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РЕЗЮМЕ
Това изследване е проведено, за да се определи ефекта от включването на
препарата VitaSil върху състава на месото и някои биохимични показатели при
обикновен шаран (Cyprinus carpio L.). Двеста и четиридесет шарана бяха
разпределени на случаен принцип в три групи A, B и C. Рибите бяха хранени в
продължение на 9 месеца с богата на мазнини дажба, която провокира появата
на експериментално затлъстяване. Непосредствено след това рибите бяха
третирани с VitaSil в доза 50г/кг. Кръвни проби за определяне концентрацията
на холестерол и триглицериди бяха взети на 3я и 9я месец. В края на опита
шест риби от всяка група бяха заклани и бе определен съставът на месото.
Резултатите показват, че приложението на VitaSil е в състояние да намали
степента на затлъстяване и мастната дегенерация на черния дроб.
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В резултат на дълготраен активен страх могат да възникнат променливи настроения - вой, хленч, плач, тремор, тикове,
мании, депресии и т.н. Сега се признава, че страхът и агресията са тясно свързани. Известно е също, че различните породи
кучета проявяват различна степен на страх и агресия. Проучването имаше за цел да даде отговори на два въпроса класификацията на факторите, предизвикващи страх и агресия според тяхното значение и кои от изследваните породи
кучета - Немска овчарка, Ротвайлер или Боксер са най-устойчиви на моменти на страх и агресия? Изключването на всички
фактори при отглеждането на трите породи кучета / те влизаха в нормите / установиха, че причините за агресивните
състояния на страх са изброени по следния начин - първо, страхът и агресията зависят от темперамента на кучето и на
второ място от произхода на породата, условията на отглеждане и свързаното с тях ниво на първична и вторична
социализация. Проявите на агресия и страх се проявяват най-малко при кучета със снгвиничен и холеричен темперамент.
Представители на породата "Боксер" и "Немска овчарка" са на едно и също ниво по отношение проявите на страх и
агресия. Породата Ротвайлер е на трето място в тази посока.
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Целта на настоящето изследване е 1) да се определи ефекта на краткотрайното обилно подхранване върху
синхронизиращият еструса ефект на коча. 2) да се установи въздействието на комплекс от фактори, които биха повлияли
върху ефекта на коча. Опитът е проведен с 344 броя овце от Черноглава плевенска овца, разделени на две групи. Първата
група от 168 броя със средна ОТС 3,5 и жива маса 66,7, служеше за контрола. Втората група от 176 броя овце със средна
ОТС 3,2 и средно тегло 63,2 беше подложена на акутно подхранване. Овцете от двете групи получаваха по 300 г ечемик
дневно, докато опитната група получаваше допълнително 400 г соеви отсевки. По този начин се извърши проверка
доколко по-ниската ОТС може да се компенсира с по-обилно краткотрайно подхранване. Опита беше проведен в началото
на естествения разплоден сезон на овцете. Осеменяването започна на 06.08.2011 г. При акутно подхранваните овце се
установи забавяне в проявата на еструс с около 2 дни в сравнение с контролната група. Вероятно разликата може да се
свърже с различното телесно състояние на двете групи и с приложеното обилно подхранване на опитната група, които
евентуално са повлияли върху продължителността на живот на последните нон-овулаторни фоликули. В рамките на 11
дни, които съвпадат с двата пика предизвикани от ефекта на коча са се размърляли 72% от всички налични овце в
контролната група или 80,2% от всички оагнени овце. А при опитната група съответните показатели са 76% и 83,8%.
Следователно при правилно провеждане на синхронизация на еструса чрез ефекта на коча, може да се постигне 80 до 84%
от овцете да се осеменят в рамките на 11 дни. Въпреки наличието на известни различия в ОТС и живата маса между двете
групи не беше установено различие в биологичната плодовитост на овцете.
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Направен е преглед на резултатите от собствените експерименти на авторите и публикуваната до момента
литература за същността на факторите, които влияят върху способността да се променя времето за заплождане
и синхронизиране на заплождането на овцете с помощта на т.нар. „ефект на коча“. Чрез правилното
използване на "ефекта на коча" може да се постигне синхронизиране на заплождането на овцете, в резултат
на което в рамките на 10 до 13 дни, в началото агнилната кампания, е възможно да се оагнят 40 до 50% от
всички овце майки. Освен това, този метод позволява да се коригира времето на заплождане на овцете, за да
могат агнетата за клане да достигнат оптимално тегло, когато цената на месото е най-благоприятна или за да
се постигнат други икономически ползи. В зависимост от породата е възможно изместване на заплождането
с 2 до 4 седмици. Степента на реакция на овцете към „ефекта на коча” не е еднаква и зависи от породата,
храненето и съответната оценка на телесното състояние, сезона, метеорологичните условия, либидото на
кочовете и други фактори. Дзвиските реагират по-слабо в сравнение с възрастните овце. „Ефектът на коча“ е
по-голям с приближаване към естествения етрален период, но може да се прилага и в средата на
размножителния сезон. “Ефектът на коча” е лесен за използване, евтин и екологично безопасен метод, който
оправдава използването му в овцевъдството. Единственият недостатък на метода е нуждата от повече кочове
за естествено покриване на голям брой овце в къси срокове. Това обаче е предимство при използване на
изкуствено осеменяване.
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Целта на настоящото изследване е да се определи ефекта от 2-седмично обилно
подхранване, т.нар. „динамичен ефект”, върху плодовитостта на овцете. Експериментът е
проведен с едно стадо от 164 Плевенски черноглави овце, разделени в две групи. И двете
групи бяха изравнени по възраст, телесно тегло, оценка на телесното състояние (ОТС) (5степенна скала) и плодовитост от предишното агнене. ОТС и живата маса на всички овце
бяха отчетени два пъти, в началото на експеримента и две седмици по-късно, след края на
флъшинга. Първата група от 82 овце-майки със средна ОТС 2.93 и средно жива маса от 58.8
кг в началото на експеримента, служеше като контрола. Втората група от 82 овце-майки
със средна ОТС 2,94 и средна жива маса от 59,5 кг бе подложена на обилно подхранване
поставени. Овцете от двете групи получаваха по 300 g ечемик на ден, докато
експерименталната група получаваше допълнително 500 g грах в продължение на две
седмици. Експериментът бе проведен в началото на естествения естрален сезон на овцете.
Изкуственото осеменяване започна на 08.08.2013. При второто измерване на ОТС и
живата маса се наблюдаваше леко повишаване на тези два показателя (BCS-3.11; жива
маса 60.8) при овцете от експерименталната група, докато в контролната група
практически нямаше никакви значими промени (BCS-2.91; живо тегло 58.5).
Увеличаването на ОТС и живата маса може да бъде свързано с прилаганото екстензивно
хранене за две седмици. Установено е, че овцете от експерименталната група имаха
значително по-висока биологична плодовитост (брой родени живи и мъртви агнета на 100
овце-майки) (132,9 срещу 116,2) и стопанска плодовитост (брой родени живи агнета на 100
овце в стадото, в този случай в групата (117,1 срещу 102,4), отколкото контролната група.
Ефектът от подхранването е увеличение в броя на агнетата съответно с 16.7 и 14.7%. Бе
направено заключението, че екстензивното подхранване в продължение на две седмици
в началото на размножителния период на овцете с ОТС приблизително 2,9 може да
подобри плодовитостта на овцете.
Ключови думи: флъшинг, динамичен ефект, плодовитост, оценка на телесното
състояние, овце
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SUMMARY

The aim of the present study was to determine the effect of 2 week
extensive feeding, so called “dynamic flushing effect”, on the fertility rate of
ewes. The experiment has been carried out with 164 Pleven Blackhead ewes
from one flock, divided into two groups. Both groups were equalized by age,
body weight, body condition score (BCS) (5 point scale) and fecundity from the
previous lambing. The BCS and live weight of all ewes was assessed and
recorded twice, at the beginning of the experiment and two weeks later, after
the end of flushing. The first group of 82 ewes with average BCS 2.93 and
mean live body weight of 58.8 at the beginning of the experiment, served as a
control. The second group of 82 ewes with average BCS 2.94 and mean live
body weight of 59.5 was put on an extensive feeding. Ewes from both groups
received 300 g barley per day while the experimental group received an
additional 500 g pea for two weeks. The experiment was conducted in the
beginning of the natural breeding season of ewes. The artificial insemination
started at 08.08.2013. At the second measurement of BCS and live body
weight, it was observed a slight increase of these two parameters (BCS-3.11;
live weight-60.8) of ewes from the experimental group, while at the control
group practically there were no any significant changes (BCS-2.91; live weight58.5). The increase of BCS and live weight could be associated with the applied
extensive feeding for two weeks. It was found that the ewes from the
experimental group had significantly higher biological fecundity (number of
born live and dead lambs per 100 lambed ewes) (132.9 vs. 116.2) and
industrial fecundity (number of born live lambs per 100 ewes in the flock, in
this case in the group) (117.1 vs. 102.4) than the control group. The effect of
flushing is an increase in the number of lambs with 16.7 and 14.7%
respectively. It was concluded that extensive feeding for two weeks at the
beginning of a breeding period of the ewes with BCS approximately 2.9 could
improve the fertility rate of ewes.
Keywords: flushing, dynamic effect, fertility rate, body condition score,
ewes
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Ефектът от оценка на състоянието на тялото (ОТС) на овцете върху тяхната плодовитост е добре документиран. Все пак,
данните за влиянието на ОТС върху реакцията на овцете към така наречения „ефект на коча“, чиито синхронизиращ ефект
се проявява от 16-ти до 26-ия ден след въвеждането на кочове в стадото, са неясни и недостатъчни. Целта на това
изследване е да се оцени ефекта от оценката на телесното състояние върху реакцията на овцете към „ефект на коча“. За
тази цел са проведени 6 експеримента с пет различни породи в България и общо 1407 овце. Оценката на телесното
състояние на овцете варираше от 1,9 до 4,6 при различните овце и бе преценена с помощта на система за оценка, базирана
на пет-точкова скала. Кочовете се въвеждаха в стадата в края на анестралния сезон, през втората половина на юли и
първата половина на август. Реакцията при всичките 6 експеримента и при всичките 5 породи бе сходна с типичните два
пика на естрална активност. Овцете, реагирали с проява на еструс между 16 и 26 дни след въвеждането на кочове в стадата,
са 30,2% от общия брой животни с ОТС < 2,4; 44.4% с ОТС 2.4–2.9; 64,3% с ОТС 3 - 3,5; 65,4% с ОТС 3,6–4,0 и 52,7% с
ОТС > 4,0. Разликите са значителни между овцете с ОТС > 3.0 и < 3.0, между овцете с ОТС <2.4 и ОТС 2.4-2.9. В
заключение може да се каже, че за постигане на максимален “ефект на коча” е необходимо овцете да имат ОТС между 3
и 4. Доброто телесно състояние е свързано с подобряване на репродуктивния процес като цяло. Синхронизацията на
еструса на овцете чрез правилното прилагане на “ефекта на коча” е ефективен, лесен, евтин, чист и етичен метод, който
си заслужава да бъде прилаган в овцевъдството.
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НЕДЕЛКОВ, К., Н. ТОДОРОВ, Д. ГИРГИНОВ и М. СИМЕОНОВ, 2015. Сравнение на реакцията на овцете към :ефекта на
коча“ при седем български породи. Bulg. J. Agric. Sci., 19: 189-192
В България не са провеждани експерименти за проучване степента на реакция на местните породи овце към „ефекта на коча“.
Целта на настоящото изследване е да се сравни степента на синхронизация на еструса чрез използване „ефекта на коча” при
някои от най-разпространените породи овце в България. За тази цел са проведени 8 експеримента със седем типични български
породи: Българска синтетична популация овце (БСПО), Западностаропланински овце (ЗСО), Средностаропланински овце
(ССО), Цигай, Каракачанска овца (КО), Плевенска Черноглава овца (ПЧО), Карнобатска тънкорунна овца (КТО) наброяващи
общо 4506 овце. Кочовете, снабдени с престилки, които предотвратяват заплождането на естралните овце, са използвани като
пробници, а също и като стимулатори на сексуалните функции на овцете. Синхронизиращият “ефект на коча” се установи по
характерните пикове в динамиката на проявили еструс и осеменени овце, наблюдавани между 16 и 26 след включването на
кочовете пробници в стадата. Установено е, че всичките седем български породи са реагирали на „ефект на коча“ с типичните
два пика в рамките, на които са били осеменени между 34,7 и 76% от овцете. От сравнението между различните породи се
оказа, че разликите са предимно свързани с техниката на провеждане на синхронизацията, оценката на телесното състояние
(ОТС) на овцете, равнището на хранене и други фактори (климатични, пасищни условия, мениджмънт и др.), а не с
характеристиките на породата. Значително по-висок процент на реакция бе установен в експеримента, проведен с Плевенски
Черноглави овце. Причините за това са липсата на заплождане на естралните овце през първите 15 дни от контакта с кочовете,
осигуряването на оптимално ОТС и активиране либидото на кочовете преди въвеждането им в стадото.

ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ НЕ-ГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ПЛОДОВИТОСТТА ПРИ ОВЦЕ
ОТ ПОРОДАТА ЧЕРНОГЛАВА ПЛЕВЕНСКА ОВЦА.
К. Неделков, М. Симеонов*, Н. Тодоров**, Г. Ганчев**
Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет – Стара Загора
*Институт по фуражни култури - Плевен
**Тракийски университет, Аграрен факултет – Стара Загора
РЕЗЮМЕ
Целта на настоящото изследване е да се проследи влиянието на някои негенетични фактори
влияещи върху плодовитостта при 1801 овце от породата Черноглава Плевенска овца. Получените
резултати показват, че животните заплодени през 2011 г. и оагнени през 2012, имат по-висока
плодовитост (P<0,01), в сравнение със заплодените през 2011 и 2013 година, което показва, че
стопанската година, оказва голямо влияние върху плодовитостта. Овцете на 4 годишна възраст имат
по-висока плодовитост и достоверно по-ниска на 2 и 3 годишна възраст (P<0,01). Плодовитостта е
достоверно по-висока при овцете с ОТС при осеменяването от 2,6 до 3,5 и по-ниска при животни с
ОТС над 3,6 (P<0,01), което показва, че плодовитостта е пряко свързана с телесното състояние на
животните при осеменяването им. Овцете с тегло между 56 и 65 кг имат по-висока плодовитост, в
сравнение с животните под 56 и над 66 кг (P<0.01). Налице е високо стандартно отклонение, което
е показателно за голямото вариране на признака, независимо от телесното състояние и теглото на
овцете при осеменяването. Анализът на факторите показва, че факторите като година, възраст на
овцете, стадо, хранене, жива маса и ОТС имат средна степен на влияние върху плодовитостта
(P<0.05 и P<0.01). Взаимодействието между факторите - година × възраст и възраст × стадо,
оказват достоверно влияние (P<0.01) върху признака „плодовитост”.

Влияние на живата маса, полът и типът на раждане върху растежа и
кланичните резултати при ранно отбити агнета
Мирослав Симеоновa,∗, Николай Тодоровb, Крум Неделковb, Атанас Кириловa, Дейвид Л. Хармънc
a Институт

по фуражни култури, Плевен 5800, България
университет, Стара Загора 6000, България
c Департамент по Животновъдни и Фуражни науки, Университет на Кентъки, Лексингтън 40546-0215, САЩ

b Тракийски

РЕЗЮМЕ

Целта на изследването е да се анализират данните за живата маса и прираста от раждане до отбиване, и до
достигане на 24-26 кг жива маса на ранно агнета. На базата на живата маса е определен прирастта през
отделните възрастови периоди, при 152 агнета от Черноглавата Плевенска порода. Резултатите показват, че
агнетата с по-висока жива маса при раждане растат по-бързо, но при близнаците ралики не бяха установени
(Р > 0,05). Ефектът е свързан до голяма степен с различията в живата маса, дължащи се на пола и типа на
раждане (близненето). През първите 14 дни на бозайният период растежа на агнетата зависи главно от
количеството прието мляко. Мъжките агнета растат достоверно по-бързо от женските след отбиването.
Агнетата родени като близнаци или единаци, поставени при еднакви условия на хранене и отглеждане, не се
различават по дневен прираст след отбиването. Разликите в живата маса на агнетата при раждане и отбиване
бяха видими до достигане на 25 кг. Това доведе съответно до ъдължаване на наддаването до 15 кг с 5-10 дни
при агнетата отбити между 19-21 дневна възраст и 9-11 лг живо тегло, в сравнение с по-големите или потежки агнета. Живата маса от 7 до 11 кг и възраст на отбиване от 17 до 28 дни не оказва влияние на дневният
прираст след отбиването на агнетата. Все пак, всички агнета имат сравнително нисък дневен прираст през
първата (приблизително 50-60% от очаквания) и през втората седмица след отбиването (приблизително 6070% от очаквания).

Прираст, развитие на търбуха и качество на месото при агнета от породата
Плевенска Черноглава отбити на 25 и 70 дневна възраст
Мирослав Симоенов1*, Николай Тодоров2, Крум Неделков2, Стефан Рибарски2, Теодора Попова3, Давид
Йовчев2, Атанас Кирилов1 и Ина Стойчева1
1 Институт

по фуражни култури, Плевен, 5800 България
университет, Стара Загора, 6000 България
3 Институт по животновъдни науки, Костинброд, 2232 България

2Тракийски

Резюме

Целта на това изследване е да се сравни дневния прираст, развитието на търбуха и някои качествени
параметри на кланичния труп и месото при агнета отбити на 25 и 70-дневна възраст. Средното увеличение
на живата маса по време на експерименталния период е 268 г на ден за бозаещите агнета и 233 г на ден за
агнетата консумирали сух фураж. Разликата от 13.1% в дневния прираст не е значима при Р <0,05. Отбитите
агнета на 25-дневна възраст показват тенденция за по-високо тегло на трупа, по-голямо количество отложена
мазнина и по-голяма плътност на кланичния труп (P> 0.05), в сравнение с тези отбити на 70-дневна възраст.
Следователно е възможно да се получи приблизително същия прираст на жива маса и кланичните трупове
при отбитите агнета на възраст 25 и 70 дни. Отбитите агнета при живо тегло 25 kg имат по-голямо тегло на
вътрешните органи, отколкото агнетата, отбити на 70 дни, но разликата е значителна (Р <0,05) само за белия
дроб, тънките черва, дебелото черво и търбуха. Дължината и дебелината на папилите на търбуха бяха повисоки при агнетата, отбити на 25-дневна възраст, в сравнение с тези отбити на 70 дневна възраст (Р <0,05).
Значително по-дебела беше стената на търбуха при агнетата, отбити на 25-дневна възраст в сравнение с
отбитите на 70 дни (Р <0,05).

Продуктивни показатели при женски телета от породи за мляко хранени с текстурирани
стартери съдържащи различни източници на протеин
Е. Явуз1, Н. Тодоров1*, Г. Ганчев1, К. Неделков2
1
2

Аграрен факултет, Тракийски университет, 6000 Стара Загора
Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, 6000 Стара Загора

Резюме. Целта на експеримента е да се определи ефектът от включването на изсушен спиртоварен остатък с
разтворители (DDGS) и рапичен шрот, като заместители на соевия и слънчогледов шрот в текстурирани
стартерни фуражи за телета от породи за мляко. Втората цел е да се сравнят две стартерни смески с един и
същ състав и хранително съдържание, съставени от цяло зърно от царевица (WMG) плюс протеинов
концентрат, в сравнение със смес от WMG, гранулиран DDGS, гранулирано рапичен шрот и гранулиран
минерално-витаминен премикс. Седемдесет дневнив експеримент бе проведен с 30 черно-шарени телета с тегло
39 kg при раждането. Всяко теле получаваше 2л висококачествена коластра (над 50 мг имуноглобулин/л) три
пъти през първия ден и 2л коластра три пъти на втория ден след раждането. От 3 до 35-дневна възраст,
телетата се хранеха с 3л пастьоризирано пълномаслено мляко два пъти дневно и от 36 до 56-дневна възраст веднъж дневно. Телетата бяха разпределени в три групи на базата на датата на раждане и живата маса при
раждане. Телетата получаваха текстурирани стартерни фуражи с различен състав: 1) 50% цяло царевично
зърно (WMG) + 50% гранулиран протеинов концентрат със соев шрот, DDGS и слънчогледов шрот като
протеинови източници за първата група (pBDS); 2) 50% WMG + 50% гранулиран протеинов концентрат с DDGS
и рапичен шрот за втората група (pDC); 3) 50% WMG + 24.1% гранулиран DDGS + 23.4%, гранулирано рапичен
шрот + 2.5% гранулиран минерално-витаминен премикс за третата група (DCVp). Съдържанието на суров
протеин (СР) на всичките три стартери бе 19.0 до 19.6%. От 1 до 35-дневна възраст средният дневен прираст
(СДП) бе 606, 580 и 569г съответно за pBDS, pDC и DCVp групите и не се различаваше (P> 0,05) по вида на
дажбата. От 36 до 56 дни СДП бе 719, 710 и 695г (P> 0.05), и от 57 до 70 дни 971, 964 и 943г (P> 0.05), съответно
за pBDS, pDC и DCVp групите. Няма значими различия в ефективността на оползотворяване на фуражите,
фекалните показатели, здравословното състояние и поведението на телетата, приемащи различни стартерни
фуражи. Резултатите от това изпитване показаха, че е възможно да се замени соевия плюс слънчогледов шрот
с рапичен шрот и изсушен спиртоварен остатък с разтворители, без значителни промени в СДП,
оползотворяването на фуража и здравословно състояние на телетата. Продуктивни показатели при телетата
бяха приблизително равна при хранене с DDGS и рапичен шрот като съставки на гранулирания протеинов
концентрат или като отделни съставки в стартерната смеска на WMG, гранулиран DDGS, гранулиран СМ и
гранулиран минерален витаминен премикс. Когато са налични гранулирани DDGS и гранулирания рапичен шрот,
е възможно да се използват директно като компоненти на стартера, вместо да се купува протеинов концентрат
от същите източници на протеин. Стартерните смески съдържащи цяло зърно от царевица, гранулирани DDGS,
гранулирано рапичен шрот и гранулиран минерално-витаминен премикс са най-евтини в сравнение с другите
тествани стартерни фуражи.

Негенетични Фактори Влияещи Върху Живата Маса при
Раждане на Агнета от Породата Черноглава Плевенска
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Резюме
Целта на настоящото изследване е да се анализира влиянието на различни негенетични фактори върху
теглото при раждане на 2198 агнета от породата Черноглава Плевенска овца. Резултатите показват, че
теглото на агнетата при раждане варира от 4,23 до 4,58 кг. Агнетата, които са родени единаци, имат
9,6% по-висока жива маса при раждане в сравнение с близнаците (P <0,01), а женските имат 3,7% пониско тегло при раждане от мъжките (P <0.01). Класификацията на телесното състояние на овцете има
умерена отрицателна корелация по отношение на живото маса на агнетата при раждане (P <0.01).
Оценката на телесното състояние на овцете при раждане влияе върху живата маса на новородените
агнета. Овцете с телесно състояние под 3 раждат по-тежки агнета, в сравнение с овцете с телесно
състояние над 3 (P <0,01). Овцете с живо тегло над 56 кг имат по-леки агнета, в сравнение с овцете с
живо тегло под 56 кг (P <0,01). Негенетичните фактори имат голямо влияние върху живата маса на
агнетата при раждане, с изключение на продължителността на бременността. Това потвърждава
взаимодействието на негенетичните фактори влияещи върху теглото на агнетата при раждане.

ВЛИЯНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ ПРОГРАМИ ЗА ХРАНЕНЕ НА
ТЕЛЕТА ОТ ПОРОДА ЗА МЛЯКО ВЪРХУ РАСТЕЖНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ЗДРАВНИЯ СТАТУС И РАЗВИТИЕТО ИМ
Е ЯВУЗ1, Н. ТОДОРОВ1, Г. ГАНЧЕВ1 И К. НЕДЕЛКОВ2
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ЯВУЗ, Е., Н. ТОДОРОВ, Г. ГАНЧЕВ И К. НЕДЕЛКОВ, 2015. Влияние на използването на различни програми за хранене на
телета от порода за мляко върху растежните показатели, здравния статус и развитието им. Bulg. J. Agric. Sci., 21: 384-393

