2 9 -0,238 14 -0,025 8 -0,120 8 

3600 88 -141,8 11 0,045 4 -0,088 9 0,084 3 

3601 53 612,3 1 0,059 3 2,067 1 -0,210 12 

3604 29 181,4 7 0,087 1 0,205 5 -0,231 13 

3608 17 330,4 3 -0,006 9 1,067 3 -0,234 14 

3723 31 -21,8 8 0,006 8 -0,682 12 -0,176 11 

3726 30 -171,0 12 0,014 5 -1,109 14 0,239 2 

3776 12 -224,4 14 -0,014 11 -1,070 13 0,039 4 

3928 14 -401,2 15 0,011 7 -1,644 15 -0,122 9 

На базата на направените оценка (ОРС) за всеки признак е определен 

рангът на биците, като класирането е във низходящ ред, от най-високата 

оценка.  

Тъй като стойностите за млечност за нормална лактация и за контролен 

ден не са сравними като стойности, сравняването е на база класиране на 

биците. От представените оценки и рангове се вижда, че само 3 бика запазват 

ранга си за развъдна стойност за млечност за нормална лактация и за 

контролен ден. Четири от биците понижават ранга си за млечност за контролен 

ден в сравнение със ранга за млечност за нормална лактация, а осем го 

повишават. 

Корелацията между ранговете на биците за млечност е висока, 

положителна и статистически значима, rs = 0,84. Това показва, че има висока 

повторяемост в класирането на биците по млечност за нормална лактация и за 

контролен ден, но не напълно.  

Сравнително по-голямо разместване в класираните се наблюдава при 

признака процент мастни вещества за нормална лактация и за контролен ден. 

Тук също само 3 бика запазват ранга си, 5 преминават в по-нисък ранг при 

ОРС за процент мастни вещества за контролен ден в сравнение със същия за 

нормална лактация, като особено фрапиращи са  промените от 1
-во

 на 13
-то

 и от 
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3
-то

 на 12
-то

 място. Останалите бици преминават в по-висок ранг, но без такива 

резки скокове, най-голямото разместване е от 4
-то

 на 11
-то

 място. Ранговата 

корелация за този признак е положителна, но с ниска стойност и не е 

статистически значима, rs = 0,21. Това означава, че при процента мастни 

вещества ще се промени по-чувствително класирането на биците при 

използване на ТД модел за оценка на развъдната стойност в сравнение с ЛМ.  

Причината за разликите в оценките на животните при двата модела на 

оценка е спецификата да данните. При данните за контролен ден се използват 

директно отчетените стойности за признаците при контролата, докато при 

същите за лактация, влияние върху данните оказват продължителността на 

контролните периоди при млечността, а при средния процент мастни вещества 

и количеството мляко за контролния период.  

 7. Проучване на възможностите за използване на лактации с по-малка 

продължителност от 240 дни и съответно по-малък брой контроли за 

лактация. 

7.1. Методи за приравняване на продуктивността на скъсени 

лактации към 305 дневна лактационна млечност 

За практиката, особено за фермерите, по-лесна за възприемане и 

съответно за вземане на решения е млечността за т. нар. «нормална 

лактация». В редица страни, с въведен ТД модел за оценка на развъдната 

стойност на говедата за мляко, допълнително се изчислява и се дава 

информация и за продуктивността за нормална лактация на животните 

(Schaeffer, 2002). Селекционния брак е на база продуктивност и е по-добре да 

има възможност за такава преценка на първотелките в началото на 

лактацията. За целта може да се използват данните от първите контроли за 

продуктивност, като има различни варианти за приравняване към нормална 

лактация на млечността.  

При прилагане на Animal model на база млечност за нормална лактация 

лактациите, които са с по-малка продължителност от 240 дни се смятат за 

ненормално скъсени и не се вземат под внимание. Този факт се отразява най-

много на оценката на развъдната стойност на биците. Една доста голяма част 

от първотелките отпадат от стадата още в началото на лактацията по 

различни причини, като една от най-честите е ниската продуктивност. Поради 

това, че тези животни нямат данни минимум за 240 дни, те не участват в 

оценката на развъдната стойност на биците. Това води до неточни резултати 

при преценката на биците.  

В редица страни има разработени коефициенти за приравняване на 

късите лактации към 305 дни. Тези коефициенти могат да се използват и за 

прогнозиране на продуктивността за нормална лактация на база данни от 

първите контроли на първотелките и да се предлагат като допълнителна 

информация на фермерите.  

За избор на оптимален вариант от гледна точка на висока корелация с 

действителната продуктивност за лактация и улеснен вариант за прилагане са 

тествани общо 5 различни метода.  
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Таблица 36. Коефициенти за приравняване на скъсени лактации към 305 дневна лактация изчислени като 

относителен дял на акумулираната продуктивност за част от лактацията и  при използване на линейна регресия 

Период от 

лактацията 

 

І
-ва

 лактация ІІ
-ра 

лактация ІІІ
-та

 лактация ІV
-та

 и повече 

Относи-

телен 

дял 

Линейна 

регресия 

 

Относи-

телен 

дял 

Линейна 

регресия 

 

Относи-

телен 

дял 

Линейна 

регресия 

 

Относи-

телен 

дял 

Линейна 

регресия 

 

До 30
-ия

 ден 7,127 6,921* 6,573 6,394 6,460 6,304 6,403 6,221 

31 - 60 3,647 3,582 3,370 3,312 3,324 3,280 3,245 3,206 

61 - 90 2,509 2,485 2,335 2,312 2,287 2,270 2,255 2,244 

91 - 120 1,933 1,923 1,819 1,810 1,789 1,784 1,764 1,763 

121 - 150 1,591 1,587 1,506 1,503 1,491 1,491 1,469 1,472 

151 - 180 1,368 1,367 1,302 1,300 1,293 1,295 1,276 1,280 

181 - 210 1,210 1,212 1,161 1,161 1,157 1,600 1,143 1,147 

211 - 240 1,099 1,101 1,066 1,067 1,068 1,071 1,056 1,058 

241 - 270 1,031 1,032 1,068 1,014 1,017 1,019 1,008 1,025 

271 - 305 1 1 1 1 1 1 1 1 

*всички регресионни коефициенти са статистически достоверни при Р<0,05 
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За избор на метод, максимално точно прогнозиращ продуктивността, е 

използвана фенотипната корелация между действителната и предсказана 

млечност за 305 дни. 

Редица автори разработват коефициенти за приравняване за различни 

групи крави в зависимост от възрастта на отелване (Cilek and Tekin, 2006). 

Разделянето на кравите по възраст на отелване, както се прилага в тези 

проучвания, не е удобно от гледна точка на по-лесното практическо 

приложение. Поради варирането на възрастта на първо отелване, ще има 

доста животни, които са на еднаква възраст, но на различна лактация. Освен 

това при разделянето по възраст на отелване се получават групи със 

сравнително малко животни и коефициентите са с много близки стойности, без 

статистически доказана разлика. По тази причина коефициентите за 

коригиране за 1
-ви

 метод са разработени по поредна лактация. Животните след 

ІІІ
-та

 лактация остават сравнително малък брой и затова са в една група 

включваща ІV
-та

 и повече лактации. 

В таблица 36 са представени коефициентите получени при използване 

на първите два метода. От данните се вижда, че коефициентите по периоди на 

лактацията за двата метода са със сравнително близки стойности, 

намаляващи до 1 при достигане на 270 – 305-тия ден. Стойността на 

коефициентите също така намалява за всяка следваща лактация – от І
-ва

 към 

ІV
-та

.  

По-значителна разлика в стойностите на коефициентите има между І
-ва

 и 

останалите лактации. Разликата в стойностите на коефициентите по лактации, 

особено между І
-ва

 и останалите показва, че използването на един среден 

коефициент, независимо от поредната лактация не е препоръчително. Това ще 

води до намаляване на точността на прогнозирането. Също така сравнително 

малките разлики в стойностите по лактации показват, че не е необходимо да 

се разработват коефициентите за приравняване по възраст на отелване, тъй 

като ще се получат още по-малки разлики между възрастовите класове вътре 

в една и съща лактация. Поради слабото вариране в стойностите за 

лактациите след І
-ва

, би могло да се използват коефициенти за І
-ва

 и за всички 

останали по-късни лактации. 

Получените коефициенти при използване на метода за изчисляване на 

относителен дял на акумулираните контроли към сумата от всички контроли 

(метод 1), са със сходни стойности, както посочените от Cilek and Tekin (2006), 

при използване на същия метод, макар и за друга порода говеда. 

На таблица 37 са представени стойностите на двете функции - FLP – от 

продуктивността за последната контрола и FPR - от продуктивността за 

скъсената лактация.  

При стойностите на двете функции не се наблюдава така ясно изразена 

тенденция за намаляване с увеличаването на възрастта, респ. поредната 

лактация на животните. Трябва да отбележим, че животните чувствително 

намаляват на ІІІ
-та

 и ІV
-та

 и повече лактации, в сравнение с първите две, което 

също може да се отрази на варирането в стойността на коефициентите. 

При тези два метода за приравняване се отчита значително по-голяма 

разлика в стойностите на коефициентите за отделните лактации и особено за І
-

ва
 в сравнение с останалите.  
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Таблица 37. Стойности на функциите на млечността за последната 

контрола (FLP) и на млечността за скъсена лактация (FPR) 

Период от 

лактацията 

І
-ва

 лактация ІІ
-ра

 лактация ІІІ
-та

 лактация ІV
-та 

и повече 

FLР FPR FLP FPR FLP FPR FLP FPR 

До 30
-ия

 ден 0,779 0,779 0,693 0,693 0,712 0,712 0,694 0,694 

31 - 60 0,774 0,760 0,692 0,673 0,730 0,699 0,692 0,672 

61 - 90 0,787 0,749 0,736 0,669 0,731 0,685 0,717 0,662 

91 - 120 0,784 0,733 0,747 0,640 0,745 0,670 0,732 0,649 

121 - 150 0,803 0,721 0,735 0,646 0,757 0,655 0,752 0,637 

151 - 180 0,820 0,707 0,747 0,618 0,756 0,631 0,762 0,619 

181 - 210 0,857 0,698 0,767 0,593 0,769 0,604 0,807 0,606 

211 - 240 0,895 0,692 0,822 0,576 0,842 0,587 0,871 0,602 

241 - 270 0,878 0,664 0,833 0,570 0,829 0,571 0,904 0,606 

За проверка на точността на приравняването към 305 дневна 

лактационна млечност е изчислена предсказаната млечност за отделните 

периоди при използване на получените коефициенти за всеки метод. След 

това е изчислена корелацията между действителната и предсказана 

продуктивност за всеки метод по периоди. Стойностите на корелационните 

коефициенти за първите два метода и при използване на двете функции са 

почти идентични, различават в 4
-ти

, 5
-ти

 знак след десетичната запетая. Затова 

са представени като един коефициент, еднакъв за всяка от двете групи, 

съответно за І
-ви

 и ІІ
-ри

 метод и за двете функции – фиг. 7. И при двете групи 

методи стойностите на корелациите постепенно се повишават, като за 

периодите след 240 дни са близки до 1 – rp е от 0,98 до 1.  