Целта на изследването е да се прецени влиянието на количеството и продължителността на изнхранваното
мляко в първите два месеца от живота на телета от млечни породи върху техния растеж и развитие до 70-дневна
възраст. Експериментът е проведен от септември до ноември. Средната температура на околната среда варираше от 8
до 17 ° C. Телетата се отглеждаха в отделни клетки със сламена постеля. Шестдесет черно-шарени женски телета
(средна жива маса 38.4 кг) бяха включени в 70-дневен опит за оценка на ефекта на трите програми за хранене с мляко.
Телетата бяха разпределени по групи въз основа на теглото и датата на раждане и концентрацията на кръвния
имуноглобулин (Ig) на 2 дневна възраст.
Телетата бяха хранени на три равнища с пастьоризирано (60 ° С за 30 мин.) мляко, което не бе годно за
продажба поради третиране на кравите с антибиотици:
● Ниско равнище (LM), общо 172л до отбиване на 49-дневна възраст;
● Умерено равнище (ММ), 315л мляко до 56-дневна възраст;
● Високо равнище (HM) 416л до отбиване на 56 дни.
Всички телета получаваха 2л висококачествена (над 50 g Ig/л) коластра три пъти в първия ден след отелването,
и средно или нискокачествена коластра, обикновено от второ и трето доене след отелване, 3 пъти по 2 л през втория
ден от живота. Стартер за телета с 19% суров протеин (CП), състоящ се от 50% цяло царевично зърно и 50% гранулиран
протеинов концентрат (29% СП) бе предлаган свободно до 70-дневна възраст и на трите групи телета. Люцерново сено
се предлагаше ad libitum след 35-дневна възраст. Стартерните смески, сеното и мляко се контролираше ежедневно по
време на изпитването. Живата маса и размера на телетата бяха измерени при раждането и на 35, 56 и 70-дневна възраст.
Здравословното състояние и поведение са наблюдавани всеки ден. Отчиташе се начало и продължителност на
преживяването през периодите от 53 до 56 и 67 до 70 дни. Приемът на стартерни смески след 35-дневна възраст зависи
от нивото на хранене с мляко, но не компенсира недостига на енергия при всяко от експерименталните равнища на
хранене с мляко. Приемът на сухо вещество (ПСВ), приемът на нето енергия (КЕР) и увеличаването на среднодневния
прираст (СДП) до 35-дневна възраст са различни (Р <0,05) за отделните групи телета, получаващи 4, 6 или 8л мляко.
От 36 до 56 дневна възраст стартерния ПСВ, КЕР и СДП се различаваха (P <0,05) само между LM и HM групите.
Коефициентът за оползотворяване на сухото вещество бе по-висок за HM от LM групата до 35-дневна възраст, но не
и след това. Нямаше значителни разлики (P> 0,05) в ефективността на оползотворяване на КЕР между групите по
време на различните периоди на изпитването. Наблюдаваше се тенденция за по-нисък СДП след отбиването на HM
групата в сравнение с LM и MM групите, което може да би е свързано с по-ниската смилаемост на сухите храни или
отлагането на повече мазнини в тялото на телетата.
Размерът на телетата следваше СДП, но разликите между групите телета бяха значителни само след 35-дневна
възраст за височина на холката и след 56-дневна възраст за сърдечна обиколка. Времето за преживяне се различаваше
между групите едва на 53-56 дневна възраст. Между отделните групи не се наблюдаваха различия при появата на
диария, пневмония и други заболявания. Фекалните резултати са с ниски нива (по-меки) в групата с HM, а LM телетата
показаха тенденция да за по-слаба кратки прояви на хранително поведение в сравнение с другите групи. След
отбиването, растежът, здравословното състояние, преживяемостта и оползотворяването на фуражите бяха еднакви за
трите групи телета. В заключение, обилното хранене с коластра и мляко е довело до значително нарастване на живата
маса и размера на телетата през първите 35 дни от живота, преди развитието на търбуха и повишения прием на суха
храна. Растежните показатели на телетата и здравословното състояние не се повлияха от равнището на хранене с
мляко по време на периода преди отбиването. Експерименталните телета ще бъдат проследявани през първата
лактация, за да се провери дали равнището на хранене с мляко би имало някакво значително въздействие върху
бъдещата млечна продуктивност.
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Abstract
YAVUZ, E., N. TODOROV, G. GANCHEV and K. NEDELKOV, 2015. The effect of feeding different milk programs on dairy calf growth, health and development. Bulg. J. Agric. Sci., 21: 384–393
Object of this study was to evaluate the effect of quantity and duration of milk feeding in the ﬁrst two months of life of dairy
calves on their growth and development until 70 days of age. The experiment was carried out from September to November.
Average ambient temperature varied from 8 to 17°C. Calves were kept in individual hutches with straw bedding. Sixty Black
and White female calves (mean 38.4 kg live weight) were included in a 70-day trial to evaluate the effect of three milk feeding
programs. Calves were allocated to treatments based on weight and date of birth and blood immunoglobulin (Ig) concentration
on 2 days of age.
Calves were fed pasteurized (60°C for 30 min) unsalable milk from antibiotic-treated cows at three levels:
● Low milk group (LM), totally 172 L to weaning on 49 days of age;
● Moderate milk (MM), 315 L milk to 56 days of age;
● High milk (HM) 416 L to weaning at 56 days.
All calves received 2 L high quality (above 50 g Ig/L) colostrum three times in the ﬁrst day after calving, and medium or
low quality colostrum, usually from second and third milking after calving, 3 times by 2 L during the second day of life. Calf
starter with 19% crude protein (CP) consisting of 50% whole maize grain and 50% pelleted protein concentrate (29% CP)
was offered free choice until 70 days of age to three groups of calves. Alfalfa hay was offered ad libitum after 35 days of age.
Starter feed, hay and milk consumption were controlled on a daily basis during the trial. Live weight and size of calves were
measured at birth, and at 35, 56 and 70 days of age.
Health status and behavior were observed every day. Beginning of rumination was observed and duration of rumination
was recorded on 53–56 and 67–70 days of age. Intake of starter feed after 35 days of age depended on level of milk feeding,
but did not compensate shortage of energy at any of experimental milk feeding levels. Dry matter intake (DMI), net energy
(FUG) intake and live weight gain (LWG) until 35 days of age were different (P < 0.05) for groups of calves receiving 4, 6 or 8
L of milk. From 36 to 56 days of age starter DMI, FUG intake and LWG differed (P < 0.05) only between LM and HM groups.
The dry mater conversion ratio was higher for HM than LM group until 35 days of age, but not later. There were no signiﬁcant
differences (P > 0.05) in FUG efﬁciency between groups during the different periods of the trial. Tendency for lower LWG after
weaning of the HM group, compared to LM and MM groups was observed, which may be connected with lower digestibility
of dry feeds or deposition of more fat into the body of calves.
Size growth followed LWG, but differences between groups of calves were signiﬁcant only after 35 days of age for withers height, and after 56 days of age for heart girth. Rumination time differed between groups only at 53–56 days of age. There
were no differences in diarrhea, pneumonia and other illness among the groups. Fecal scores tended to be low (softer) in HM
group, and LM calves tended to have more non feeding oral behavior and bellowing compared to other groups. After weaning,
the growth, health condition, rumination and feed efﬁciency were equal for the three groups of calves. In conclusion abundant
*E-mail: ntodorov@tradel.net
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colostrum and milk feeding resulted in signiﬁcant advancing in live weight and frame size growth during the ﬁrst 35 days of
life, before rumen development and increased dry feed intake. The calves’ performance and health status were not affected by
the level of milk feeding during the preweaning period. Experimental calves will be followed through the ﬁrst lactation to see
if treatments had any marked effect on future milk production.

Key words: dairy calf, milk feeding, growth, health, development, feed efﬁciency, weaning check
Abbreviations: CP – crude protein, DM – dry mater, FUG – feed unit for gain, HM – high milk group, Ig – Immunoglobulin, LM – low milk group, MM – moderate milk group, LW – live weight, LWG – live weight gain

ЕФЕКТ НА ФИЗИЧЕСКАТА ФОРМА НА СТАРТЕРНАТА СМЕСКА ВЪРХУ
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Резюме
ЯВУЗ, Е., Н. ТОДОРОВ, Г. ГАНЧЕВ И К. НЕДЕЛКОВ, 2015. Ефект на физическата форма на стартерната смеска върху приема на
фураж, прираста, поведението и здравословното състояние на женски телета от породи за мляко. Bulg. J. Agric. Sci., 21: 893-900

Целта на експеримента е да се сравни ефекта от физическата форма на стартерната смеска върху растежа и
развитието на телета от млечни породи до 70-дневна възраст. Четиридесет женски черно шарени телета на един ден и
средна жива маса (ЖМ) от 39,2 kg бяха разделени в четири групи изравнени по отношение на датата на раждане и ЖМ.
Телетата се отглеждаха в отделни клетки със сламена постеля. Третиранията бяха четири различни физически форми
на стартерни смески: а) Цяло зърно от царевица плюс гранулиран протеинов концентрат (WMP); б) гранулирани
стартерни смески (PSF); в) Стартер под формата на брашно с начупено царевично зърно (MSF); и г) 95% MSF + 5%
Nutrilit (съдържа 35% суроватка на прах) (MSN). Компонентите и хранителния състав на четирите стартерни смески
бяха сходни, с изключение на това, че 5% от изсушения спиртоварен остатък бе заменен с Nutrilait в стартерната смеска
на четвърта група. Телетата от четирите групи получаваха на всяко хранене 2л коластра през първите два дни, като
постепенно количеството мляко се увеличаваше до 6-дневна възраст и достигна 4л на хранене с непродаваемо
пълномаслено мляко до 56-дневна възраст. Първите три дни течната храна бе осигурена три пъти дневно, от 4 до 35
дневна възраст два пъти и от 36 до 56 дневна възраст веднъж на ден. От 35-дневна възраст всички телета получаваха
люцерново сено ad libitum. Всеки ден се записваше приема на мляко, стартерни смески и сено. Живата маса и
размерите на животните (височина на холката и сърдечна обиколка) бяха измерени при раждането, на 35, 56 и 70дневна възраст. Здравословното състояние, фекалната оценка, началото на хранене със сух фураж, времето прекарано
в хранене и преживяване и поведението на телетата бяха наблюдавани и регистрирани. Няма значителни разлики в
приема на различни стартери, както преди, така и след отбиването. Увеличение на живата маса, размера на тялото и
ефективността на оползотворяване на фуража при телетата, получаващи различни стартерни фуражи, са практически
сходни. Не се наблюдаваха различия в здравния статус и фекалната оценка на телетата от четирите групи. Резултатите
показват, че приемът на стартер с цяло зърно от царевица и гранулирания стартер са довели до растеж и здравен статус
сходен с този на телетата хранени с начупена царевица. Включването на Nutrilait (суроватка) в стартера не оказва
влияние върху приема на стартер и средното дневния прираст на телетата. Налице е тенденция за по-ранно започване
на преживянето при телетата, получаващи цяло царевично зърно или гранулиран стартер, отколкото при телетата,
хранени със ситно смлян стартер. Времето прекарано за хранене е значително по-дълго и има тенденция за увеличаване
на времето за преживяване при телетата получавали цяло зърно от царевица, в сравнение с други дажби. Стартерът от
цяла царевица и гранулирана добавка (протеин, минерали и витамини) и ситно смления стартер под формата на брашно
бяха по-евтини от пелетирания стартер и стартерс със суха суроватка за подобряване на вкуса. В заключение, стартерът
с еднакви компоненти и хранителен състав в грубо смляна или гранулирана форма и стартерът от цяло царевично
зърно плюс гранулиран протеинов концентрат осигуряват еднакъв растеж, ефективност на оползотворяване на фуража
и здравословния статус на телетата. Дъвченето на фураж бе по-дълго, когато на телетата бе предложена цяла царевица.
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Abstract
YAVUZ, E., N. A. TODOROV, G. GANCHEV and K. NEDELKOV, 2015. Effect of physical form of starter feed
on intake, growth rate, behavior and health status of female dairy calves. Bulg. J. Agric. Sci., 21: 893–900
The aim of the experiment was to compare the effect of physical form of starter feed on growth and development of dairy
calves until 70 days of age. Forty female Black and White calves at one day of age and average live weight (LW) of 39.2 kg
are divided in four equal groups with respect to date of birth and LW. Calves were kept in individual hutches with straw bedding. Treatments were four physical forms of starter feed: a) Whole maize grain plus pelleted protein concentrate (WMP);
b) Pelleted starter feed (PSF); c) Starter in meal form with coarsely grounded maize (MSF); and d) 95% MSF + 5% Nutrilait
(contains 35% whey powder) (MSN). The ingredient and nutrient composition of the four starter feeds were similar, except for
replacing 5% of dry distiller’s grain with soluble with Nutrilait in the starter feed for the fourth group. The calves from the 4
groups received per feeding 2 L colostrum the first two days, gradually increasing the quantity of milk until 6 days of age, and
4 L per feeding unmarketable pasteurized whole milk afterwards until 56 days of age. First three days liquid feed was provided
three times a day, from 4 to 35 days of age twice, and from 36 to 56 days of age once per day. From 35 days of age all calves
were provided alfalfa hay ad libitum. Intake of milk, starter feed, and hay was recorded every day. Live weight and frame size
(withers heights and heart girth) were measured at birth, on 35, 56 and 70 days of age. Health status, fecal score, beginning of
eating dry feed and rumination, time spent eating and ruminating and behavior of calves were observed and recorded. There
were no significant differences in the intake of different starters, both pre- and post-weaning. Live weight gain, frame size
gain and feed efficiency of calves receiving different starters feed were practically similar. There were no differences in health
status and fecal scoring of calves from the four groups. Results showed that starter with whole maize grain and pelleted starter
allowed similar intake, performance and health status to those of calves fed starters with coarsely ground maize. Inclusion of
Nutrilait (whey) into the starter didn’t affect the intake of starter and average daily gain of calves. There was a tendency for earlier initiation of rumination in calves receiving whole maize grain or pelleted starter, than in calves fed starters in meal form.
Eating time was significantly longer, and there was a tendency for increasing rumination time, when calves received whole
maize grain, compared to other starters. Starter of whole maize and pelleted supplement (protein, mineral and vitamin), and
starter in meal form were cheaper than pelleted starter and starter with dry whey supplementation for improving palatability.
In conclusion, the starter with equal ingredient and nutrient composition in coarsely ground or pelleted form, and starter of
whole maize plus pelleted protein concentrate ensured equal gain, feed efficiency and health of calves. Chewing of feed was
longer when whole maize was offered to calves.