Фиг. 7. Стойности на фенотипните корелации между действителната 

млечна продуктивност и предсказаната при използване на четирите 

посочени метода по лактации 

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85
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0,95

1,00

1,05

30 31-60 61-90 91-120 120-150 151-180 181-210 211-240 241-270 271-305

Периоди от лактацията

С
т
о

й
н

о
с

т
и

 н
а

 r
p

1 и 2 метод - І-ва лактация

FLP и FPR - І-ва лактация

1 и 2 метод - ІІ-ра лактация

FLP и FPR - ІІ-ра лактация

1 и 2 метод - ІІІ-та лактация

FLP и FPR - ІІІ-та лактация

1 и 2 метод - >ІV-та лактация

FLP и FPR - >ІV-ра лактация
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Колкото по-къс е лактационния период, толкова по-ниска е стойността на 

корелацията между прогнозната и действителната млечност. Тази тенденция е 

по-силно изразена при първите два метода – чрез относителния дял от 

акумулираната млечност и линейната регресия. При тези два метода 

корелацията между прогнозната и действителна млечност за лактации до 60 

дни е сравнително ниска – rp < 0,65. Корелациите достигат над 0,90, чак след 

150-180
-тия

 ден от лактацията. 

За разлика от първите два метода, при използването на двете функции, 

корелациите между прогнозната и действителна млечност са по-високи и за 

началните периоди на лактацията. Стойностите им за 30 дневната лактация са 

над 0,60. Изключение прави само групата на ІV
-та

 и повече лактации. При тази 

група обаче, стойностите и на коефициентите за първите два метода са много 

по-ниски от тези за останалите лактации. Това по-всяка вероятност може да се 

дължи на факта, че животните са сравнително малко и на различни лактации – 

от ІV
-та

 до ІХ
-та

. 

Получените високи стойности на корелация между действителната и 

прогнозната млечност при използване на двете функции ги правят по-

подходящи за използване. В зависимост от това с какви данни се разполага, с 

еднакъв успех може да се използва всяка от двете. Ако данните, вкарвани в 

използваните програми за база данни съдържат натрупаната млечност до 

съответната контрола, по-удобен за използване се явява метода с функцията 

от млечността за скъсената лактация - FPR. В случай че са налични данните от 

контролите, особено при прилагане на ТД моделите, по-удобен за използване 

е варианта на функция от млечността за последната регистрирана контрола - 

FLP. 

На таблица 38 са представени BLUP-оценките и ранговете на биците с 

над 10 дъщерни лактации получени на базата на прогнозните продуктивности 

и тази за 305 дневна лактация. Стойностите на оценките на биците варират по 

периоди на лактацията, като най-големи различия с оценката за 305 дневна 

лактация се наблюдава при оценките на база прогнозна продуктивност за 

началните периоди на лактацията. Същото се отнася и за ранговете на биците 

получени на база класиране по стойността на оценките. 

За да се установи доколко оценките на биците и евентуалното им 

класиране, биха съответствали на действителните за 305 дневна лактация, са 

изчислени корелациите между оценките, а също и между ранговете на биците 

за прогнозната и действителната продуктивност по периоди на лактацията – 

фиг. 8. Стойностите на корелациите между оценките показват, че висока 

корелация - rp над 0,80, може да се очаква при приравняване на лактации с 

продължителност над 90 – 120 дни. При по-късите лактации корелацията е 

0,74 – 0,75, като най-ниска е при много кратки лактации – до 30 дни, където rp е 

0,63.  

Подобни резултати за корелация между предсказаната и действителна 

продуктивност - rp=0,60, сочат и Sethi and Jain, (2007), като авторите смятат, че 

тази средно висока корелация може да се използва и от фермерите при 

вземане на решения за селекционен брак с точност над 50%.  
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Таблица 38. BLUP-оценка и ранг на бици за предсказана продуктивност за различен период от лактацията и за 

действителна продуктивност за 305 дневна лактация 

 

№ 

на 

бика 

 

Брой 

лакта-

ции 

Продължителност на лактацията, дни 

≤ 30 31 – 60 61 – 90 91 – 121 121 – 150 151 – 180 181 – 210 305 

ОРС 

 

Ранг ОРС 

 

Ранг ОРС 

 

Ранг ОРС 

 

Ранг 

 

ОРС 

 

Ранг 

 

ОРС 

 

Ранг 

 

ОРС 

 

Ранг 

 

ОРС 

 

Ранг 

 

3604 12 -388,6 11 -372,4 11 -471,2 11 -503,8 11 -495,8 11 -504,9 11 -475,3 11 -446,5 12 

3384 18 -395,7 12 -562,3 12 -559,5 12 -557,1 12 -560,3 12 -536,5 12 -501,3 12 -367,7 11 

3621 11 -224,3 10 -27,9 7 +0,4 6 -37,4 6 -49,4 7 -76,8 8 -79,7 8 -175,6 10 

3161 12 +363,9 1 +246,1 1 +137,7 3 +35,6 5 -10,8 5 -47,0 6 -77,1 7 -174,5 9 

3355 12 -170,2 8 -136,2 9 -129,8 9 -134,4 9 -119,1 9 -94,3 9 -96,8 9 -169,2 8 

2027 16 -54,51 6 +8,9 6 -15,3 7 -40,9 7 -75,9 8 -74,9 7 -70,3 6 -67,5 7 

3806 14 -197,5 9 -178,7 10 -178,3 10 -187,8 10 -175,2 10 -150,3 10 -108,9 10 -63,9 6 

3312 13 -83,8 7 -38,7 8 +44,5 5 +76,0 3 +102,4 3 +108,6 3 +83,1 4 +23,22 5 

3600 22 +229,1 2 +149,4 4 +80,3 4 +65,7 4 +27,9 4 +33,4 5 +23,8 5 +51,9 4 

3118 11 +27,6 5 +84,1 5 -117,4 8 -109,2 8 -48,5 6 +38,5 4 +150,1 3 +236,1 3 

3508 27 +132,9 3 +179,3 2 +193,4 2 +202,2 2 +233,5 2 +261,3 2 +250,9 2 +268,4 2 

3225 11 +131,2 4 +179,1 3 +227,8 1 +265,7 1 +274,6 1 +323,8 1 +377,8 1 +401,4 1 
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Фиг. 8. Корелации между BLUP-оценките (rp) и ранговете на биците 

(rs) за прогнозираната лактационна продуктивност по периоди на 

лактацията и действителната продуктивност за 305 дни. 

 
От фиг. 8 се вижда също, че стойностите на ранговите корелации са по-

ниски от стойностите на корелациите между BLUP-оценките на биците. Това 

показва, че използването на приравняване към стандартната лактация има 

вероятност да окаже по-силно влияние върху класирането на биците, 

отколкото върху  величината на стойностите на оценките. 

Особено ниска е корелацията между ранговете на биците за прогнозната 

продуктивност на база 30 дневна лактация  и действителната продуктивност за 

305 дни – rs=0,29. Висока корелация между ранговете на биците се постига 

едва при прогнозните лактации за 150-180 дневен лактационен период - 

rs=0,80. Всичко това показва, че при желание за по-малък риск, спокойно могат 

да се използват лактациите с продължителност минимум 150-180 дни. Все пак 

трябва да се има предвид и фактът, че коригиращата функция е изчислена при 

една не много голяма извадка от крави. При изчисляване на база 

съответстваща на дадената популация, биха се получили и по-точни 

резултати. Въпреки това, сходни данни за стойностите на корелация между 

оценките за прогнозна и действителна продуктивност сочат и други автори. 

На таблица 39 са представени данни за проучваните три стада от 

Търговищки район в зависимост от продължителността на лактациите. 

Относителният дял на скъсените лактации – под 240 дни, средно за трите 

ферми е около 20 %. Най-висок е този дял при кравите от фермата 10 – 

26,75%, следван от фермата 9 – 17,43%. Трябва също така да отбележим, че в 

последните 10-15 години трудно би могло да се говори за селекционен брак на 

крави във фермите за мляко у нас. По тази причина много малко от скъсените 

лактации се дължат на ранно бракуване на крави поради отчетена ниска 

продуктивност. В подкрепа на това е и факта, че само една малка част от 

кравите със скъсени лактации са бракувани на същата лактация.  
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Таблица 39. Основни статистически данни за проучваните ферми 

 

Ферми 

Брой крави Брой 

лактации 

Скъсени лактации 

 

Брой 

% от общия 

брой 

Ферма 10 178 414 111 26,75 

Ферма 9 763 763 133 17,43 

Ферма 8 60 130 17 13,10 

Общо  621 1307 261 19,95 

 

За да се получи по-ясна представа за ефекта от включването на 

скъсените лактации при оценките на развъдната стойност са използвани 

данните за тези три стада, като са включени всички налични данни за 

лактациите независимо от тяхната продължителност. Лактациите с по-малка 

продължителност от 240 дни са приравнени към нормална лактация при 

използване на функцията от млечността за последната регистрирана контрола 

- FLP. 

 На фиг. 9. са представени стойностите на BLUP-оценките на бици с 

повече от 10 дъщери в трите проучвани стада. Оценките са направени веднъж 

на база само за 305 дневна лактация и втори път след включване на всички 

налични лактации на кравите, независимо от тяхната продължителност, като 

скъсените са приравнени към 305 дневна лактация. 

фиг. 9. Промяна в стойността на BLUP-оценките за млечност на 

бици при включване само на данни за 305 дневни лактации и такива за 

приравнени лактации 

 

От данните на фиг. 9 се вижда, че оценките на биците се променят, при 

някои значително, при включването освен на нормалните и на скъсените 

лактации след тяхното приравняване. При по-голяма част от биците, оценките 

се повишават, но има и такива, при които след включване на приравнените 
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лактации, оценките чувствително намаляват – бик № 3806 или почти не се 

променят – бици № 3225 и 3161. Това показва, че включването на скъсените 

лактации след приравняване, няма еднопосочно влияние върху оценките на 

биците, а зависи от качествата на дъщерите със скъсени лактации. Във всички 

случаи получените оценки ще бъдат по-коректни и точни при включването на 

всички дъщери. 

Като обобщение може да посочим, че при налична база данни с 

месечните контроли за прогнозиране на млечността за нормална лактация е 

по-удобно да се използва функцията от продуктивността за последната 

контрола (FLP), която има високи стойности на корелация с действителната 

млечност. Резултатите могат да се предоставят на фермерите в по-ранен етап 

от лактацията, особено за първотелките за селекционни цели.  

Използването на функцията от продуктивността за последната контрола 

може да се прилага за приравняване на скъсени лактации към 305 дневна 

продуктивност, като с по-голяма точност ще бъдат оценките на база 

приравнени лактации, не по-къси от 120 дни. 

При прилагането на този метод има и висока положителна корелация 

между оценките на биците на база предсказана и действителна продуктивност 

за 305 дневна лактация.  

7.2. Генетични параметри за признаците на млечната продуктивност 

за контролен ден 

Едно от предимствата на моделите на база продуктивност за контролен 

ден е, че  дават възможност и за използване на по-малък брой контроли при 

оценката на развъдната стойност както на кравите, така и на биците. Това от 

своя страна позволява намаляване на генерационния интервал, както и 

разходите за контрол на продуктивността в млечното говедовъдство. 

Използването на данните от дневните контроли зависи от сравнителната 

големина на генетичното вариране по време на лактацията. Повечето автори 

сочат, че оценките на херитабилитета при контролите от средата на 

лактацията са сравними с тези за 305 дневната продуктивност, но техните 

стойности в началото и края на лактацията са значително по-ниски.  

На таблица 40 са представени оценките на дисперсията и на 

херитабилитета за отделните контроли за признаците млечност, млечно масло 

и млечен белтък, измерени в kg и % масленост и % белтък в млякото. 

Получените стойности на h
2
 за отделните контроли за първите три проучвани 

признака са сравнително ниски – в границите от 0,09 до 0,19 за количество 

мляко, от 0,08 до 0,11 за млечно масло и от 0,07 до 0,17 за млечен белтък.  

Сходни стойности получават и други автори. Голямото вариране в 

стойностите, дадени от различните автори, може да е  резултат от много 

причини - прекалено опростен модел, относително малък брой записи с данни, 

от които се получават ненадеждни резултати, непредставителни данни и 

резултат на случайни регресии, което много силно влияе върху оценките.  

Въпреки че основните селекционни признаци се явяват млечното масло 

и млечния протеин в kg, сме направили аналогична оценка на генетичните 

параметри и за % на мастни вещества и белтъчини в млякото – табл. 40.  При 

тях стойностите на херитабилитета са по-ниски в сравнение с млечното масло 

и млечния протеин, като формата на кривата на вариране по поредни 

контроли е сходна. Минималната стойност за h
2 

за % мастни вещества е 0,045, 
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а максималната 0,17, съответно за % белтъчини тези стойности варират от 

0,017 до 0,18.  

Таблица 40. Оценки на компонентите на дисперсията за количество 

мляко, млечно масло и млечен белтък за контролен ден 

Компо-

ненти на 

диспер-

сията 

Поредна контрола 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Млечност, kg 

σ
2
pе 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 

σ
2
е 40,35 17,39 17,70 14,76 12,00 9,98 25,56 10,81 9,30 16,29 

h
2
 0,091 0,167 0,161 0,170 0,177 0,191 0,086 0,182 0,168 0,128 

Млечно масло, kg 

σ
2
pе 0,008 0,006 0,006 0,005 0,004 0,004 0,004 0,005 0,004 0,003 

σ
2
е 0,057 0,044 0,042 0,046 0,030 0,114 0,024 0,048 0,014 0,025 

h
2
 0,107 0,110 0,113 0,095 0,115 0,036 0,134 0,081 0,194 0,112 

Млечен белтък, kg 

σ
2
pе 0,005 0,004 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 

σ
2
е 0,031 0,016 0,016 0,036 0,012 0,010 0,018 0,026 0,069 0,028 

h
2
 0,122 0,178 0,172 0,082 0,174 0,182 0,123 0,104 0,218 0,073 

Процент мастни вещества 

σ
2
pе 0,151 0,107 0,153 0,140 0,132 0,128 0,141 0,178 0,170 0,142 

σ
2
е 0,983 1,595 1,080 3,199 0,509 0,492 0,704 2,035 2,183 2,152 

h
2
 0,106 0,053 0,096 0,037 0,170 0,166 0,138 0,055 0,059 0,045 

Процент белтъчини 

σ
2
pе 0,312 0,039 0,036 0,036 0,039 0,050 0,055 0,060 0,058 0,056 

σ
2
е 1,701 0,232 0,378 0,378 0,336 0,185 0,191 0,846 0,266 0,728 

h
2
 0,017 0,121 0,072 0,072 0,084 0,170 0,180 0,050 0,139 0,064 

От данните на табл. 40 се вижда, че стойностите на херитабилитета при 

всички признаци са по-ниски в началото на лактацията, като след ІІ
-ра

 и ІІІ
–та

 

контрола се повишават и задържат и след VІ
-та

 отново намаляват. След VІІ
-та

 

контрола се наблюдава по-голямо вариране на стойностите, което се дължи на 

по-малкият брой животни, поради пресушаване, а също така и на по-голямо 

вариране в продуктивността на животните. Подобно вариране в стойностите на 

херитабилитета по контролни периоди от лактацията сочат и други автори. 

Независимо от получените оценки на херитабилитета, се потвърждава 

тенденцията те да са  по-високи към средата на лактацията и намаляващи и 

силно вариращи в началото и края. 

Много по-голямо вариране се наблюдава в стойностите на 

херитабилитета по поредна контрола при признаците % мастни вещества и % 

белтъчини в млякото – табл. 40. Най-високи стойности при тях се отчитат от 

пета до седма контрола. При първите контроли до четвърта се наблюдава 

много голямо вариране в стойностите на херитабилитета, по-силно изразено 

при % мастни вещества.  

При първите и последните контроли се наблюдава и чувствително 

вариране в стойностите на σ
2
е на неконтролираните фактори. В тези периоди 

има по-чувствителна промяна в продуктивността и физиологичното състояние 
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на кравите, при което се отчита и по-висока дисперсия за ненаблюдаваните 

външно средови фактори (грешката) – табл. 40. Това от своя страна е 

свързано и с по-ниските стойности на генетичната дисперсия σ
2
а, а като 

следствие на това са и по-ниските стойности за h
2
.  

Относителният дял на дисперсията на грешката σ
2
е и дисперсията на 

постоянния средови ефект σ
2
рe от общата дисперсия е по-висок при 

контролите в началото – по-специално І
-ва

 и при тези след VІ
-та

. По-силно 

вариране в стойностите на дисперсиите на средовите фактори се наблюдава 

при признаците количество мляко и млечен белтък, в сравнение с млечното 

масло. При него също се наблюдава известно вариране, но без ясно 

очертаната тенденция в началото и в края, както при останалите два признака. 

Поради отчетените варирания в началото и в края на лактацията, за по-

стабилни се приемат контролите от втора до пета. Това е и една от причините  

при прилагането на ТД модела за оценка на развъдната стойност на говедата 

от млечното направление, в някои страни да се изисква задължително 

наличието на данни от контроли в този период от лактацията.  

Много по-голямо е варирането на относителния дял на дисперсиите на 

средовите фактори от общата дисперсия при признаците % мастни вещества и 

% белтъчини в млякото – табл. 40. По висок е относителният им дял в 

началото – до IV – V контрола и  след VII.  

Друг фактор за правилния избор на контролите и максимална 

достоверност на получените оценки е генетичната и фенотипна корелация 

между стойностите на продуктивните признаци за контролен ден и съответните 

им стойности за нормална лактация. На фигура 10 са представени оценките на 

генетичните корелации между млечност, млечно масло и млечен протеин за 

отделните контроли и съответните им стойности за 305 дневна лактация. 

Генетичните корелации са с ниски до средни стойности за трите признака. По-

ниски са корелациите за признака млечен белтък, в сравнение с останалите 

два. И тук, както при херитабилиета, се наблюдават по-ниски стойности при 

първите и последни контроли и относително по-високо и задържащо се ниво 

при контролите след втора до пета, шеста.  

Фигура 10. Генетични корелации между продуктивните признаци на 

млечността за контролен ден и за 305 дневна лактация 
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При контролите след шеста, освен че се наблюдава понижаване на 

стойностите на генетична корелация, се отчита и силно вариране, което се 

дължи на силно намаления брой налични записи. По тези съображения някои 

автори предлагат тези контроли да отпаднат при оценката, тъй като се отчита 

много слабо увеличение на точността на оценките за млечност, когато 

последните две контроли се добавят към селекционните критерии.  

Стойностите на генетичните корелации между % мастни вещества и % 

белтъчини в млякото за поредна контрола и за 305 дни са малко по-високи 

като цяло от тези за първите три признака – фиг. 11. При тях обаче се 

наблюдава и голямо вариране по поредна контрола, като трудно може да се 

очертае определена зависимост както при първите три признака. Това се 

отнася особено за % белтъчини. 

Фиг. 11. Генетични корелации между признаците % мастни вещества 

и % белтъчини за контролен ден и за 305 дни. 
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Фенотипните корелации между продуктивността за контрола и за 305 

дневна лактация следват същите тенденции както при генетичните.  

Едно от предимствата на ТД моделите е възможността да се използват 

по-малък брой контроли за получаване на достоверна оценка на развъдната 

стойност на говедата за мляко. Освен от икономическо значение, това е важно 

преимущество от селекционна гледна точка, особено що се отнася до 

преценката на младите бици. От една страна, получаването на надеждни 

генетични оценки за животните при наличие на по-малък брой контроли за 

първата част от лактацията, дава възможност да се намали генерационният 

интервал. От друга страна, в редица страни, първотелките с ниска млечност се 

бракуват още в началото на лактацията и по този начин те отпадат като 

дъщери на преценявани бици. Това до голяма степен води до некоректна 

оценка.  

С оглед на горе посоченото, направихме оценка и на херитабилитета по 

поредни контроли за кравите на І
-ва

 лактация – фигура 13.  
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Фигура 13. Вариране в стойностите на h
2
 за количество мляко за 

контролен ден за І
-ва

 лактация и общо за първите три. 
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Оценките на херитабилитета по контроли са по-високи за първа 

лактация, в сравнение с тези общо за първите три – варират от 0,11 до 0,31. 