Key words: calves, physical form of feed, whole grain, pellet, ground, intake, growth, size of body, health, fecal score
Abbreviations: CP – crude protein; DDGS – dry distillers grain with solubles; DM – dry mater;
LW – live weight; FUG – feed units for growth; MSF – meal starter feed; MSN – meal starter with Nutrilait
(whey); PSF – pelleted starter feed; WMP – whole maize grain plus pelleted protein concentrate
*Corresponding author: ntodorov@tradel.net

Влияние на Грубите Фуражи в Дажбите на Ранно
Отбити Агнета
Резюме
Том 2 Брой 4 - 2015

Целта на това проучване е да се определи ефектът от изключването на
грубите фуражи от дажбите на ранно отбити агнета. Опитът е проведен с
30 агнета от породата Черноглава Плевенска отбити на 19.6 днeвна
възраст и жива маса от 9.3 кг разделени в две групи. Агнетата лишени от
груб фураж приемаха с 26.8% повече пшенично зърно, което бе
предпоставка за по-малки разходи на протеин с 4,6% и за по-големи
разходи на енергия със 7.3% за всеки кг прираст. Среднодневния прираст
на агнетата лишени от груб фураж бе с 2,9% по-нисък отколкото на тези
получавали люцерново сено (P>0.05). Добивът на трупно месо при
лишените от груб фураж агнета бе по-висок (P<0.05), те имаха натрупани
с 9.2% повече телесни мазнини, което повлия и върху по-голямата
залоеност в сравнение с агнетата получавали люцерново сено. Не бяха
установени съществени разлики в химичния състав на месото и теглото
на вътрешните органи при агнетата от двете изследвани групи.
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Influence of Roughage in the Rations of Early Weaned
Lambs
Review Article

Abstract
The aim of this study was to assess the effect of exclusion of roughage from the
ration of early weaned lambs. The experiment was carried out with 30 lambs from
the Blackhead Pleven sheep breed weaning at 19.6 days of age with an weight
of 9.3 kg and divided in two groups.The lambs deprived of roughage intake by
26.8% more wheat grain, which is a prerequisite for a smaller expense of protein
4.6% and higher energy expenditure by 7.3% per kg gain. Average daily gain
of lambs deprived of roughage was 2.9% less than lambs who received alfalfa
hay (P>0.05). Lambs deprived of roughage have a higher carcas syield (P<0.05)
and they accumulate by 9.2% more separable internal fat, which influenced the
higher fatness, compared with lambs who received alfalfa hay. Insignificance
was detected in the chemical composition of meat and weight of internal organs
between the two groups of lambs.
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РЕЗЮМЕ
Целта на настоящото проучване е да се проследи хранителното поведение на ранно отбити агнета в сравнение с
агнета хранени с люцерново сено ad libitum. Резултатите показват, че агнета, лишени от груби фуражи са приемали с
10% повече концентратна смеска в сравнение с животните от втората група, които получаваха люцерново сено.
Приемът на фураж при втората група агнета е с 12,5% повече, отколкото при животните лишени от груб фураж.
Агнетата лишени от груб фураж са направили по-малко опити за хранене (Р <0,05), което е намалило общото време
за хранене с 94.8 минути, в сравнение с животните, получаващи люцерново сено (P <0,01). Агнетата в групата с
люцерново сено са имали с 38,9% повече периоди на преживяне в сравнение с животните лишени от груб фураж, което
оказва незначително влияние върху общото време на преживяне. Лишените от груб фураж агнета са преживяли побързо сухото вещество (СВ), което е засегнало и по-краткото време прекарано за сдъвкване (хранене и преживяне).
Броят на храненията при агнета, лишени от груб фураж, показва висока положителна корелация (Р <0,01) с времето
за консумация на 1 кг СВ и висока отрицателна корелация със скоростта на приемане на СВ (Р <0,05). Наблюдаваше
се линеен ефект между преживянето в легнало положение при агнетата, получавали люцерново сено в сравнение с
животните лишени от груб фураж, като резултатите бяха значими при P <0.01. Повишена локомоторна активност
(изправено положение и игра) бе установена в часовете около обяд когато бяха проведени нашите наблюдения.
Светлината бе най-интензивна около обяд когато и температурата в помещенията бе най-висока.
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РЕЗЮМЕ
Целта на настоящото изследване е да се прецени влиянието на препечената соя и слънчогледовия шрот върху
консумацията и растежните показатели на агнета от породата Плевенска Черноглава. Резултатите показват, че
включването на препечена соя е довело до значително по-бърз прираст на агнетата в сранение с групата
изнхранвана със слънчогледов шрот (P <0,01). Добавянето на препечена соя към дажбата е довело до значително
по-слаб прием на царевица и груб фураж, докато приемът на протеинови фуражи е бил по-висок. В комбинация със
значително по-високия темп на растеж (P <0,01), агнетата получавали препечена соя са имали по-ниски разходи на
сухо вещество, концентрирани фуражи и суров протеин за 1 кг прираст, в сравнение с агнетата хранени със
слънчогледов шрот (P <0,01). Приемът на сухо вещество е имал значителен ефект върху среднодневния прираст
при агнетата консумирали препечена соя, с висок коефициент на корелация (r = 0.645). И при двете групи агнета
приемът на суров протеин и кръмни единици за растеж са повлияли значително растежните показатели на
животните.

ПОДОБРЕНИЕ В БЛАГОПОЛУЧИЕТО НА КОКОШКИ НОСАЧКИ ОТГЛЕЖДАНИ В ПОЛУ-ОТВОРЕНИ
СИСТЕМИ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД С ДОБАВКАТА НА ЦИНК И ВИТАМИН С
Н. Бозакова1, Л. Сотиров1, К. Неделков1 и М. Симеонов2
1Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет - Стара Загора, България
2 Институт по фуражни култури – Плевен, България
Резюме
Целта на проучването бе да се направи оценка на благополучието на кокошки от породата Кафяв
DeKalb (n = 337; 295♀ и 42 under) при полу-отворени системи на отглеждане през студения зимен
период след добавка в смеската на 35 мг/кг цинк (Zn-група) или 35 мг/кг цинк и 250 мг/кг витамин
С (Zn + Vit. C-група). Благополучието се оценяваше на база хранителното, социалното, сексуалното
и агонистичното поведение, плазмения кортикостерон и индекса на окислителния стрес (OSI).
Резултатът за благополучието на контролните кокошки през студения период бе 40.00%, на
групата с добавен Zn - 66.67%, и Zn + vit. С - 80.00%.
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WELFARE IMPROVEMENT OF LAYING HENS UNDER SEMI-OPEN REARING DURING COLD PERIOD WITH
ZN AND VITAMIN C SUPPLEMENTATION
N. Bozakova1, L. Sotirov1, K. Nedelkov1 and M. Simeonov2
1Faculty

of Veterinary Medicine, Trakia University - Stara Zagora, Bulgaria
of foraging crops – Pleven, Bulgaria

2 Institute

Summary
The purpose of the study was to provide a welfare evaluation of DeKalb Brown hens (n=337; 295♀ and 42 ♂) under
semi-openrearing system duringthecold winterperiod, afterdietarysupplementationofeither 35 mg/kg zinc (Zn-group)or
35 mg/kg zinc and 250 mg/kgvitamin C (Zn+Vit. C-group).The welfare was scored on the basis of ingestive, gregarious, sexual and agonistic behaviour, plasma corticosterone and oxidative stress index (OSI).
The welfare score of the control hens during the cold period was 40.00 %, of those supplemented with Zn – 66.67
%, and with Zn + vit. C – 80.00 %.
Key words: welfare, Zn & vitamin C, behaviour, corticosterone, oxidative stress index
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ЯЛДЪЗ, Е., Н. ТОДОРОВ, И К. НЕДЕЛКОВ, 2015. Сравнение на различни протеинови източници в дажбите на лактиращи крави.
Bulg. J. Agric. Sci., 21: 199-208

Целта на експеримента е да се сравни слънчогледовия шрот (SFM) като източник на протеини в дажбите на
лактиращи крави с рапичен шрот, канолен тип (RSM), изсушен спиртоварен остатък с разтворители (DDGS) от
царевица и соевия шрот ( SBM). Двадесет и четири мултипарни крави от породата Холщайн средно на 51 ± 19 дни от
началото на лактацията и с жива маса от 603 ± 48 kg бяха разпределени на случаен принцип в експеримент с дизайн
на 4 x 4 латински квадрат. Всеки период продължи 21 дни. Седмици 1 и 2 бяха използвани за приспособяване, а
седмица 3 за събиране на данни. Дажбите за всеки период и група се състояха от 4.3 кг люцерново сено и 22 кг
царевичен силаж (31% СВ) и 12.2 kg комбиниран фураж. Всички компоненти се смесваха и се предоставяха на кравите
като целодажбена смеска (TMR). TMR съдържаше 17,1% суров протеин в сухото вещество, като 47 до 58% идваше от
4те тествани допълнителни протеинови източници. По време на всеки период на кравите се предлагаха 1 от 4
комбинирани фуражи, съдържащи: 1) 39% SFM, 2) 46,6% RSM, 3) 62% DDGS и 4) 32% SBM. Чрез добавяне на
слънчогледови люспи към дажбите със SBM, RSM и DDGS, и царевичен зародиш като източник на мазнини към тези
с SFM, RSM и SBM, всички дажби бяха изравнени по концентрация на нето енергия, сурови влакнини и мазнини в
сухото вещество. Следователно, различният източник на протеин бе единствената основна разлика между 4те дажби.
Приемът на сухо вещество бе увеличен на дажбите съдържащи DDGS и SBM като протеинови добавки. Млечната
продуктивност бе значително по-ниска при кравите получаващи SFM в дажбата (30,1 кг/ден), в сравнение с дажбите
със SBM (33,2 кг/ден) (P <0,05) и с тенденция да бъде по-ниска, отколкото при кравите хранени с дажби съдържащи
RSM и DDGS. Не са отчетени значими разлики (P> 0,05) между SBM, RSM и DDGS като протеинови източници.
Добивът на млечен протеин на ден е 1,08, 1,05, 1,04 и 0,96 за кравите приемащи съответно дажби с SBM, RSM, DDGS
и SFM, а съответните проценти на млечния протеин са 3,24, 3,22, 3,19 и 3,18 (P> 0,05). Фракциите на истинския
протеин, казеин и суроватъчен протеин от общия протеин не се различаваха значително. Наблюдаваше се тенденция
за по-ниско съдържание на истински протеин и казеин в млякото на кравите получаващи дажба със SFM. Небелтъчният
азот в млякото на дажбите със SFM е значително по-висок, отколкото в другите дажби. Нямаше значителни разлики в
добива на мазнини и процента на млечна мазнина при кравите приемащи дажби с 4те различни протеинови фуражи.
Производството на енергийно коригирано мляко за всеки килограм прието сухо вещество бе най-ниско при кравите
хранени с дажба съдържаща SFM (1,54 kg) (P <0.05), следвани от DDGS (1,63 kg), дажбите с RSM (1,67 kg) и SBM
(1,69 kg). По-малко същински протеин в млякото (Р <0,05) се произвеждаше от 1 kg суров протеин в дажбата със SFM
в сравнение с другите дажби. Все пак оползотворяването на протеина смилаем в червата за производството на
същински млечен протеин не се различаваше значително между четирите дажби. Млякото произведено от кравите
хранени със SBM, имаше с 15 до 23% по-висока производствена цена от тази на млякото, произведено от другите три
дажби. Най-евтиното мляко бе получено от дажбите съдържащи DDGS, последвани от RSM и SFM.
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Abstract
YILDIZ, E., N. TODOROV and K. NEDELKOV, 2015. Comparison of different dietary protein sources for dairy
cows. Bulg. J. Agric. Sci., 21: 199-208
The aim of the experiment is to compare sunflower meal (SFM), as a protein source in rations of lactating dairy cows to rape
seed meal, canola type (RSM), dry distillers grain with solubles (DDGS) from maize, and soybean meal (SBM). Twenty four
multiparous Holstein cows averaging 51±19 days in milk at the start of the experiment and 603±48 kg body weight were randomly assigned in 4x4 Latin square design trials. Each period lasted 21 days. Weeks 1 and 2 were used for adjustment and week
3 for data collection. Diets for each period and treatment group consisted of 4.3 kg alfalfa hay and 22 kg maize silage (31% DM),
and 12.2 kg compound feed. All ingredients were mixed and provided to the cows as total mixed rations (TMR). TMR contained
17.1% crude protein in dry matter, with 47 to 58% coming from 4 tested supplementary protein sources. During each period, the
cows were offered 1 of 4 compound feeds containing: 1) 39% SFM, 2) 46.6% RSM, 3) 62% DDGS, and 4) 32% SBM. By adding sunflower hulls to diets with SBM, RSM and DDGS, and maize germ as source of fat to those with SFM, RSM and SBM
all rations were equalized by net energy concentration, crude fiber and fat in dry matter. Therefore, the different protein source
was the only main difference between the 4 diets. Dry matter intake tended to increase for diets with DDGS and SBM as protein
supplement. Milk production was significantly lower for cows receiving SFM with diet (30.1 kg/day), compared to diets with
SBM (33.2 kg/day) (P<0.05) and tended to be lower than in cows fed rations with RSM and DDGS. There were no significant differences (P>0.05) between SBM, RSM and DDGS as a protein sources. Milk protein yield per day was 1.08, 1.05, 1.04 and 0.96
for cows receiving diets with SBM, RSM, DDGS and SFM respectively, and respective percentages of milk protein were 3.24,
3.22, 3.19 and 3.18 (P>0.05). Fractions of true protein, casein and whey protein from total protein did not differ significantly.
There was a tendency for lower true protein and casein content in milk of cows receiving diet with SFM. Non-protein nitrogen in
milk from SFM diet was significantly higher, than in other diets. There were no significant differences in yield of fat, and milk
fat percentage in cows receiving diets with 4 different protein feeds. Production of energy corrected milk from intake of one kilogram dry matter was the lowest in cows fed SFM diet (1.54 kg) (P<0.05), followed by DDGS (1.63 kg), RSM diets (1.67 kg), and
SBM (1.69 kg). Less true protein in milk (P<0.05) was produced from 1 kg crude protein in ration with SFM compared to other
rations. However, utilization of protein digestible in intestine for milk true protein production did not differ significantly between
the four rations. Milk produced from cows fed ration with SBM had a farm gate price which was by 15 to 23% higher than those
of milk produced by the other three rations. The cheapest milk was from the DDGS diet, followed by RSM and SFM