При останалите генетични параметри за първа лактация бяха отчетени същите 

тенденции, както при съответните признаци общо за първите три лактации. 

Стойностите са съответно по-високи, но следват основната тенденция на 

вариране. 

От направеното проучване може да се обобщи, че оценките на 

херитабилитета и дисперсиите за отделните контроли за признаците 

количество мляко, млечно масло и млечен белтък варират по време на 

лактацията, като по-високи стойности на херитабилитета и по-ниски на 

дисперсията на неконтролираните фактори се отчитат за контролите от 

средата на лактацията. Вследствие на отчетеното, като по-подходящи за 

оценка на развъдната стойност на говедата от млечно направление се 

очертават контролите от II
-ра

 до VI
-та

.  

При признаците % мастни вещества и % белтъчини в млякото се 

наблюдава по-голямо вариране в стойностите на проучваните генетични 

параметри отколкото при първите три. При тези признаци не е така ясно 

очертан определен период на по-високи стойности  на основните показатели. 

Макар и по-слабо очертана се наблюдава тенденция за по-подходящи за 

селекционните цели на данните от V
-та

 до VII
-ма

 контрола, или малко по-късни в 

сравнение с първите три признака. 

7.3. Директно използване на по-малък брой контроли за лактация 

при оценката на развъдната стойност на говеда за мляко. 

На фиг. 14 е представено варирането на стойностите на корелациите 

между BLUP-оценките за трите признака за нормална лактация и същите на 

база различен брой контроли за лактация - ТДМ. Корелациите са изчислени за 

BLUP-оценките на бици с над 10 дъщери в стадата. От фигурата се вижда, че 

най-високи корелации се получават за признака % мастни вещества – rp от 
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0,59 до 0,80, следван от количество мляко – от 0,59 до 0,67 и най-ниски като 

цяло са корелациите за признака млечно масло – от 0,42 до 0,60. 

Фиг. 14. Корелации между BLUP-оценките за продуктивните 

признаци за 305 дневна лактация и за различен брой контроли за 

лактация- ТДМ, на бици с над 10 дъщери 
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При трите признака, макар и с различни стойности, корелациите са най-

високи между BLUP-оценките за нормална лактация и ТДМ за включени 7-8 

контроли. Отчита се по-ниска корелация между оценките за нормална 

лактация с налични 9 и 10 контроли за лактация. Причината за това по-всяка 

вероятност се дължи на факта, че не всички крави имат 9 или 10 контроли за 

нормална лактация. Освен това при кравите с налични 10 контроли се 

наблюдава много голямо вариране в количеството мляко отчетено на 9 и 10
-та

 

контроли.  

Същото проучване направихме и при включване само на бици с над 40 

дъщери в стадата – фиг. 15. Такива са само 9 бика. Макар и по-малко на брой, 

поради по-големия брой дъщери, получените стойности за корелациите са по-

високи в сравнение с тези при биците с над 10 дъщери. Съответно 

корелациите между BLUP-оценките за нормална лактация и ТДМ за различен 

брой контроли за признака млечност са в границите от 0,80 до 0,89, за % 

мастни вещества са съответно от 0,60 до 0,81 и отново най-ниски са за млечно 

масло – от 0,37 до 0,69. 

  При включване само на биците с над 40 дъщери още по-ясно личи, че 

при използване на 9
-та

 и 10
-та

 контроли се получават по-ниски корелации с 

оценките за нормална лактация. 
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Фиг. 15. Корелации между BLUP-оценките за продуктивните 

признаци за 305 дневна лактация и за различен брой контроли за 

лактация на бици с над 40 дъщери 

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

С
то

й
н

о
с

т 
н

а
 r

p

брой контроли

с млечност за 305 дни с млечно масло за 305 дни

с % мастни вещества за 305 дни

 
И други автори също сочат подобни тенденции при включване на 9

-та
 и 

10
-та

 контроли в ТД оценките на животните и предпочитат оценките на база 8 

контроли. Тези контроли се отличават доста и по стойностите на 

херитабилитета за тези признаци. 

От резултатите до тук се очертава като по-висока корелацията между 

оценките за нормална лактация и тези за първите 7-8 контроли. 

Общоприето е за селекционни цели да се работи с лактация с 

продължителност от 240 до 305 дни (нормална лактация), което съответно 

води и до включване в ТД моделите на 8 до 10 контроли за лактация. 

Изискването да има налични 8 до 10 контроли се явява доста оскъпяващо 

контрола на продуктивните качества.  

При прилагане на ТДМ има възможност да се използват директно 

данните от месечните контроли, като е необходимо да се установи какъв е 

минималния брой контроли осигуряващ максимална достоверност на 

оценките. 

След като е възприето за една нормална лактация да има налични 8 до 

10 месечни контроли, изчислихме корелацията между оценките на бици с над 

10 дъщери при използване на различен брой поредни контроли, но не по-

малко от две – табл. 41. Като силна корелация се приема тази със стойност на 

rp ≥ 0,70. За процента мастни вещества корелациите са над 0,70 за всички 

варианти, но не така стой въпроса при останалите признаци. За млечността с 

над 0,70 са корелациите за 8 и 9 контроли с налични съответно  3 и 4 поредни 

контроли, но с използване на всички налични до 10 контроли, корелацията е 

над 0,70 с не по-малко от 5 поредни контроли. Това се отнася в най-голяма 

степен за признака млечно масло – не по-малко от 5 поредни контроли. С 

налични 3 или четири поредни контроли корелацията е над 0,70 само при 

варианта на използване на 8 контроли за лактация.  
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Таблица 41. Корелации между BLUP-оценките на бици с над 10 до 40 

дъщери при различен брой налични контроли за лактация по 

проучваните признаци 

Брой 

поредни 

контроли 

За млечност, kg За млечно масло, kg За % мастни 

вещества 

8 9 10 8 9 10 8 9 10 

2 0,43* 0,49 0,43 0,60 0,53 0,49 0,71 0,72 0,70 

3 0,72 0,65 0,60 0,71 0,63 0,59 0,86 0,85 0,84 

4 0,78 0,71 0,66 0,75 0,66 0,62 0,89 0,88 0,87 

5 0,88 0,83 0,79 0,86 0,78 0,73 0,94 0,92 0,92 

6 0,95 0,91 0,88 0,94 0,88 0,84 0,97 0,96 0,95 

7 0,99 0,96 0,94 0,98 0,95 0,91 0,99 0,98 0,97 

8 - 0,99 0,98 - 0,99 0,97 - 1,00 0,99 

9  - 1,00  - 0,99   1,00 

* всички корелации са значими при ниво на достоверност P<0,05 

По същият начин бяха изчислени и корелациите между оценките на бици 

с над 40 дъщери при използване на различен брой поредни контроли, но не по-

малко от две – табл. 42.  

Таблица 42. Корелации между BLUP-оценките на бици с над 40 

дъщери при различен брой налични контроли за лактация по 

проучваните признаци 

Брой 

поредни 

контроли 

За млечност, kg За млечно масло, 

kg 

За % мастни 

вещества 

8 9 10 8 9 10 8 9 10 

2 0,77* 0,73 0,71 0,63 0,58 0,53 0,66 0,66 0,67 

3 0,86 0,83 0,80 0,69 0,64 0,59 0,91 0,87 0,83 

4 0,89 0,86 0,84 0,77 0,72 0,68 0,86 0,82 0,78 

5 0,95 0,92 0,90 0,84 0,72 0,77 0,91 0,87 0,82 

6 0,97 0,95 0,93 0,91 0,89 0,86 0,96 0,94 0,90 

7 0,99 0,98 0,97 0,98 0,97 0,95 0,96 0,96 0,94 

8 - 1,00 0,99 - 1,00 0,99 - 0,99 0,95 

9 - - 1,00 - - 1,00 - - 0,99 

* всички корелации са значими при ниво на достоверност P<0,05 

Получените корелации като цяло са с малко по-високи стойности в 

сравнение с тези при биците с по-малък брой дъщери. Отново при признаците 

млечност и % мастни вещества корелациите са доста по-високи в сравнение с 

признака млечно масло. Тъй като млечното масло е един основен селекционен 

признак е добре да се съобразим с него. При млечното масло с над 0,70 са 

всички корелации на оценките включващи от 8 до 10 контроли с първите 5 

контроли за лактация.  

Получените резултати ни дават основание да обобщим, че минималния 

брой контроли за лактация, имащи висока корелация с изискваните за 

нормална лактация от 8 до 10 контроли е 5 поредни контроли. Това 
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Таблица 43. BLUP-оценки и рангове на бици с над 40 дъщери за признака млечно масло получени на база 

данни за нормална лактация и ТДМ за различен брой контроли 

№ на 

бика 

 

Брой 

дъщери 

 

За 305 дни 

 

Брой контроли включени в оценката 

10 9 8 5 4 

ОРС Ранг ОРС Ранг ОРС Ранг 

 

ОРС Ранг   ОРС Ранг ОРС Ранг 

3312 86 -1,95 6 -0,028 7 -0,029 5 -0,030 7 -0,029 7 -0,002 6 

4037 61 46,71 2 0,067 1 0,061 1 0,054 1 0,007 4 0,005 5 

3195 61 -6,38 7 -0,031 8 -0,032 8 -0,033 8 -0,039 8 -0,045 9 

3601 55 8,16 3 -0,025 6 -0,021 7 -0,014 6 0,005 5 0,016 4 

3325 43 -56,45 9 0,000 4 -0,005 4 -0,005 5 -0,024 6 -0,025 8 

3604 50 -22,78 8 -0,083 9 -0,078 9 -0,073 9 -0,046 9 -0,025 7 

3600 50 2,73 5 -0,004 5 -0,003 6 0,001 4 0,017 3 0,025 2 

3449 42 51,76 1 0,046 2 0,046 2 0,045 2 0,031 1 0,033 1 

3384 45 7,11 4 0,032 3 0,031 3 0,029 3 0,024 2 0,023 3 
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съответства на продължителност на лактацията от 120 до 150 дини. Съответно 

за селекционна цел биха могли да се използват и данни от съкратени лактации 

с тази продължителност, което ще повиши коректността на оценката на 

говедата за мляко и най-много ще се отрази на тази на младите бици. 

Възможността да се използват и данни от по-малко контроли, в случая – 5, ще 

доведе и до известно съкращаване на генерационния интервал при тази 

категория.  

На таблица 43 са представени BLUP-оценките и ранговете получени на 

тази база за биците с над 40 дъщери. При биците специално е от значение и 

ранга, който заемат при класирането им по развъдна стойност и евентуално 

неговата промяна при различни варианти на оценка.  