Key words: protein sources, dairy cows, sunflower meal, rape seed meal, soybean meal, dry distiller’s grain,
milk yield, milk composition
Abbreviations: CP – crude protein, DDGS – dry distillers grain with solubles, DM – dry matter, NDF – neutral
detergent fiber, SBM – soybeans meal, SFM – sunflower meal, RSM – rape seed meal, canola type
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Неделков, К., Н. Тодоров, Д. Гиргинов, М. Симеонов и С. Рибарски, 2017. Сравнение на разградимостта в търбуха
и смилаемостта в тънките черва на СВ и СП в изсушени спиртоварни продукти от Български заводи за
производство на етанол. Bulg. J. Agric. Sci., 23 (2): 280-288
Целта на това проучване е да се сравни кинетиката на разграждане и чревната смилаемост на царевичния
и пшеничен изсушен спиртоварен остатък със (DDGS) или без разтворители (DDG). В експеримента са
използвани три нелактиращи крави от породата Джерсей със средна жива маса от 436 ± 18 кг, на които бяха
поставени търбушна и Т-тип дуоденални канюли. Шест проби от DDG (3 от пшеница, DDGSw1, DDGSw2,
DDGSw3) и 3 от царевица - DDGSc1, DDGSc2 и DDGc4 бяха събрани от 4 от най-големите фабрики за
производство на етанол в България. Пробите фураж бяха инкубирани в търбуха на кравите за 0, 2, 4, 8, 16, 24 и 48
часа в 6 повторения. Ефективната разградимост на СВ бе по-висока (P < 0,05) при пробите от пшеничен и
царевичен DDGS взети от фабрики за етанол 1 и 2 в сравнение с останалите продукти. Разтворимата фракция на
СП варираше от 23,85% за DDGSw2 до 12,38% за DDGc4 с по-високи (P < 0,05) стойности за пшеничния DDGS в
сравнение с този от царевица. Ефективната разградимост на СП при различни скорости на оттичане на
хранителните маси (kp = 0,045, 0,06 и 0,08) за DDGSw1 и DDGSw2 бе по-висока (P < 0,05) в сравнение с тези на
царевичния DDGS. Отчетена бе висока корелация между цветовите параметри (L - светло, а - жълто и б червено) на пшеничния DDGS и ефективна разградимост на СП (r = 0,82 до 0,95). Необходими са по-нататъшни
изследвания, за да се прецени възможността за използване на тези лесен метод за определяне на цветните
параметри като заместител за установяване на протеиновата хранителност на DDGS. Чревната смилаемост на
неразграденото в търбуха СВ, варирше от 51,95% за DDGSw3 до 38,26% за DDGc4 и бе по-висока (P ≤ 0,05) при
пшеничния DDGS в сравнение с DDGSc1 и DDGc4. Чревната смилаемост на СП не се различаваше (Р > 0,05) при
отделните проби от царевичен DDGS. Смилаемостта в червата на СП при DDGS от пшеница също бе силно
променлива (79,65% до 93,64%). Въпреки, че хранителния състав на DDGS варираше силно поради различните
технологични режими и качеството на първичните суровини, стойностите за основните параметри на
протеиновата хранителност на фуражите (ПСЧ и БПТ) получени в този експеримент могат да се използват за
формулиране на дажбите за преживни животни.
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Abstract
Nedelkov, K., N. Todorov, D. Girginov, M. Simeonov and S. Ribarski, 2017. Comparison of the rumen degradability and intestinal digestibility of DM and CP of dried distillers’ by-products from Bulgarian distillery companies.
Bul. J. Agric. Sci., 23 (2): 280–288
The objective of this study was to compare the rumen degradation kinetics and intestinal digestibility of different
dried distillers by-products produced in all Bulgarian ethanol factories. Three non-lactating Jersey cows with an average
body weight of 436 ± 18 kg each ﬁtted with a rumen and T-duodenal cannulas were used in the experiment. Six dried
distillers by-products (three from wheat DDGSw1, DDGSw2, DDGSw3 and three from corn DDGSc1, DDGSc2 and
DDGc4 - numbers indicate the individual factory) were collected from four of the biggest ethanol plants in Bulgaria.
Tested feeds were incubated in the rumen of ﬁstulated cows for 0, 2, 4, 8, 16, 24 and 48 in 6 replications. The effective
degradability of DM was higher for both wheat and corn DDGS products from numbers 1 and 2 ethanol factories than
other two sources (P<0.05). The range of CP fraction a in the by-products of Bulgarian ethanol producing plants, varied
from 23.85% for DDGSw2 to 12.38% for DDGc4 with signiﬁcantly higher values for wheat by-products than those
from corn (P<0.05).The values obtained for effective degradability of CP at different outﬂow rates for wheat DDGSw1
and DDGSw2 were higher than those for dried distillers by-products from corn. It was observed a high correlation between all of the color parameters (L, a and b) of the wheat DDGS by-products and their effective degradability. Further
investigations are necessary in order to check the possibilities of using those easy estimated parameters for a control of
the protein nutritional value of DDGS. The intestinal digestibility of rumen degradable dry matter ranged from 51.95%
for DDGSw3 to 38.26% for DDGc4 and had been signiﬁcantly higher for wheat dried distillers by-products compared
to DDGSc1 and DDGc4. The values for intestinal digestibility of proteins in both wheat and corn DDGS not differed
signiﬁcantly and it was observed a higher variation among the wheat by-products samples which were estimated to be
79.65% to 93.64%. Although, variation in nutrient contents due to the inﬂuence of different technological regimes and
quality of raw materials, the results for the main parameters of the nutritional value of the feeds (PDI and PBR), obtained
in the present experiment can be used about formulating rations for ruminants.

Key words: rumen degradability; intestinal digestibility; protein value; dried distillers’s by-products
Abbreviations: CP – crude protein; DDG – dry distilled grains; DDGS – DDG with solubles; DM – dry matter; PBR
– protein balance in the rumen; PDI – protein digestible in small intestine; RUP – rumen undegradable protein
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В този опит бе определена разградимостта в търбуха и смилаемостта в тънките черва на рапичен шрот
(RSM) произведен в България (Астра Биоплант ООД, Сливо Поле, Русе) и Румъния (Експур ООД, Слобозия). В
експеримента са използвани три нелактиращи крави от породата Джерсей със средна жива маса от 436 ± 18 кг, на
които бяха поставени търбушна и Т-тип дуоденални канюли. В интервал от 20-30 дни бяха взети по 3 проби от
различни партиди рапичен шрот произведен в България (RSMb-1, RSMb-2, RSMb-3) и Румъния (RSMr-1, RSMr-2,
RSMr-3). Пробите фураж бяха инкубирани в търбуха на кравите за 0, 2, 4, 8, 16, 24 и 48 часа в 6 повторения.
Ефективната разградимост на СВ бе достоверно по-ниска (P < 0,05) при RSMr-3 в сравнение с всички останали
проби. Резултатите за бързо разградимата фракция а на СП за всички партиди на българския RSM (26 до 30%)
бяха значително по-високи от тези на румънския RSM (Р <0,05). Стойностите за потенциално разградимата
фракция b на СП варираше между 66% и 73%, без да се наблюдават значими разлики между отделните фабрики
или партиди (P> 0,05). Ефективната разградимост на СР при различни скорости на излизане (k = 0,045; 0,06; 0,08)
в червата за всички партиди от български RSM бе около 4% по-висока от тази за румънските партиди (Р <0,05).
Смилаемостта на СВ, определена чрез метода на подвижните торбички бе по-висока при RSMb-3 в сравнение с
другите партиди от RSM (Р <0.05). Стойностите за смилаемостта в червата на СП варираха между 74% (RSMr-1)
и 80% (RSMb-2) без значими разлики (P> 0,05). Смилаемият протеин в червата (PDI) при скорост на оттичане
0,06/ч съгласно българската система за оценка на фуражите бе 165 г/кг СВ за RSMb и 171 г/кг СВ за RSMr.
Балансът на протеин в търбуха (PBR) на RSM бе съответно 111 и 82 г/кг СВ. Налице е възможност за подобряване
на протеиновата хранителна стойност особено за българския RSM чрез промяна в параметрите на изпичане.
Стойностите за протеинова хранителност отчетени в настоящият експеримент могат да се използват вместо
данните публикувани в чужбина за RSM.
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Abstract
Nedelkov, K., N. Todorov, M. Simeonov, D. Girginov and G. Ganchev, 2017. In situ rumen degradability and intestinal digestibility of two different types of rapeseed meal. Bulg. J. Agric. Sci., 23 (3): 462–466
The rumen degradability and intestinal digestibility of rapeseed meal (RSM) produced in Bulgaria (Astra Bioplant Ltd.,
Slivo pole, Rousse district) and in Romania (Expur Ltd., Slobozia) was determined. Three non-lactating Jersey cows with a
body weight of 436 ± 18 kg, ﬁtted with rumen ﬁstula and T-duodenal cannula were used. Three batches from each factory
were taken in interval of 20 – 30 days in Bulgaria (RSMb-1, RSMb-2, RSMb-3) and in Romania (RSMr-1, RSMr-2, RSMr3). RSM were incubated in the rumen for 0, 2, 4, 8, 16, 24 and 48 h in 6 replications. The effective degradability of DM was
signiﬁcantly lower for RSMr-3 compared to other samples (P<0.05). The results for rapidly degradable fraction a of CP for
all the batches of Bulgarian RSM (26 to 30%) were signiﬁcantly higher than those of Romanian RSM (P<0.05). The values
for potentially degradable CP fraction b varied between 66% and 73% without any signiﬁcant differences for either factories
or batches (P>0.05). The effective degradability of CP at different outﬂow rates (k=0.045; 0.06; 0.08) for all the batches of
Bulgarian RSM were approximately 4% higher than those for Romanian batches (P<0.05). The intestinal digestibility of DM
determined by mobile bag technique was higher for RSMb-3 compared to other batches of RSM (P<0.05). The values for intestinal digestibility of CP varied between 74% (RSMr-1) and 80% (RSMb-2) without any signiﬁcant differences (P>0.05). The
protein digestible in intestine (PDI) at outﬂow rate 0.06/h according to Bulgarian feed evaluation system was 165 g/kg DM for
RSMb and 171 g/kg DM for RSMr. The protein balance in the rumen (PBR) of RSM was 111 and 82 g/kg DM, respectively.
There is room for improvements of protein nutritive values especially for Bulgarian RSM by improving the toasting process.
The protein nutritional values reported in the present experiment could be used instead of the data published abroad for RSM.

Key words: rumen degradability; intestinal digestibility; protein nutritional value; rapeseed meal
Abbreviations: PBR – protein balance in the rumen, CF – crude ﬁber, CP– crude protein, DM – dry matter, ЕD – effective
degradability, RSM – rapeseed meal, PDI – protein digestible in (small) intestine, RUP – rumen undegradable protein
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РЕЗЮМЕ

Изследвана бе частичната замяна на царевичен силаж в дажбата на високопродуктивни
млечни крави с кафяво перлено просо (Pennisetum glaucum) събрано във видима фаза на цяло листо
и впоследствие силажирано. Седемнадесет лактиращи крави от породата Холщайн бяха хранени с
2 дажби в експеримент с кръстосан дизайн с 2 периода от по 28 дни. И в двете дажби съотношението
на грубия към концентриран фураж бе 60:40. Контролната дажба (CSD) се базираше на царевичен
силаж и люцерново сено, а в експерименталната дажба 20% от сухото вещество на царевичния
силаж (съответстващо на 10% от сухото вещество в дажбата) бе заместено със силаж от перлено
просо (PMD). Анализирани бяха ефектите от частичното заместване на царевичния силаж със силаж
от перлено просо върху приема на сухо вещество, млечната продуктивност, състав на млякото,
мастно киселинния профил, видимата смилаемост на хранителните вещества, утилизация на азот и
чревните метанови емисии. Силажът от перлено просо бе с по-високо съдържание на суров протеин
и неутрално детергентни влакнини и по-ниско на лигнин и скорбяла отколкото царевичния силаж.
Дажбата не повлия върху приема на сухо вещество или енергийно коригираната млечна
продуктивност, която бе средно 46.7 ± 1.92 кг/д. Дажбата с PMD показа тенденция за повишаване
концентрацията на млечна мазнина, нямаше ефект върху добива на млечна мазнина и доведе до
увеличение на уреята в млякото. Концентрациите и добивът на млечен протеин и лактоза не бяха
засегнати от различните дажби. Видимата смилаемост в целия храносмилателен тракт на сухото
вещество бе намалена от 66.5% в CSD до 64.5% в PMD. По същия начин, смилаемостта на
органичното вещество и суровия протеин бе намалена при дажбата с PMD, докато смилаемостта на
неутрално и киселинно-детергентните влакнини бе увеличена. Общата концентрация на трансмастни киселини бе намалена с дажбата съдържаща PMD, като особено намаление се наблюдаваше
на транс-10 18: 1. Азотът в урината и фекалиите бе повишен при дажбата с PMD в сравнение с CSD.
Ефективността на оползоторяване на азотя в млякото бе намалена с PMD. Емисиите на въглероден
диоксид не се различавах между двете дажби, но PMD доведе до увеличение в продукцията на
емисиите от чревния метан от 396 до 454 г/д и увеличен общ добив и интензите на метана.
Заместването на царевичния силаж със силаж от кафяво перлено просо в количестов от 10% на
сухото вещество в дажбата поддържаше висока млечната продуктивност на лактиращите крави. При
планирането на стратегии за производство на груби фуражи във фермата трябва да се има предвид
кафявото перлено просо като ценен източник на влакнини.
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ABSTRACT