Тъй като млечното масло е основен селекционен признак, а освен това  

при него се наблюдават и най-ниските стойности на корелация, сме 

представили ранговите корелации при този признак. Те са представени на 

табл. 44 от където се вижда, че корелациите са силни и значими между 

ранговете за млечно масло за нормална лактация и съответстващите и 8, 9 и 

10 контроли при ТДМ и тези за налични 5 контроли. При необходимост може да 

се допусне компромис и за 4 налични контроли, макар че корелациите са по-

ниски, а при варианта 9 контроли за лактация корелацията е по-ниска и 

незначима. 

Таблица 44. Рангови корелации за признака млечна масло на биците 

с над 40 дъщери 

Брой 

контроли 

Млечно масло, кг 

За 305 дни 10 контроли 9 контроли 8 контроли 

Първите 5 0,76 0,83 0,73 0,88 

Първите 4 0,72 0,70 0,57 0,77 

Първите 3 0,73 0,57 0,47 0,67 

* всички корелации с bold са значими при ниво на достоверност P<0,05 

От получените резултати може да се обобщи, че при използване на 9
-та

 и 

10
-та

 контроли за оценка на развъдната стойност на говедата за мляко при 

прилагане на ТД модели корелацията с оценките за нормална лактация са по-

ниски в сравнение с тези за първите 8 контроли. Като по-достоверни би 

следвало да се използват първите 8 контроли за всички животни. 

Минималният брой контроли, показващ силна и значима корелация със всички 

варианти за BLUP-оценка на бици - за нормална лактация и от 8 до 10 

контроли при ТДМ са първите 5 контроли за лактация.  

8. Показатели за устойчивост на лактационната крива 

Устойчивостта на лактацията e показател, който е свързан както с 

млечността за лактация, така и с предразположението на животните към стрес, 

устойчивост на заболявания, добри репродуктивни качества, по-добро 

усвояване на грубите фуражи и като цяло икономически по-изгодна 

продуктивност. При съвременните системи на отглеждане разходите 

(себестойността) за производството на мляко зависят в широк смисъл от 

стабилността на лактационната крива, което е проява на възможностите на 

кравата да продължи да произвежда мляко около достигнатия пик, за по-дълъг 

период от лактацията.  

До сега има формулирани няколко различни дефиниции, 

характеризиращи устойчивостта на лактацията. Като резултат от 
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противоречивостта на дефинициите за устойчивост, показателите също са 

противоречиви. Предлаганите измерители на устойчивостта представляват 

интерес за селекцията, тъй като дават възможност да се селекционира за 

увеличаване на устойчивостта, без да се увеличава пика на продуктивност, 

което предпазва кравите от нежелания стрес. 

Показателите за устойчивост най-често се разработват на база разлика 

в продуктивността в началото и след средата на лактацията. Целта е да се 

отчете интензивността на спад в продуктивността след достигане на 

максималната млечност (пика на лактацията). Пика на лактацията обаче се 

достига в различен период като дни след отелването и това зависи от редица 

фактори. Един от основните фактори обаче е нивото на продуктивност.  

На фиг. 18 са представени формите на лактационната крива в 

зависимост от нивото на млечност за нормална лактация на кравите. С 

повишаване на млечността се променя и формата на кривата, като основно 

разлика се наблюдава в периода за достигане на пика след отелване и 

интензивността на намаляване на млечността след достигане на пика. 

В зависимост от формата се вижда, че кривите могат да се разделят в 

две групи, като разделяща е кривата за 5001 до 6000 kg млечност. При по-

ниската млечност пика на лактацията е още в първия лактационен месец, в 

границите до 30
-тия

 ден. След достигането на пика млечността започва 

постепенно да намалява. Известно задържане се наблюдава при млечности от 

4001 до 5000 и от 5001 до 6000 kg.  

При втората група се наблюдава изместване на пика към 60
-тия

 ден от 

лактацията. При нива на млечност от 6001 до 7000 kg, след достигане на пика 

млечността започва постепенно да намалява, докато при по-високата 

млечност, съответно от 7001 до 8000 и особено над 8001 kg, се отчита 

известно задържане на достигнатата млечност и след това постепенно 

намаляване. 

Фиг. 18. Форма на лактационната крива в зависимост от млечността 

за нормална лактация. 
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Изчислени бяха шест показателя за устойчивост на лактационната 

крива, като вариантите са следствие на посочените разлики във формата на 

кривата на лактацията в зависимост от нивото на млечност. Редица автори 

предлагат и работят с разликата в млечността достигната на 60
-тия

 ден след 

отелването и тази на 280
-тия

. За страните, в които са провеждани въпросните 

проучвания тези периоди може би са удачни от гледна точка на факта, че 

средната млечност на кравите в тях е над 6000 kg. У нас към настоящия 

момент преобладават кравите с млечност до тази. Кравите и стадата с 

млечност за нормална лактация над 6000 kg не са преобладаващи. В 

следствие на този факт, ако бъде приета за пик на лактацията млечността за 

60
-тия

 ден, то това няма да отговаря на действителния пик за кравите с 

млечност до 5000 kg. По тази причина смятаме, че по-удачно ще бъде да се 

работи с млечност в пика на лактацията, без да се фиксира периода, т.е. 

максималната млечност за контрола.  

Другото съображение за проучваните варианти е свързано с втория 

период – 280
-тия

 ден от лактацията. Голяма част от кравите имат лактации с 

продължителност по-малка от 280 дни, която се признава за нормална. При 

това положение, не за всички лактации с продължителност над 240 дни този 

показател ще може да се изчисли. Тъй като за нормална лактация последната 

контрола при голям брой от кравите ще бъде в периода 210 – 240 дни, сме 

взели като втори период за изчисляване на устойчивостта млечността на 210
-

тия
 ден от лактацията. Освен това от редица други проучвания е установено, че 

в последните две контроли след 240
–тия

 ден се наблюдава голямо вариране в 

млечността за контрола, което ще окаже влияние върху изчислявания 

показател. По този начин се оформиха и двата нови показателя включени в 

проучването – разлика в млечността на 60
-тия

 и 210
-тия

 ден (М60–М210) и разлика 

между млечността в пика на лактацията и на 210
-тия

 ден (Мmax– М210) от 

лактацията, които се явяват нови варианти предлагани от нас. 

Другите три показателя са на базата на същите периоди от лактацията, 

но не се отчита разлика в млечността, а съотношение в процент. Такъв 

показател е коментиран от редица автори като обикновено се изчислява 

съотношението на млечност в края на лактацията към тази в началото, в 

различни варианти. За да има съответствие сме се спрели на същите периоди, 

който са използвани при първите три показателя – съответно М280/М60, М210/М60 

и М210/Мmax. 

Таблица 48. LS-средни стойности за проучваните показатели в 

зависимост от млечността за лактация. 

Млечност за 

лактация 

Брой Показатели 

М60–М280 М280/М60 М60–М210 М210/М60 Мmax– М210 М210/Мmax 

Под 3000 kg 278 5,63 60,52 6,38 52,13 6,83 50,62 

3001– 4000 kg 659 5,99 65,46 7,01 58,04 8,23 53,2 

4001– 5000 kg 582 6,39 68,80 8,10 59,22 9,07 55,47 

5001– 6000 kg 202 5,85 75,03 7,60 66,15 8,85 61,23 

6001– 7000 kg 82 8,06 72,46 8,79 67,16 10,66 63,45 

7001– 8000 kg 85 8,76 72,40 9,29 70,51 11,43 65,76 

Над 8001 kg 64 8,20 76,18 9,74 71,93 11,56 69,58 
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На таблица 48 са представени стойностите на шестте проучвани 

показателя за устойчивост в зависимост от нивото на млечност за нормална 

лактация. От резултатите се вижда, че при показателите отразяващи 

разликата в млечността се очертава тенденция за по-високи стойности на 

разликата при по-висока млечност за лактация. Като цяло с най-високи 

стойности е показателя Мmax–М210, следван от М60–М210 и с най-ниски стойности 

е разликата  М60–М280. Причината за най-ниските разлики при показателя М60–

М280 е, че на 280
-тия

 ден не всички крави все още лактират, а при тези, които 

лактират млечността не е толкова ниска, тъй като голяма част от тях са с по-

дълга от 305 дни лактация. Друга причина е и това, че на 60
-тия

 ден не при 

всички крави е максимума на лактацията, а при по-ниско продуктивните тя 

вече започва да намалява. Най-високи стойности са отчетени при разликата 

между максималната млечност и тази на 210
-тия

 ден от лактацията. С 

увеличаване на млечността за нормална лактация се отчита и при трите 

показателя увеличаване на стойността им. По принцип при показателите на 

база разлика в млечността като желани се приемат по-ниските стойност. Не 

може обаче да се тълкуват еднозначно тези стойности, тъй като както 

високата, така и ниската разлика може да се дължи просто на различното ниво 

на млечност. Това се потвърждава и от факта, че показателите представящи 

отношението на млечността в отделните периоди от лактацията са в 

обратната зависимост.  Най-висок е относителния дял на млечността за 280
-тия

 

ден от тази на 60
-тия

, следван от млечността на 210
-тия

 от тази на 60
-тия

 и най-

ниско е отношението на млечността на 210
-тия

 ден към максималната 

млечност. Всичко това потвърждава факта, че не при всички крави 

максималната млечност е на 60
-тия

 ден и най-ниската – на 280
-тия

. 

При показателите отразяващи разликата по-високите стойности, т.е. 

нежелани са при лактациите с по-висока млечност, докато при показателите 

отразяващи отношението на млечностите в двата периода – по-високите или 

желани стойности са също при по-високата млечност. От това се вижда, че 

двете групи показатели са в противоречие. По-логични са тези отразяващи 

отношението, а не абсолютната разлика в продуктивността. 

Направени са BLUP-оценки на биците, бащи на крави в проучваните 

стада по шестте признака за устойчивост и млечност за нормална лактация. 

На табл. 49 са представени оценките и ранговете на бици с над 30 дъщери в 

повече от 2 стада. Ранговете за показателите представляващи разлика в 

млечността са съответно - колкото е по-малка разликата, толкова по-висок е 

ранга, докато при показателите отразяващи относителен дял – по-високата 

стойност отговаря на по-висок ранг. От данните се вижда, че както оценките, 

така и ранговете на биците се различават за различните показатели и със тези 

за нормална лактация. Например бик № 3449 е 1
-ви

 по оценка за млечност, но 

по показателите за устойчивост е с 6
-ти

 и 8
-ми

 ранг. Изключение правят 

показателите М280/М60 и М210/М60, по които е също на 1
-во

 и 2
-ро

 място. 