between the diets, but PMD increased enteric methane
emission from 396 to 454 g/d and increased methane
Brown midrib brachytic dwarf pearl millet (Pennis- yield and intensity. Substituting corn silage with brown
etum glaucum) forage harvested at the flag leaf visible midrib dwarf pearl millet silage at 10% of the diet dry
stage and subsequently ensiled was investigated as a matter supported high milk production in dairy cows.
partial replacement of corn silage in the diet of high- When planning on farm forage production strategies,
producing dairy cows. Seventeen lactating Holstein brown midrib dwarf pearl millet should be considered
cows were fed 2 diets in a crossover design experiment as a viable fiber source.
with 2 periods of 28 d each. Both diets had forage: Key words: dairy cow, methane, milk fat, pearl millet
concentrate ratios of 60:40. The control diet (CSD) silage
was based on corn silage and alfalfa haylage, and in
the treatment diet, 20% of the corn silage dry matter
INTRODUCTION
(corresponding to 10% of the dietary dry matter) was
replaced with pearl millet silage (PMD). The effects of
Dairy farms in the northeast United States rely on
partial substitution of corn silage with pearl millet si- homegrown forages for the foundation of their rations
lage on dry matter intake, milk yield, milk components, (Wolf, 2003). The amount and quality of the harvested
fatty acid profile, apparent total-tract digestibility of forage affect profitability and hence viability of dairy
nutrients, N utilization, and enteric methane emissions farms, particularly of smaller farms (<200 cows), which
were analyzed. The pearl millet silage was higher in may have fewer economies of scale or opportunity to
crude protein and neutral detergent fiber and lower in purchase additional hectares (Gillespie et al., 2010).
lignin and starch than the corn silage. Diet did not Corn silage has qualities (e.g., high yield, simplicity of
affect dry matter intake or energy-corrected milk yield, harvest, high energy content) that make it a popular
which averaged 46.7 ± 1.92 kg/d. The PMD treatment forage for dairy cows in the United States. However,
tended to increase milk fat concentration, had no effect the long growing season of corn may prevent double
on milk fat yield, and increased milk urea N. Concen- cropping with a winter annual such as triticale in some
trations and yields of milk protein and lactose were areas that have shorter growing seasons.
not affected by diet. Apparent total-tract digestibility
Pearl millet is a warm-season annual grass that has
of dry matter decreased from 66.5% in CSD to 64.5% a shorter growing season than corn (65 d vs. 130 d, rein PMD. Similarly, organic matter and crude protein spectively) and may be more practical for double cropdigestibility was decreased by PMD, whereas neutral- ping strategies in certain northern geographic regions
and acid-detergent fiber digestibility was increased. and years (e.g., abnormally wet spring seasons that deTotal milk trans fatty acid concentration was decreased lay corn planting). Additionally, pearl millet is drought
by PMD, with a particular decrease in trans-10 18:1. tolerant and has a high water use efficiency which is a
Urinary urea and fecal N excretion increased with particularly important trait for crops planted after winPMD compared with CSD. Milk N efficiency decreased ter annual cereals (cover crops) that may decrease the
with PMD. Carbon dioxide emission was not different available soil moisture (Maman et al., 2003; ZegadaLizarazu and Iijima, 2005). Furthermore, inclusion of
pearl millet in a cropping plan may reduce corn disease
pressure by rotating away from continuous corn every
Received October 23, 2017.
few years (Thomison et al., 2011). To support high milk
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Резюме
Неделков, К. В., Христов, А. Н. & Тодоров, Н. А. 2019. Вариране на разградимостта в търбуха и смилаемостта в
тънките черва на протеина в слънчогледовия шрот. Bulg. J. Agric. Sci., 25 (2): 370-374
Целта на това проучване бе да се определи степента на вариране в хранителната стойност на протеина в
слънчогледов шрот (SFM) чрез определяне както на неговата разградимост в търбуха, така и на смилаемостта му
в червата. В експеримента са използвани три нелактиращи крави от породата Джерсей със средна жива маса от
436 ± 18 кг, на които бяха поставени търбушна и Т-тип дуоденални канюли. Пробите от SFM бяха събрани от
седем предприятия за преработка на слънчоглед (SFM1 до SFM7). Пробите от SFM бяха инкубирани в търбуха на
кравите за 0, 2, 4, 8, 16, 24 и 48 часа в 6 повторения. Разтворимата или бързо разградима фракция а на СВ в SFM
варираше от 208 до 264 г/кг (SD = 21.2). Ефективната разградимост на СВ при предполагаема скорост на оттичане
на хранителните маси в търбуха от 0.06/ч варираше от 533 до 585 г/кг (SD = 22.1). Фракция а на СП варираше от
208 до 279 г/кг (SD = 26.8). Ефективната разградимост на СП в при скорост на оттичане от 0.06/ч бе сравнително
висока и варираше от 639 до 723 г/кг (SD = 29.4). Смилаемостта в червата на СВ и СП в SFM определена чрез
метода на подвижните торбички варираше съответно от 387 до 473 г/кг (SD = 25.9) и от 863 до 930 (SD = 22.5).
Изчисленият протеин смилаем в тънките черва (ПСЧ) бе 159 до 201 г/кг СВ (SD = 14.1), а балансът на протеина в
търбуха (БПТ) варираше от 105 до 146 г/кг СВ (SD = 14.9). Това проучване показа, че разградимостта и
смилаемостта на протеините в пробите от промишлено произведен SFM варират значително, което предполага, че
хранителната стойност на протеина в SFM ще се променя в зависимост от агрономичните условия, изходната
суровина и технологията на преработка. Тази вариабилност трябва да се има предвид при формулиране на дажбите
със SFM за преживни животни.
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Abstract
Nedelkov, K. V., Hristov, A. N., & Todorov, N. A. (2019). Variability in rumen degradability and intestinal digestibility of sunﬂower meals protein. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 25(2), 370–374
The aim of this study was to evaluate variability in the nutritional value of sunﬂower meal (SFM) protein by determining both its ruminal degradability and intestinal digestibility. Three non-lactating Jersey cows ﬁtted with a rumen and T-type
duodenal cannulas were used to estimate rumen degradability and intestinal digestibility of SFM dry matter (DM) and crude
protein (CP). Samples of SFM were collected from seven sunﬂower processing plants (SFM1 to SFM7). The SFM were incubated in the rumen of the cows for 0, 2, 4, 8, 16, 24 and 48 h in 6 replications. The soluble or rapidly degradable fraction а
of SFM DM ranged from 208 to 264 (SD = 21.2) g/kg. The effective degradability of DM at assumed rumen outﬂow rate of
0.06/h ranged from 533 to 585 (SD= 22.1) g/kg. Fraction a of CP ranged from 208 to 279 (SD = 26.8) g/kg. Effective degradability of SFM CP at rumen outﬂow rate of 0.06/h was relatively high and ranged from 639 to 723 g/kg (SD = 29.4). Intestinal
digestibility of SFM DM and CP measured by mobile bag technique varied from 387 to 473 g/kg (SD = 25.9) and from 863
to 930 (SD = 22.5), respectively. Estimated Protein Digestible in the small Intestine (PDI) was 159 to 201 (SD = 14.1) g/kg
DM, and Protein Balance in the Rumen (PBR) varied from 105 to 146 (SD = 14.9) g/kg DM. This study showed that protein
degradability and digestibility of commercial SFM samples varied considerably, suggesting that nutritive value of SFM protein
will ﬂuctuate depending on agronomic conditions, sunﬂower variety, and processing technology. This variability should be
considered when formulating rations with SFM for ruminant animals.

Keywords: rumen degradability; intestinal digestibility; protein nutritive value; sunﬂower meal
Abbreviations: PBR – protein balance in the rumen; CP – crude protein; DM – dry matter; EE – ether extract; ЕD – effective degradability; SFM – sunﬂower meal; PDI – protein digestible in (small) intestine; RUDM – ruminally undegradable
dry matter; RUCP – ruminally undegradable crude protein; SD – standard deviation; CV – coefﬁcient of variation

Сравнение на дажби за лактиращи крави съдържащи соев или
рапичен шрот, в които основния протеинов източник е
слънчогледов шрот
Ялдъз, Е.1, Тодоров, Н.1, Неделков, К.2
Аграрен факултет и 2Ветеринарномедицински факултет,
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Резюме
Целта на експериментите бе да се провери дали включването на соев
шрот в дажбите ще подобри продуктивността на лактиращи крави
хранени със слънчогледов шрот като основен източник на протеин.
Опитът се проведе с двадесет и четири крави от породата Холщайн на
39 ± 10 дни от началото на лактацията, като се използва схемата на
обратно връщане. Кравите бяха разделени в две групи и се хранеха с
дажба със или без соев шрот в продължение на 4 седмици, а след това
дажбите се разменяха за другия 4-седмичен период. Кравите и в двете
групи бяха хранени ad libitum с целодажбени смески. Двете
експериментални дажби съдържаха приблизително 2,5кг люцерново
сено, 23кг царевичен силаж, 0,6кг меласа и 11,5 кг концентратна смеска.
Концентратната смеска в първата дажба съдържаше 12,7% соев шрот. В
концентратът на втората дажба, соевия шрот и 5,9% зърно бяха
заменени с 19% рапичен шрот, канолен тип (RSM дажба). Двете
концентратни смески съдържаха 26% слънчогледов шрот (SFM) и 8%
DDGS от царевица. Двете експериментални дажби бяха с еднакво
съдържание на кръмни единици за мляко и суров протеин, но дажбата
съдържаща RSM имаше по-ниска степен на смилаемост на протеина в
червата с 4,4% през първия период от изпитването в сравнение с
дажбата съдържаща SBM. По време на всеки експериментален период,
както и средно за двата периода на изпитването, нямаше значими
разлики (P> 0,05) между дажбите по отношение приема на сухо
вещество, млечната продуктивност, състава на млякото, както и в
използването на сухото вещество и нето енергията за производство на
мляко. Налице е тенденция за по-висока загуба на тегло и за по-голямо
намаление в оценката на телесното състояние при кравите получаващи
RSM в дажбите. В заключение, при условията на настоящия
експеримент е възможно скъпия соев шрот да бъде заменен с рапичен
шрот, канолен тип, и със слънчогледов шрот като основен източник на
протеин.
Ключови думи: Изсушен спиртоварен остатък с разтворители (DDGS),
рапичен шрот, слънчогледов шрот, сове шрот, млечна продуктивност
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Comparison of rations for dairy cows with soybean meal or with
rapeseed meal in which the main source of protein is sunflower meal
1

Yildiz, E.1, Todorov, N.1, Nedelkov, K.2
Agricultural Faculty and 2Faculty of Veterinary Medicine, Trakia
University, Stara Zagora, 6000, Bulgaria
Summary

The aim of experiments is to check whether the inclusion of soybean meal in
the diet will improve performance of dairy cows fed ration with sunflower
meal as main protein source. The trial is conducted with twenty four Holstein
cows at 39±10 days in milk in the beginning of the experiment, using the
switch-back scheme. The cows were divided into two groups and were fed
rations with or without soybean meal for 4 weeks, and then rations were
exchanged each for the other during another 4-week period. The cows in both
groups were fed ad libitum with totally mixed rations. The two experimental
rations contained approximately 2.5 kg alfalfa hay, 23 kg maize silage, 0.6 kg
molasses and 11.5 kg concentrate mixture. For the first ration concentrate
mixture contained 12.7% soybean meal. In the concentrate for second ration,
soybean meal and 5.9% of grain were replaced by 19% rape seed meal,
canola type (RSM ration). The two concentrate mixtures contained 26%
sunflower meal (SFM) and 8% DDGS from maize. The two experimental
rations were equal in feed units for milk and crude protein content, but RSM
ration had lower protein digestible in intestine level by 4.4% during the first
period of trial compared to SBM ration. During each experimental period, as
well as average for the two periods of trial, there were no significant
differences (P>0.05) in dry matter intake, milk yield, milk composition, as
well as in dry matter and net energy utilization for milk production, between
rations. There was a tendency for higher live weight losses, and for bigger
decrease in body condition score in cows receiving RSM ration. In
conclusion under the conditions of the experiment, it is possible to replace,
the expensive soybean meal with rapeseed meal, canola type in ration with
sunflower meal as a main protein source.
Key words: Dry distillers grain with solubles (DDGS), rapeseed meal,
sunflower meal, soybean meal, milk yield
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Определяне на разградимостта в търбуха и смилаемостта в
тънките черва на българско слънчогледово кюспе
К. Неделков1, Н. Тодоров2, М. Симеонов3
1 Ветеринарномедицински факултет и 2 Аграрен факултет, Тракийски университет БГ – 6000,
Стара Загора; 3 Земеделски институт, БГ – 6000, Стара Загора, България

Целта на опита бе да се определи кинетиката на разграждане в търбуха,
смилаемостта червата и протеиновата хранителност за преживни животни на
слънчогледовото кюспе (SFC). Три нелактиращи крави от породата Джерсей с жива маса
от 436 ± 18 кг, снабдени с търбушна и Т-тип дуоденални канюли бяха използвани в това
изпитване. Шест проби от SFC бяха събрани от шест различни предприятия за преработка
на слънчоглед (SFC1 до SFC6). Пробите бяха инкубирани в търбуха на кравите за 0, 2, 4,
8, 16, 24 и 48 часа в 6 повторения. Бързо разградимата фракция а на СВ бе значително пониска при SFC2 (15.8%) и най-висока при SFC6 (25.8%) (Р <0.05). Ефективната
разградимост на СВ от пробите SFC при скорост на оттичане на хранителните маси от
0.06/ч варираше значително от 47% до 63%. Разтворимата фракция на СП варираше от
24.9% за SFC3 до 34.1% за SFC4 (Р <0.05). Ефективната разградимост на СП за SFC6 бе
по-висока (P <0.05), отколкото при другите пет проби от SFC. Смилаемостта в червата на
СВ, измерена чрез метода на подвижните торбички варираше от 36.5% за SFC6 до 46.9%
за SFC3. Стойностите за смилаемостта в червата на СП за SFC3 (94%) бяха значително
по-високи от другите проби (Р <0.05). Средната стойност за протеина смилаем в тънките
черва, според българската протеинова система, при скорост на оттичане в търбуха 0.06/ч
бе 154 г/кг СВ, а балансът на протеина в търбуха бе 101 г/кг СВ. Въпреки, че хранителния
състав на пробите SFC варира при отделните предприятия стойностите за разградимост и
смилаемост на протеините получени в този експеримент могат да се използват за
формулиране на дажбите за преживни животни. Наблюдаваните разлики се дължат главно
на различната степен на екстрахиране на мазнината и варирането в качеството на
изходната суровина.
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Determination of rumen degradability, intestinal
digestibility and protein value of Bulgarian sunflower cake