Показателите отразяващи разликата в млечността са с високи стойности, но 

това се дължи в по-голяма степен на факта, че дъщерите на този бик са с по-

висока млечност. По тази причина за по-верни и отразяващи устойчивостта 

следва да приемем тези отразяващи относителен дял. 

Между нито един от останалите показатели за устойчивост и млечността 

за лактация не се отчита висока и значима корелация. Не се отчита висока и 
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Таблица 49. Развъдна стойност и ранг на бици с над 30 дъщери по проучваните показатели за устойчивост 

на лактацията. 

№ на 

бика 

Брой 

дъщери 

М60-М280 М280/М60 М60-М210 М210/М60 Ммах-М210 М210/Ммах Млечност 

за 305 дни 

3604 90 6,79    5 54,40   8 5,64    5 66,00   6 7,20      3 55,38     8 3974,00  8 

3600 96 6,62    3 61,17   4 4,89    3  71,98   5 7,05      2 60,43     3 4376,66  7 

3723 31 6,38    2 62,73   2 4,46    2 73,57   4 7,43      4 59,59     5 4458,72  6 

3601 87 7,61    4 59,02   6 4,93    4 73,61   3 7,81      7 59,80     4 4490,70  5 

3494 35 7,59    6 58,61   7 6,20    6 64,19   8 7,62      5 60,61     2 4504,85  4 

3384 76 6,16    1 61,62   3 4,09    1 75,01   1 6,55      1 61,09     1 4540,27  3 

3508 107 7,40    7 59,98   5  6,51    7 65,71   7 7,70      6 58,39     7 4543,89  2 

3449 79 9,63    8 67,59   1 8,08    8 74,88   2 13,13    8 59,63     6 4627,13  1 

 

 

Таблица 50. Корелации между BLUP-оценките (под диагонала) и ранговете на бици (над диагонала) с над 30 

дъщери между показателите за устойчивост на лактацията 

Показатели М60–М280 М280/М60 М60–М210 М210/М60 Мmax–М210 М210/Мmax М305 

М60-М210 - 0,14 1,0 0,4 0,76 0,54 -0,47 

М280/М60 0,51 - 0,14 0,67 -0,09 0,14 0,48 

М60 – М210 0,90 0,34 - 0,40 0,76 0,55 -0,48 

М210/М60 0,06 0,68 -0,28 - 0,05 0,26 0,26 

Мmax– М210 0,93 0,70 0,83 0,30 - 0,40 -0,52 

М210/Мmax -0,04 0,52 -0,26 0,45 -0,04 - 0,09 

М305 0,41 0,75 0,23 0,40 0,40 0,77 - 

* всички корелации с bold са значими при ниво на достоверност P<0,05 
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значима рангова корелация между нито един от показателите и млечността за 

нормална лактация, табл. 50.  

Може до известна степен да се очаква повторение на ранга по млечност 

и показателите за устойчивост М280/М60 и М210/М60, при които ранговите 

корелации са 0,48 и 0,26, макар да не са статистически значими.  

Получените резултати оформят мнението за по-удачни показатели при 

условията у нас на М280/М60 и М210/Ммах, като се има предвид високата и 

значима корелация с оценките за млечността за лактация. От гледна точка на 

факта, че не на всички крави ще може да се изчисли първия, то по-удачен е 

втория показател.  

Доколко това съответства на действителната ситуация е представено на 

фиг. 19. От нея се вижда, че бика с най-висока млечност за лактация на 

дъщерите - № 3449 е с оптимална стойност на показателя М210/Ммах – 59,63 %. 

Бик № 3384 е с най-висока стойност на показателя за устойчивост и с 

оптимална млечност на дъщерите – 4500 kg.   

Бик №  3449 е с най-висока млечност на дъщерите, но не и с най-

високата стойност за устойчивост. От кривата се вижда, че дъщерите достигат 

висок пик на лактацията, на което основно се дължи по-високата млечност, 

след което млечността започва чувствително да намалява. 

Фиг. 19. Форма на лактационната крива при бици с различна BLUP-

оценка за млечност и устойчивост на лактацията на дъщерите 
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Целта на селекцията за устойчивост на лактацията е да се избегне много 

високия пик и рязкото спадане на млечността след него, което е основата за 

физиологичния стрес в организма на кравите и едновременно с това да се 

поддържа високата продуктивност. 

От направеното проучване може да се обобщи, че показателите 

отразяващи съотношението на продуктивността в края и началото на 

лактацията по-коректно отразяват степента на намаляване на млечността в 

различните периоди, без да се влияят от нивото на млечност, отколкото 

показателите отразяващите разликата в млечността в тези периоди. 

Използването на периодите 60
-ти

 и 280
-ти

 ден от лактацията за изчисляване на 
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устойчивостта не са подходящи при всички крави, тъй като пика не при всички 

нива на млечност е около 60
-тия

 ден и не всички имат продължителност на 

лактацията 280 дни. Като най-удачен, отразяващ действителното състояние на 

нивото на млечност и възможен за изчисляване при всички крави с данни за 

нормална лактация се очертава показателя М210/Ммах 

Устойчивостта е до известна степен в положителна корелация с нивото 

на млечност, но не абсолютна. Включването на показател за устойчивост в 

селекционните програми, освен за продуктивност, ще води до селекция на 

крави с по-умерен пик на лактацията и по-плавно намаляване на млечността 

след пика.  

 

IV. ОБОБЩЕНИЕ 

От направеното проучване върху разработването и възможностите за 

приложение на ТД модели за оценка на развъдната стойност на говеда за 

мляко може да се направи следното обобщение: 

За качеството на всеки статистически анализ се съди по модела, който 

се използва за анализ на данните. Моделът трябва да представя естеството 

на данните и да отразява биологичните зависимости на проблема. Един от 

основните моменти при дефинирането на линейните статистически модели за 

оценка на развъдната стойност на селскостопанските животни, е правилният 

избор на фиксираните ефекти включени в него и използването на по-малък 

брой фактори на базата на тяхната степен на влияние.  

Факторите месец (сезон) и година на отелване използвани в моделите за 

оценка на развъдната стойност по продуктивност за 305 дневна лактация не 

показват висока зависимост с продуктивните признаци за контролен ден и не 

са подходящи за включване в тези модели. Като по-подходящи и с висока 

зависимост с продуктивните признаци за контролен ден са годината и месеца 

на контрола. При малък обем на извадката и популация с малки стада, 

факторът година-дата на контрола е неприложим.  

Тъй като поредните контроли не съвпадат при всички крави с еднакъв 

период от лактацията, по-коректно е в моделите за оценка на развъдната 

стойност за продуктивност за контролен ден да се включва периода на 

лактация. Включването на периода на бременност в модела за оценка на РС 

има смисъл само, ако се води точен контрол и се регистрират данните от 

запложданията.  

От включените в проучването фактори, оказващите значимо влияние и 

имащи висока зависимост с млечността за контролен ден при черно-шарени 

крави са: стадото, годината и месеца на контрола, сервиз периода и периода 

на лактация в деня на контролата. При липса на данни за заплождане на 

кравите може да се прилага същия модел без включване на репродуктивен 

признак, при което се запазват високите стойности на коефициентите на 

детерминираност и множествена корелация и сравнително малък брой на 

степените на свобода. 

При признаците свързани със състава на млякото за контролен ден – 

млечно масло, млечен протеин, процент мастни вещества и протеин в млякото 

може да се включат същите фиксирани фактори в линейния модел за оценка 

на развъдната стойност, както при признака количество мляко за контролен 

ден. По този начин ще може в последствие да се прилага еднакъв модел за 



 69 

оценка на животните при многопризнаковите модели и структурата на базата 

данни за оценка да е еднаква за всички оценявани признаци. 

На практика при оценката на развъдната стойност на животните се 

използват смесени линейни модели, които включват както фиксирани, така и 

случайни ефекти. При трите продуктивни признака за контролен ден, като най-

удачен може да се приеме модела, в който освен фактора стадо-година-месец 

на контрола включен като фиксиран са включени и случайните перманентен 

средови ефект и ефект на животното и регресионни коефициенти. Основание 

за това е най-ниският относителен дял на вариансата на случайната грешка, 

задоволителната стойност на херитабилитета и високата повторяемост. 

Включването на регресионните коефициенти дава възможност и за по-добро 

моделиране на лактационната крива. 

Получените резултати недвусмислено сочат, че селекцията насочена 

основно към продуктивността няма почти по никакъв начин да е свързана с 

възрастта на първо отелване на кравите.  Включването на възрастта на първо 

отелване в модела за оценка на развъдната стойност ще допринесе за 

получаване на по-коректни оценки на животните, като ще намали до голяма 

степен последствията от различните мениджърски и други фактори свързани с 

възрастта на първо отелване. 

При липса на данни за репродуктивните качества, данните от контрола 

на продуктивността могат да се използват за изчисляване на сервиз периода. 

Неговото включване в линейните модели за оценка на говедата за мляко би 

довела до намаляване на отрицателния ефект на селекцията по 

продуктивност върху репродуктивните качества на кравите. 

Селекцията в животновъдството е базирана обикновено на комбиниране 

на няколко признака от икономическо значение, които може да бъдат 

фенотипно и генетично корелирани. Използването на многопризнакови модели 

оптимизира технологията на оценяване на животните по разглежданите 

признаци, тъй като се отчита взаимовръзката между признаците. 

Многопризнаковия анализ дава като резултат едновременната оценка на 

животните за два или повече признака и използва генетичната и фенотипна 

корелация между тях. Този вид анализ може да допринесе за значително 

повишаване на акуратността на генетичните оценки.  

При многомерните модели наблюденията в лактацията се разглеждат 

като повторения, а млечността във всяка  лактация като отделна зависима 

променлива. При прилагането на многомерните ТД модели за оценка има 

възможност да се отчете и корелацията между продуктивността за отделните 

лактации. Това оказва влияние и върху развъдните оценки на биците и тяхното 

класиране. По-чувствителна промяна в оценките ще имат бици с данни за по-

късни лактации на дъщерите, в сравнение с младите бици с налична 

информация само за първа лактация на дъщерите. 