Different methods for estimation of protein intestinal
digestibility in ruminants

K. Nedelkov1, N. Todorov2, M. Simeonov3
Faculty of Veterinary Medicine, and 2 Faculty of Agriculture, Trakia University, BG – 6000,
Stara Zagora; 3 Agricultural Institute, BG – 6000, Stara Zagora, Bulgaria

Maria Chrenková1, Formelová1, Z., Polačiková1, M., Mlyneková1, Z., Rajský1, M., Marinov1,2, M.
1
National Agricultural and Food Centre, Research Institute for Animal Production Nitra, Institute for Nutrition, Hlohovecká
2, 951 41 Lužianky, Slovak Republic; chrenkova@vuzv.sk
2
Institute of Animal Science, Department “Animal Nutrition and Feed technology” 2232 Kostinbrod, Bulgaria

1

The objective was to determine the rumen degradation kinetics, intestinal digestibility and protein nutritional
value for ruminant animals of sunflower cake (SFC). Three non-lactating Jersey cows with a body weight of
436 ± 18 kg fitted with a rumen and T-type duodenal cannulas were used in the trial. Six samples of SFC were
collected from six processing companies (SFC1 to SFC6). The samples were incubated in the rumen of the
cows for 0, 2, 4, 8, 16, 24 and 48 h in 6 replications. The rapidly degradable fraction а of DM was significantly
lowest to SFC2 (15.8%) and highest at SFC6 (25.8%) (Р<0.05). The effective degradability of DM of SFCs at
outflow rate 0.06/h ranged greatly from 47% to 63%. The soluble fraction of CP ranged from 24.9% for SFC3
to 34.1% for SFC4 (P < 0.05). Effective degradability of CP for SFC6 is higher (P < 0.05), than the other five
samples of SFC. The intestinal digestibility of the DM measured by mobile bag technique varied from 36.5%
for SFC6 to 46.9% for SFC3. The values for intestinal digestibility of CP for SFC3 (94%) were significantly
higher than the other samples (P < 0.05). The average value for protein digestible in the small intestine,
according to the Bulgarian protein system, at a rumen outflow rate 0.06/h, was 154 g/kg DM, and the balance
of protein in the rumen was 101 g/kg DM. Although nutrient composition of SFCs from different processing
plants is variable, the protein degradability and digestibility values obtained in this experiment can be used
in formulating rations for ruminant animals. The observed differences are mainly attributed to the different
degree of removing the oil and variation of the quality of sunflower seeds.

Measuring intestinal digestion of protein in vivo is difficult, expensive and timeconsuming. Therefore, alternative methods have been developed.
The objective of this study was to measure and compare intestinal digestibility
using tree methods: mobile bag, in vitro and in vivo. To obtain the ruminal
undegradable protein (RUP) the samples were ruminally incubated in sacco for
16 h in four dry cows with ruminal cannula. Intestinal digestibility of undegraded
crude protein was determined by mobile bag method – four cannulated dry cows
with T-cannula in proximal duodenum, in vitro method – enzymatic two-steps
method, and for in vivo method - rats of the Wistar breed were used. Cereals
(wheat, barley, oats and rye), maize, rapeseed meal, soybean meal and sunflower
meal were used for this purpose. The highest loses of N after 16 hours of
incubation in the rumen were determined in wheat (93.5%), rye (90.2%) and barley
(89.3%). The lowest loses were observed in maize (64.6%). Intestinal digestibility
of undegraded residues determined by different methods increased while ruminal
degradation decreased. More than 85% of soybean meal crude protein from
the residual amount of undegraded N were digested in the rumen. The mobile
bag method yielded the highest values of intestinal digestibility. The smallest
differences between the compared methods (6.5%) were calculated for wheat.
The largest differences (36.1%) were calculated for maize. From all samples, the
soybean meal was the most digestible for all used methods (in vivo – 85.6%, in
vitro – 85.8%, mobile bag 97.6 %).
Keywords: intestinal digestibility; methods; ruminants

Ефективно разграждане в търбуха и смилаемост в тънките черва на СВ и СП на високопротеиновата фракция
от слънчогледов шрот (SUNPRO – 46).
Крум Неделков1, Димо Гиргинов1, Мирослав Симеонов2, Николай Тодоров3,
Тодор Славов3
1 Ветеринарномедицински

факултет, Тракийски университет, Стара Загора,
6000 България
институт, Стара Загора, 6000 България
3 Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора, 6000 България
2 Земеделски

Резюме. Целта на това изследване бе да се определи разградимостта в търбуха и смилаемостта в червата на
високопротеиновата фракция от слънчогледов шрот (HPSFM). Три нелактиращи крави от породата Джерсей със
средна жива от 436 ± 18 кг, снабдени с търбушна и Т-дуоденална канюли, бяха използвани за определяне на
разградимостта в търбуха и чревна смилаемост на сухото вещество (СВ) и суровия протеин (СП). HPSFM бе
произведен чрез механична обработка на слънчогледов шрот и първата компания, която е разработила и
внедрила тази нова технология за сепариране на слънчогледовия шрот на ниско и високо протеинови фракции
е Бонмикс ООД, Ловеч, България. Пет проби (HPSFM1 до HPSFM5) от различни партиди, произведени през
интервал от 20 дни, бяха събрани и инкубирани в търбуха за 0, 2, 4, 8, 16, 24 и 48 часа в 6 повторения.
Стойностите за бързо разградимата фракция а на СВ варираха от 21% до 24%, но не се наблюдаваше разлика
между отделните партиди (Р = 0.42). Ефективната разградимост на СВ на HPSFM при скорост на оттичане 0.06/
ч варираше от 64% до 72% и бе по-ниска за HPSFM1 (Р <0.05) в сравнение с другите партиди. Фракцията а на
СП във всички проби бе в границите от 17% до 21% със значително по-ниска стойност за HPSFM1 (Р <0.05).
Ефективната разградимост на CП на HPSFM при различните скорости на оттичане на хранителните маси бе
сравнително висока (от 60% до 78%). Смилаемостта в червата на СВ, измерена чрез метода на подвижните
торбички, варираше от 49% до 55% като най-ниска бе за HPSFM2 (P <0.05). Чревната смилаемост на СП бе
сравнително висока и достигна 94-95%. Средната стойност на протеина смилаем в тънките черва (ПСЧ),
съгласно българската протеинова система (изчислена с помощта на 618 g ферментируемо органично вещество,
за добре олющен слънчогледов шрот), при скорост на оттичане в търбуха 0.06 /ч, бе 205 г/кг СВ, а балансът на
протеина в търбуха (PBR) бе 187 г/кг СВ. Резултатите от настоящото изследване могат да се използват за
формулиране на дажбите за преживни животни. Данните показват възможности за подобряване на
протеиновата стойност на HPSFM (SUNPRO - 46) чрез прилагане на топлинна обработка или други ефективни
технологии за намаляване на разградимостта в търбуха.
Ключови думи: разградимост в тръбуха, смилаемост в червата, протеинова стойност, високопротеинова
фракция от слънчогледов шрот

Effective rumen degradability and intestinal digestibility of DM and CP in high-protein fraction from sunflower
meal (SUNPRO – 46).
Krum Nedelkov1, Dimo Girginov1, Miroslav Simeonov2, Nikolai Todorov3,
Todor Slavov3
1 Faculty

of Veterinary Medicine, Trakia University, Stara Zagora, 6000 Bulgaria
2 Agricultural Institute, Stara Zagora, 6000 Bulgaria
3 Faculty of Agriculture, Trakia University, Stara Zagora, 6000 Bulgaria

Abstract. The objective of this study was to evaluate the ruminal degradability and intestinal digestibility of high protein
fraction from sunflower meal (HPSFM). Three non-lactating Jersey cows with an average body weight of 436 ± 18 kg,
fitted with a fistula in the dorsal rumen and a T-duodenal cannula were used to estimate rumen degradability and
intestinal digestibility of dry matter (DM) and crude protein (CP). The HPSFM was produced by mechanical processing
of sunflower meal and the first company which developed and implemented this new technology for separation of
sunflower meal in low and high protein fractions was Bonmix Ltd., Lovech, Bulgaria. Five samples (HPSFM1 to
HPSFM5) from different batches produced in interval of 20 days were collected and incubated in the rumen for 0, 2, 4,
8, 16, 24 and 48 h in 6 replications.
The values for the rapidly degradable fraction а of DM ranged from 21% to 24%, but no difference was observed among
individual batches (P = 0.42). The effective degradability of DM of HPSFM at outflow rate 0.06/h ranged from 64% to
72% and was lower for HPSFM1 (P < 0.05) compared to other batches. The fraction a of CP in all of the samples was
within the ranges from 17% to 21% with a significantly lower value in HPSFM1 (P < 0.05). Effective degradability of the
CP of HPSFM at different outflow rates was relatively high (from 60% to 78%). The intestinal digestibility of the DM
measured by mobile bag technique varied from 49% to 55% as being lowest for HPSFM2 (P < 0.05). The intestinal
digestibility of CP was relatively high and reached 94 - 95%. The average value for Protein Digestible in the small
Intestine (PDI) according to the Bulgarian Protein System (calculated using 618 g Fermented organic matter, for well
dehulled sunflower meal), at a rumen outflow rate 0.06/h, was 205 g/kg DM, and the Protein Balance in the Rumen
(PBR) was 187 g/kg DM. The results of the present study could be used in formulating rations for ruminant animals. The
data shows possibilities for improvement of the protein value of HPSFM (SUNPRO – 46) by applying stem-heating
toasting or other effective technologies for decreasing degradability in the rumen.
Key words: rumen degradability, intestinal digestibility, protein value, high-protein fraction from sunflower meal

M42 Preference of flavored concentrate premixes by young
ruminants. K. Nedelkov*1, M. T. Harper2, A. Melgar2, X. Chen3, S.
Räisänen2, C. M. M. R. Martins4, E. H. Wall5, and A. N. Hristov2,
1Faculty

of Veterinary Medicine, Trakia University, Stara Zagora,
Bulgaria, 2Department of Animal Science, The Pennsylvania State
University, University Park, PA, 3College of Pastoral Agriculture
Science and Technology, Lanzhou University, Gansu, China, 4School
of Veterinary Medicine and Animal Science, University of Sao Paulo,
Pirassununga, Brazil, 5Pancosma, Geneva, Switzerland.
Three cafeteria design experiments were conducted to test whether
young ruminants have flavor preferences. Exp. 1 was with 11 Dorset ×
Suffolk weaned lambs of both sexes, aged 5 mo and averaging 47.5 (SD
= 5.8) kg body weight. The lambs were offered a choice of 5 flavored
concentrate premixes (FCP) with 5 synthetic flavors (vanilla, milky,
spicy/fenugreek, red summer fruits, and molasses) and an unflavored
control for 5 min, 4 times over 10 d at flavor inclusion rates of 200 to
300 g/t (as-is basis). A similar proportion of lambs consumed neutral
(control) (84.5%), vanilla (72.1%), and milky (68.2%) flavors. The
consumption rate of FCP were similar among treatments (P = 0.26).
Lambs spent more time (P ≤ 0.002) eating milky and control at 123
and 144 s/offering, respectively, compared with all other FCP (average
64.8 s/offering). In Exp.2, 12 weaned female Holstein calves (56 to 68
d of age) with 75.8 kg (SD = 8.45) body weight were offered a choice
of 4 FCP (vanilla, milky, spicy/fenugreek, and red summer fruits) and
unflavored control for 5 min, 4 times over 10 d at inclusion rate of 150
to 200 g/t (as-is basis). There were no differences in consumption rate
among FCP (P = 0.40). In Exp. 3, a total of 12 weaned female Holstein
calves (47 to 62 d of age) with 65.3 kg (SD = 7.91) body weight were
offered a choice of 4 FCP with 2 different flavor combinations, vanilla –
fenugreek and milky – vanilla type included at 75 g/t (as-is basis; Low)
and 150 g/t (High). FCP were offered daily for 14 d for 30 to 60 min/d.
The low dose of the vanilla-fenugreek combination was consumed less
(P ≤ 0.008) at 72.1 g/offering compared with the other FCP (average
111 g/offering). There were no other differences among FCP in Exp. 3.
Overall, compared with the control, flavors used in the present experiments did not affect feed intake of weaned lambs and calves. Other
factors, such as taste, sight, texture of the feed, and their interactions
may also play a role in flavor preferences of young ruminants.
Key Words: flavored premix, lambs, calves
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M42 Предпочитания на подрастващи преживни животни
към ароматизирани концентратни премикси. К. Неделков*1,
М. Т. Харпър2, А. Мелгар2, Ш. Чен3, С. Райзанен2, К. М. М. Р.
Мартинс4, Е. Х. Уол5, и А. Н. Христов2,
1Ветеринарномедицински