При прилагането на ЛМ и ТД модели за оценка на развъдната стойност 

се отчита промяна в класирането на биците, като разликите са по-значими при 

процента мастни вещества в сравнение с млечността. Причината за разликите 

в оценките и класирането на животните при двата модела на оценка е 

спецификата да данните. При данните за контролен ден се използват директно 

отчетените стойности за признаците от контролата, докато при същите за 

лактация, влияние върху стойностите оказват продължителността на 
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контролните периоди при млечността, а при средния процент мастни вещества 

и количеството мляко за контролния период.  

Оценките на херитабилитета и дисперсиите за отделните контроли за 

продуктивните признаци за контролен ден, варират по време на лактацията, 

като по-високи стойности на херитабилитета и по-ниски на дисперсията на 

неконтролираните фактори се отчитат за контролите от средата на лактацията. 

Вследствие на отчетеното, като по-подходящи за оценка на развъдната 

стойност на говедата от млечно направление се очертават контролите от II
-ра

 

до VI
-та

. Минималният брой контроли, показващ силна и значима корелация с 

BLUP-оценките на биците - за нормална лактация и за 8 до 10 контроли при 

ТДМ, са първите 5 контроли за лактация.  

Прилагането на вариант за използване на по-малък брой контроли за 

лактация за оценка на развъдната стойност при говедата за мляко би 

допринесъл за ускоряване на оценката на младите бици и намаляване на 

разходите за контрола. 

При налична база данни с месечните контроли за прогнозиране на 

млечността за нормална лактация е по-удобно да се използва функцията от 

продуктивността за последната контрола (FLP), която има високи стойности на 

корелация с действителната млечност. Резултатите могат да се предоставят 

на фермерите в по-ранен етап от лактацията, особено за първотелките, за 

селекционни цели.  

Възможностите на ТД моделите за оценка на лактационната крива в 

зависимост от различни фактори може да се използват в млечния сектор при 

мениджмънта на стадата. Този инструмент за управление помага за решаване 

на няколко управленски проблеми. Чрез тези данни се установяват 

необичайни отклонения в лактационната крива за стадото, месечни тенденции 

в продуктивността, колебания в годишното производство на мляко и др. В 

допълнение към анализа на отклоненията в контролите от средните стойности, 

могат да се моделират решения за отделните стада за идентифициране на 

проблемите и предотвратяване на повторни нежелани явления в стадата за 

следващата година. 

Показателите отразяващи съотношението на продуктивността в края и 

началото на лактацията по-коректно отразяват степента на намаляване на 

млечността в различните периоди, без да се влияят от нивото на млечност, в 

сравнение с показателите отразяващите разликата в млечността в тези 

периоди. Използването на периодите 60
-ти

 и 280
-ти

 ден от лактацията за 

изчисляване на устойчивостта на лактацията не са подходящи при всички 

крави, тъй като пика не при всички нива на млечност е около 60
-тия

 ден и не 

всички имат продължителност на лактацията 280 дни. Като най-удачен, 

отразяващ действителното състояние на нивото на млечност и възможен за 

изчисляване при всички крави с данни за нормална лактация се очертава 

предлагания от нас показател – отношение на млечността на 210
-тия

 ден от 

лактацията към максималната дневна млечност (М210/Ммах). 

Устойчивостта е до известна степен в положителна корелация с нивото 

на млечност, но не абсолютна. Включването на показател за устойчивост в 

селекционните програми, ще води до селекция на крави с по-умерен пик на 

лактацията и по-плавно намаляване на млечността след пика. Тези животни са 

по-слабо предразположени към физиологичен стрес, по-устойчиви са на 
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заболявания, имат по-добри репродуктивни качества, по-добро усвояване на 

грубите фуражи и като цяло икономически по-изгодна продуктивност. 

 

V. ИЗВОДИ 

Получените резултати и направения анализ дават основание да се 

направят следните по-важни изводи: 

1. Факторите месец (сезон) и година на отелване използвани в 

моделите за оценка на развъдната стойност по продуктивност за 305 дневна 

лактация не показват висока зависимост с продуктивните признаци за 

контролен ден, отразяват не конкретен, а акумулиран ефект и не са подходящи 

за включване в ТД моделите за оценка на развъдната стойност. 

2. Включването на периода на бременност в ТД моделите има смисъл 

само, ако се регистрират данните от запложданията. Преизчисляването на 

заплождането от датата на следващото отелване няма да отрази 

евентуалните аборти, на които най-често се дължат много дългите 

междуотелни периоди.  

3. Фиксираните фактори, оказващи значимо влияние и имащи висока 

зависимост с продуктивните признаци за контролен ден са: стадото, годината и 

месеца на контрола, поредната лактация, възрастта на първо отелване, 

сервиз период и периода от лактация в деня на контролата.  

4. Факторът стадо-година-месец на контрола е по-добре да се включва 

в ТД модела като фиксиран ефект. Включването му като случаен, води до 

увеличаване на относителния дял на дисперсията на грешката от общата 

дисперсия. Факторът стадо-ден на контрола, който обичайно се използва в ТД 

моделите е неприложим при малък обем от данни. 

5. За изчисляване на развъдната стойност на говедата за 

продуктивните признаци за контролен ден, препоръчваме да се използва 

модел, в който са включени, освен фиксирани фактори, случайните 

перманентен средови  и ефект на животното, и регресионни коефициенти, 

които спомагат за по-добро моделиране на лактационната крива. Основание 

за това е най-ниският относителен дял на вариансата на случайната грешка, 

по-добро отчитане на средовите фактори, задоволителната стойност на 

херитабилитета и високата повторяемост на този модел.  

6. Стойности за херитабилитета на продуктивните признаци за 

нормална лактация са средно високи, в границите от 0,29 за млечност до 0,39 

за процент мастни вещества. Стойностите на херитабилитета за 

продуктивните признаци за контролен ден са по-ниски в сравнение със същите 

за нормална лактация, и са в границите от 0,16 за млечен протеин до 0,20 за 

процент мастни вещества.  

7. Прилагането на многопризнаковите модели дава възможност да се 

отчетат генетичните корелации между признаците, а в следствие на това да се 

получат и по-коректни оценки на развъдната стойност за продуктивните 

признаци. 

Фенотипнита корелация между млечността и процента мастни вещества 

в млякото за нормална лактация е (-0,16), с процента протеин (-0,09), а  

генетичните – са по-високи и отрицателни, съответно (-0,23) и (-0,17). Както 

генетичните, така и фенотипните корелации между млечността и млечното 

масло и млечен протеин са положителни и с високи стойности.  
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При използване ТД моделите се отчита също  отрицателна корелация 

между млечност и процент мастни вещества и протеин за контролен ден, но 

стойностите са доста по-високи, съответно фенотипните (-0,25 и -0,19) и 

генетичните (-0,34  и -0,22). Корелациите между млечността за контролен ден и 

млечното масло и протеин са високи, но с по-ниски стойности в сравнение със 

същите за нормална лактация.  

8. Получените от нас стойностите на херитабилитета за млечност за 

контролен ден са малко по-високи при прилагане на многомерния ТД модел в 

сравнение с едномерния. Стойностите на херитабилитета за дневна млечна 

млечност намаляват с поредните лактации и са съответно 0,24, 0,22 и 0,21 за І
-

ва
, ІІ

-ра
 и ІІІ

-та
 лактация. Генетичните корелации между лактациите са високи, в 

границите от 0,81 до 0,88. 

9. Херитабилитетът за възраст на първо отелване е със средно висока 

стойност (0,37). Както фенотипните, така и генетичните корелации между 

възрастта на първо отелване и продуктивността за контролен ден са със 

стойности, около 0. Включването на възрастта на първо отелване в модела за 

оценка на развъдната стойност ще допринесе за получаване на по-коректни 

оценки на животните, като ще намали до голяма степен последствията от 

различните мениджерски решения и други фактори свързани с възрастта на 

първо отелване. 

10. Моделът за оценка на развъдната стойност с включен като 

фиксиран ефект сервиз периода в класове, обхваща най-голям дял от 

средовите фактори и по-този начин се отчита по-точно генетичната стойност 

на животните в сравнение с включването му като непрекъсната променлива 

или на бременнен период. 

Включването в линейните модели за оценка на говедата за мляко на 

сервиз периода (изчислен от данните за отелванията) би довело до 

намаляване на отрицателния ефект на селекцията по продуктивност върху 

репродуктивните качества на кравите, но би забавило оценките на младите 

бици поради необходимостта да се изчака датата на второто отелване на 

дъщерите. 

11. Установената корелация между ранговете на биците за признака 

млечност за нормална лактация и за контролен ден е висока (rs=0,84), което е 

предпоставка за висока повторяемост в класирането на биците по млечност 

при използване на двата модела. Класирането на биците ще се различава 

значително за ОРС за процент мастни вещества при прилагането на ТД 

модели в сравнение с ЛМ (rs=0,21).  

12. Стойностите на h
2
 за отделните контроли са сравнително ниски – в 

границите от 0,09 до 0,19 за количество мляко, от 0,08 до 0,11 за млечно 

масло и от 0,07 до 0,17 за млечен белтък. По-високи стойности на 

херитабилитета и по-ниски на дисперсията на неконтролираните фактори се 

отчитат за контролите от средата на лактацията (от II
-ра

 до VI
-та

). Прилагането 

на вариант за използване на по-малък брой контроли за лактация за оценка на 

развъдната стойност при говедата за мляко би допринесъл за ускоряване на 

оценката на младите бици. 

13. При налична база данни с месечните контроли, за приравняване на 

млечността на скъсените лактации към 305-дневна лактация, е по-удобно да 

се използва функцията от млечността за последната регистрирана контрола 
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(FLP), която има високи стойности на корелация с действителната млечност за 

305-дневна лактация.  

14. Формата на лактационната крива се влияе значително от сезона на 

отелване. Лактационната крива на кравите отелили се през лятото е най-

плавна, с висока млечност в началото и без резки спадове. Наличието на 

информация за сезонното вариране на млечността, а също и на състава на 

млякото може даде много полезна информация за отделните ферми във 

връзка с промени в храненето, използваните видове фуражи, някои аспекти на 

отглеждането и др. 

15.  Кравите отелили се за първи път на възраст от 27 до 30 месеца 

достигат най-висока млечност в пика на лактацията и поддържат също най-

висока дневна  млечност по периоди на лактацията. Кравите отелили се на 

много ниска възраст (под 24 месеца), достигат сравнително висока млечност в 

началото на лактацията, но не успяват да поддържат по-висока млечност до 

края на лактацията. 

16.  Кравите на първа лактация имат по-ниски показатели за всички 

продуктивни признаци, по-плавна (устойчива) лактационна крива за млечност, 

с по-нисък пик и по-значимо по-ниски стойности на признаците за състав на 

млякото в началото на лактацията в сравнение с кравите на втора и трета 

лактации.  

17.  Незаплодените крави имат най-висока дневна млечност по време 

на нормалната лактация (8-10 контроли) и сравнително високи и по-слабо 

вариращи признаци за състав на млякото. Кравите заплодени до 85
-тия

 ден 

след отелването имат по-ниска млечност в началото на лактацията, по-плавна 

крива на млечността и по-ниски стойности за процента протеин и мастни 

вещества в млякото, особено в началото на лактацията.  

18.  Оценката на телесното състояние на кравите преди отелване 

оказва достоверно влияние върху млечността за контролен ден, в пика на 

лактацията и като цяло върху лактационната крива. Кравите с ОТС 3,5 – 4 

точки преди отелване имат осигурени достатъчни телесни резерви за началото 

на лактацията, което им позволява да достигнат по-висока млечност в пика и 

да поддържат по-висока млечност до края на лактацията в сравнение с 

кравите с оценки 3 и по-ниски преди отелване.  

19. Кравите със по-спокоен темперамент при доене чувствително 

намаляват млечността след достигане на пика, а тези с по-нервен тип 

темперамент при доене имат по-плавна лактационна крива, като запазват 

сравнително висока млечност и по-висок процент мастни вещества до края на 

лактацията. При селекция само по млечност има риск да се увеличи броя на 

животните с нежелан темперамент при доене. 

20.  Отчита се значителна разлика във формата на лактационната 

крива за трите продуктивни признака за контролен ден при различните стада, 

което е следствие от различните условия на отглеждане, хранене, селекция и 

др. Включването в ТД моделите на възможност за отчитане на формата на 

лактационната крива по стада и стопанска година може да даде много полезна 

информация във връзка с мениджмънта на стадата. 

21. Показателят за устойчивост на лактацията отразяващ 

съотношението на млечността на 210
-тия

 ден и максималната дневна млечност 

за лактация (М210/Ммах) е подходящ за коректно отчитане при всички крави с 
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налични до 8 контроли, без да се влияе от нивото на млечност и има най-

висока и значима корелация с млечността за нормална лактация (0,77). 

Включването на показател за устойчивост в селекционните програми ще води 

до селекция на крави с по-умерен пик на лактацията и по-плавно намаляване 

на млечността след пика.  

 

VI. ПРЕПОРЪКИ 

Въз основа на получените резултати и направените изводи биха могли 

да се направят следните препоръки: 

1. При наличие на съхранена информация за продуктивните признаци 

от отделните контроли, говедовъдните асоциации биха могли да се ориентират 

към прилагане на ТД модели за оценка на развъдната стойност на породите за 

мляко.  

2. Развъдните асоциации е добре да започнат регистрирането на 

повече информация за репродуктивните качества на животните, което ще даде 

възможност за тяхното включване в моделите за генетична оценка с цел 

намаляване на отрицателния ефект на селекцията за продуктивност върху 

тези признаци. 

3. Преди прилагане на окончателен вариант на ТД моделите за 

генетична оценка, за всяка отделна порода говеда е необходимо да се проучи 

добре зависимостта и значимостта на влияние на включените фактори в 

моделите в зависимост от специфичната структура и наличната информация 

за породата (брой и размер на стадата, големина на популацията, и др.). 

4. За да се скъси периода за получаване на ОРС на младите бици могат 

да се използват по-малък брой контроли за лактация на дъщерите, като това е 

най-добре да бъдат данните от ІІ
-ра

 до ІV
-та

, V
-та

 контрола.  

5.  За да се даде възможност за по-ранна селекция, особено при 

първотелките, могат да се използват коефициенти за приравняване на 

незавършените лактации към 305-дневна продължителност, която 

информация периодично да се предоставя на потребителите.  

6. Включването в селекционните програми на допълнителен признак за 

устойчивост на лактацията ще доведе до селекция на животни с по-плавна 

лактационна крива, по-добра стрес устойчивост и икономическа ефективност. 

 

VII. ПРИНОСИ 

1. Представена е подробна методология за разработване на 

статистически линейни модели за оценка на развъдната стойност на говеда за 

мляко на база продуктивност за контролен ден (ТДМ). 

2. Направено е сравнение на вариансовите компоненти при модели с 

фиксирани и случайни ефекти. Интерпретирани са различните фактори като 

фиксирани или случайни променливи и приносите им към точността на 

моделите. 

3. Установени са генетичните параметри на продуктивните признаци за 

нормална лактация и за контролен ден и са анализирани разликите. 

4. Установени са предимствата от прилагането на многопризнакови 

модели при оценка на развъдната стойност, даващи възможност да се отчетат 

и генетичните корелации между продуктивните признаци. 



 75 

5. Изяснена е разликата в оценките и генетичните параметри при 

прилагане на едномерен и многомерен статистически модел за оценка на 

развъдната стойност при използване на информация за повече поредни 

лактации. 

6. Проучено е влиянието на възрастта на първо отелване върху 

продуктивните признаци за контролен ден и е установено значението ѝ  за 

точността на моделите за контролен ден за оценката на развъдната стойност. 

7. Проучено е влиянието на сервиз периода върху продуктивните 

признаци за контролен ден и установено влиянието му върху оценката на 

развъдната стойност и класирането на биците. 

8. Направен е сравнителен анализ на оценките на развъдна стойност на 

биците за 305 дневна лактация и за контролен ден и е оценена промяната в 

класирането им при прилагане на ЛМ и ТД модели. 

9. Направена е оценка на генетичните параметри на отделните контроли 

при продуктивните признаци за контролен ден. Установена е фенотипната 

корелация между BLUP-оценките на биците при използване на различен брой 

контроли за лактация на дъщерите и за нормална лактация и е предложен 

вариант за използване на по-малък брой контроли за оценка. 

10. Проучени са четири варианта за приравняване на продуктивността 

на скъсените лактации към нормална продължителност и е предложен вариант 

даващ максимално близки до действителната продуктивност стойности. 

Проучен е и ефекта от използването на скъсените лактации върху развъдните 

оценки на биците. 

11. Проучено е влиянието на различни фактори върху лактационната 

крива, освен за млечността и за признаците за състав на млякото. Установен е 

ефекта на сезона на отелване, възрастта на първо отелване,  възрастта на 

поредното отелване по сезон на отелване, поредната лактация, 

здравословното състояние, оценката на телесното състояние при отелване, 

темперамента при доене и условията на отделните стада и стопански години. 

12. Проучени са шест показателя за устойчивост на лактационната крива 

и е предложен вариант, отразяващ действителното състояние на нивото на 

млечност и възможен за изчисляване при всички крави с данни за нормална 

лактация. Проучена е и зависимостта между BLUP-оценките на биците за 

продуктивност и устойчивост на лактацията при дъщерите. 
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Evaluation of breeding value, lactation curve shape and persistency 

traits in Black-and-white cows in Bulgaria using the test-day model 

Summary 

The purpose of the present research work was to develop a test-day model 

(ТDМ) for evaluation of the breeding value, and to investigate the effect of different 

factors on lactation curve in order to propose a reliable parameter for its persistency 

in Bulgarian Black-and-white cattle.  

For its major part, the study used records for cows from 10 cattle farms 

located in four regions in Bulgaria – Sofia, Plovdiv, Stara Zagora and Targovishte. 

The traits milk yield, milk fat yield and average fat percentage were evaluated on the 

basis of 2,877 normal lactations from first to third parity (a total of 27,220 control 

records) and milk protein yield and average protein percentage – on the basis of 

1,727 normal lactations (16,332 control records). Only 240-day to 305-day lactations 

were included with 8 to 10 milk test days per lactation.   

The month (season) and year of calving included in breeding value evaluation 

models on the basis of 305-day milk yield did not correlated strongly with production 

traits on test days and were not found appropriate for inclusion in the models. The 

test-day year and month were more reliable and correlated considerably with 

production traits. For a small sample and population including small herds, the test-

day year-date was not an applicable factor.  

From all factors investigated in this study, the test-day herd, year and month, 

open days and test-day lactation period had a substantial effect and were in a close 

relationship to test-day milk yield. When data for conceptions of cows were not 

available, the same model could be applied without including the reproduction trait, 

preserving the high values of coefficients of determination and multiple regression, 

and with relatively few degrees of freedom.  

For test-day production traits, apart the test day herd-year-month as fixed 

effects, the best model included the random permanent environmental effect, the 

cow effect and regression coefficients. The effects were evaluated on the basis of 

the lowest relative share of random error variance, the satisfactory heritability value 

and the high repeatability. The inclusion of regression coefficients allowed for better 

lactation curve modelling. 

The results demonstrated that the selection for milk yield was not at all related 

to the age at first calving. The inclusion of the age at first calving in the model for 

evaluation of breeding value would contribute to more accurate evaluations of 

animals and would greatly reduce the effects of management and other factors 

associated with the age at first calving.   

When reproduction data are not available, the test day yield could be used for 

calculation of the days open. Its participation in linear models for dairy cattle 

evaluation would reduce the negative effect of selection for milk yield on 

reproduction traits of cows. 

The application of LM and TD models for evaluation of the breeding value 

showed differences in the rank of bulls, with more considerable differences in milk 

fat percentage (rs = 0.21) than in milk yield (rs = 0.84).  

The heritability and dispersion estimations for individual test-day production 

traits varied throughout the lactation, with higher heritability and lower dispersion 

values of uncontrolled factors for mid-lactation test days. The minimum number of 

test days showing a strong and statistically significant correlation with BLUP 
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estimates of bulls for a normal lactation and 8 to 10 test days for TDM include the 

first 5 test days of lactation.   

When a monthly test-day database is available, it is more appropriate to use 

the function of last test-day milk yield (FLP) to predict lactation yields as it correlates 

strongly with the real milk yields. The results could be offered to farmers for 

selection purposes at an earlier stage of lactation, especially for first-parity cows.  

The parameters reflecting the ratio of milk yields at the end and at the 

beginning of lactation are more accurate in demonstrating the rate of milk yield 

decrease in the different periods without being influenced by the yield, compared to 

traits providing information for the milk yield differences in those periods. The best 

parameter reflecting the real milk yield that could be calculated for all cows with 

normal lactation is the parameter proposed by us – ratio of milk yield on the 210
th
 

lactation day to maximum daily milk yield (М210/Ммах).  

At a certain extent, the persistency is related positively, but not entirely to milk 

yield. The inclusion of a measure of persistence in selection programеs would result 

in selection of cows with more moderate peak of lactation and more gradual post 

peak reduction of the milk yield.  

 