факултет, Тракийски университет,
Стара Загора, България, 2Департамент по животновъдни
науки, Пенсилвански Щатски университет, Университетски
3
парк, ПА, Колеж по аграрни науки и технологии, Университет
4
Ланджоу, Китай, Колеж по ветеринарна медицина и аграрни
5
науки, Университет Сао Паоло, Бразилия, Pancosma, Женева,
Швейцария.
Проведени са три експеримента с кафетериен дизайн на, за да се
провери дали подрастващите преживни животни биха показали
предпочитания към определени аромати. Опит 1 бе проведен с
11 отбити агнета кръстоски на Дорсет х Суфолк от двата пола, на
възраст 5 м. и средна жива маса от 47.5 кг (SD = 5.8) kg. На
агнетата бе предложен избор от 5 ароматизирани концентратни
премикса (FCP) с 5 синтетични аромата (ванилия, млечен,
пикантен/сминдух, червени летни плодове и меласа) и
неароматизирана контрола за 5 минути, 4 пъти в рамките на 10
дни в дози на ароматните добавки от 200 до 300 г/т (на база
нормална влажност). Сходна част от агнетата консумираха
неутралния (контролен) (84,5%), ванилов (72,1%) и млечен
(68,2%) аромат. Количеството на консумираните FCP бе сходно
между отделните третирания (P = 0,26). Агнетата прекарваха
повече време (P ≤ 0,002) за хранене на смеската с млечния
аромат и контролата съответно 123 и 144 с/тест, в сравнение с
всички останали FCP (средно 64,8с/тест). При Опит 2, на 12
отбити женски телета от породата Холщайн (от 56 до 68 дневна
възраст) с жива маса от 75,8 кг (SD = 8,45) бе предложен избор
от 4 FCP (ванилия, млечен, пикантен/сминдух и червени летни
плодове) и неароматизирана контрола в продължение на 5
минути, 4 пъти в рамките на 10 дни при дози на включване от
150 до 200 г/т (на база нормална влажност). Нямаше разлика в
нивото на консумация между отделните FCP (P = 0,40). При
Опит 3, на общо 12 отбити женски телета от породата Холщайн
(47 до 62 дневна възраст) с жива маса от 65,3 кг (SD = 7,91) бяха
предложени за избор 4 FCP с 2 различни комбинации от
ароматни добавки, включително ванилия - сминдух и млечен ванилов тип в доза 75 г/т (а база нормална влажност; ниска) и
150 г/т (висока). FCP се предлагаха ежедневно в продължение
на14 дни за 30 до 60 мин/д. Ниската доза от комбинацията
ванилия-сминдух се консумираше по-малко (P ≤ 0,008) в
количество 72,1 г/тест в сравнение с другите FCP (средно 111 г/
тест). Други различия между FCP при Опит 3 не бяха отчетени.
Като цяло, в сравнение с контролата, ароматните добавки
използвани в настоящите експерименти не оказаха влияние
върху приема на фураж при отбитите агнета и телета. Други
фактори, като вкус, зрение, текстура на фуража и техните
взаимодействия, също може би играят роля в ароматните
предпочитанията на подрастващите преживни животни.
Ключови думи: ароматизирани премикси, агнета, телета

M241 Palatability of total mixed rations containing 3-nitrooxypropanol for lactating dairy cows. A. Melgar*1, K. Nedelkov2,
C. M. M. R. Martins3, K. C. Welter3, X. Chen4, M. T. Harper1, S.
Duval5, and A. N. Hristov1, 1The Pennsylvania State University,, University Park, PA, 2Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University,
Stara Zagora, Bulgaria, 3University of Sao Paulo, Pirassununga,
Brazil, 4College of Pastoral Agriculture Science and Technology,
Lanzhou University, China, 5Research Centre for Animal Nutrition
and Health, DSM Nutritional Products, France.
The objective of this study was to investigate the effect of 3-nitrooxypropanol (3NOP), a methane inhibitor, on palatability of TMR for Holstein
dairy cows. Following a 1-wk covariate period, 12 multiparous cows
averaging (±SD) 74 ± 22 DIM, 53 ± 12 kg/d milk yield, and 630 ± 146
kg BW were fed a basal TMR containing increasing levels of 3NOP
during 5, 6-d periods. The basal TMR (16.5% CP and 39.4% NDF)
contained, on DM basis, 39% corn silage, 11%, alfalfa haylage, 4% grass
hay, and 46% concentrate feeds and mineral-vitamin premix. Feed bins
were split in half by a solid divider and cows simultaneously received
the basal TMR supplemented with (1) a placebo (Period 1), or (2) 3NOP
included in the TMR at 30, 60, 90, or 120 mg/kg DM (Periods 2–5).
3NOP was incorporated in the ration through a premix containing ground
corn grain, soybean oil, and molasses; the inclusion rate of the premix
was adjusted according to the targeted 3NOP concentration for each
experimental period and DM of the TMR. Cows were fed twice daily:
60% of the daily feed DM allowance at 0800 h and 40% at 1800 h. Feed
offered and refused was recorded at each feeding. During the morning
feedings, each cow was offered either control or 3NOP-treated TMR at
150% of her normal intake. After collection of the evening refusals, cows
received only the basal TMR without the premix until the next morning
feeding. Location (left or right) of the control and 3NOP treated TMR
within a feed bin was switched every day during each period to avoid
feed location bias. Compared with the control (6.93 kg/10 h) DMI was
increased (P < 0.001) by 3NOP inclusion rates of 30, 60, and 90 mg/
kg DM (8.75, 8.78, and 9.35 kg/10 h, respectively). DMI was similar
between control and 120 mg/kg 3NOP (7.23 kg/10 h). There was no
effect of feed location (right vs left) within feed bin on DMI (P > 0.17).
There was a treatment × day of TMR offering interaction (P < 0.001),
which appeared to be due to a slight decrease over time in DMI with the
90 and 120 mg/kg 3NOP inclusion rates. In this short-term experiment,
3NOP did not affect DMI in lactating dairy cows.
Key Words: 3-nitrooxypropanol, palatability, dairy cattle
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M241 Вкусови качества на целодажбена смеска съдържаща
3-нитрооксипропанол за лактиращи крави от породи за
мляко. А. Мелгар*1, К. Неделков2, К. M. M. Р. Мартинс3, К. Ц.
Велтер3, Ш. Чен4, М. Т. Харпър1, С. Дювал5, и A.Н. Христов1,
1Департамент

по животновъдни науки, Пенсилвански Щатски
университет, Университетски парк, ПА, 2Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет,Стара Загора, България
3Колеж

по ветеринарна медицина и аграрни науки, Университет
Сао Паоло, Бразилия, 4Колеж по аграрни науки и технологии,
Университет Ланджоу, Китай, 5Научен институт за Хранене и
здравеопазване на животните, DSM Nutritional Products,
Франция.
Целта на това проучване бе да се изследва ефектът на 3нитрооксипропанола (3NOP), инхибитор на метана, върху
вкусовите качества на TMR за лактиращи крави от породата
Холщайн. След 1-седмичен ковариатен период, 12 мултипарни
крави средно (± SD) 74 ± 22 DMI, с млечна продуктивност от 53 ±
12 кг/д и ЖМ от 630 ± 146 кг бяха хранени с базова TMR,
съдържаща повишаващи се нива от 3NOP по време на 5, 6 дневни
периоди. Базовата TMR (16,5% CП и 39,4% НДВ) съдържаше, на
база СВ, 39% царевичен силаж, 11%, люцерново сено, 4% ливадно
сено, и 46% концентриран фураж и минерално-витаминен
премикс. Местата за хранене се разделяха наполовина от твърд
разделител и кравите едновременно получаваха базовата TMR,
допълнена с (1) плацебо (Период 1), или (2) 3NOP, включени в
TMR при 30, 60, 90 или 120 мг/кг СВ (Периоди 2-5). 3NOP бе
включен в дажбата чрез премикс, съдържащ смляно царевично
зърно, соево олио и меласа; степента на включване на
предварителната смес се коригираше в съответствие с желаната
концентрация на 3NOP за всеки експериментален период и СВ на
TMR. Кравите се хранеха два пъти дневно: 60% от дневната
дневна дажба се предлагаше в 0800 часа и 40% в 1800 ч.
Подаденото и неприето количество фураж бяха записани при
всяко хранене. По време на сутрешното хранене на всяка крава се
предлагаше или контрола, или третирана с 3NOP TMR при 150%
от нейния нормален дневен прием. След събирането на вечерните
остатъци, кравите получаваха само базовата TMR без премикс до
следващата сутрин. Местоположението (наляво или надясно) на
контролната и третираната с 3NOP TMR в местата за хранене се
сменяше всеки ден по време на всеки период, за да се избегне
пристрастяването към мястото на подаване на фураж. В
сравнение с контролната (6,93 кг/10 ч) приема на СВ се повиши
(Р <0,001) при дозите на включване на 3NOP от 30, 60 и 90 мг/кг
СВ (съответно 8,75, 8,78 и 9,35 кг/10ч). Примът на СВ бе сходен
между контролата и дозата на 3NOP от 120 мг/кг (7.23 кг/10ч). Не
бе отчетено влияние на мястото за хранене (дясно срещу ляво)
върху приема на СВ (P> 0,17). Имаше взаимодействие между
третирането × деня на предлагане на TMR (P <0,001), което
изглежда се дължи на лекото понижение с течение на времето в
консумацията на СВ от TMR съдържаща 90 и 120 мг/кг 3NOP.
При този краткосрочен експеримент 3NOP не повлия върху
консумацията на СВ при лактиращи крави от породи за мляко.
Ключови думи: 3-нитрооксипропанол, вкусови качества, говеда
за мляко

M302 Investigating a novel source of nutritional selenium for
ruminant animals. K. Nedelkov*1, C. M. M. R. Martins2, X. Chen3,
A. Melgar4, M. T. Harper4, S. Räisänen4, J. Oh4, E. H. Wall5, and A.
N. Hristov4, 1Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University, Stara
Zagora, Bulgaria, 2School of Veterinary Medicine and Animal
Science, University of Sao Paulo, Pirassununga, Brazil, 3College
of Pastoral Agriculture Science and Technology, Lanzhou Univer-sity,
Gansu, China, 4Department of Animal Science, The Pennsyl-vania
State University, University Park, PA, 5Pancosma, Geneva,
Switzerland.

M302 Изследване на нов източник на селен в дажбите на
преживни животни. К. Неделков*1, К. M. M. Р. Мартинс2, Ш.
Чен3, A. Мелгар4, M. T. Харпър4, С. Райзанен4, Дж. Oх4, E. Х.
Уол5, и A. Н. Христов4, 1Ветеринарномедицински факултет,
Тракийски университет,Стара Загора, България, 2Колеж по
ветеринарна медицина и аграрни науки,Университет Сао Паоло,
Бразилия, 3Колеж по аграрни науки и технологии, Университет
Ланджоу, Китай, 4Департамент по животновъдни науки,
Пенсилвански Щатски университет, Университетски парк, ПА,
5Pancosma, Женева, Швейцария.

The objective of the present study was to investigate the effectiveness of
a novel selenium (Se) product (P-Se) as a source of bioavailable Se in
sheep. Six Dorset ewes (93 kg BW; SD = 6.2 kg), housed in individual
pens, were used in a 3 × 3 Latin square design experiment. The study had
a 2-wk background, a 2-wk low-Se period, and 3 experimental periods
of 3 wk each with 2-wk washout periods between them. The basal diet
consisted of 1.5 kg chopped grass hay and 0.2 kg ground corn grain
containing 1.5% trace mineralized salt without Se. Treatments were (1)
unsupplemented control (0.065 mg feed Se/kg of dietary DM), (2) basal
diet supplemented with P-Se (Pancosma, Switzerland) providing 0.25
mg Se/kg dietary DM; and (3) basal diet supplemented with sodium
selenite providing 0.27 mg Se/kg dietary DM. Data were analyzed
using the MIXED procedure of SAS with sheep and sheep within group
as random effect. Plasma and fecal Se data were analyzed as repeated
measures with AR(1) covariance structure. Compared with the control,
Se concentration in blood plasma was increased (P < 0.001) by both
Se treatments, but concentration was higher (P < 0.001) for P-Se (80.9
µg/L) compared with sodium selenite (72.4 µg/L). Plasma glutathione
peroxidase activity was greater (P < 0.01) for the Se-supplemented
diets compared with the control, but was not different between the 2
Se treatments. Absolute and background-corrected Se concentrations in
feces were greater (P < 0.001) for the Se-supplemented diets than the
control, and were less (or tended to be less; P = 0.14) for P-Se (441 or
422 µg/kg fecal DM) than for sodium selenite (526 or 511 µg/kg DM,
respectively). Concentration of Se in urine was higher (P = 0.006) for
P-Se (24.4 µg/L) compared with sodium selenite (12.2 µg/L) and the
control (6.28 µg/L). Background-corrected urinary Se concentration,
however, was increased by both dietary Se sources (P = 0.003) compared with the control and was higher in sheep supplemented with PSe compared with sodium selenite. In this study, Se from P-Se had
similar or greater bioavailability than Se from sodium selenite.

Целта на настоящия експеримент бе да се изследва ефективността
на нов селенов (Se) продукт (P-Se) като източник на бионаличен
Se за овце. Шест овце от породата Дорсет (93 кг ЖМ; SD = 6,2
kg), поставени в отделни клетки, бяха използвани в експеримент
с дизайн от типа 3 × 3 латински квадрат. Изследването имаше 2седмичен бекграунд период, 2-седмичен период с ниско ниво на
селен и 3 експериментални периода от по 3 седмици всеки с 2седмичен период на изчистване помежду си. Базовата дажба се
състоеше от 1,5 кг ливадно сено и 0,2 кг смляно царевично зърно,
съдържащо 1,5% минерализирана сол без Se. Третиранията бяха
(1) контролна дажба без добавка на Se (0.065 мг фуражен Se/кг
СВ), (2) базова дажба, допълнена с P-Se (Pancosma, Швейцария),
осигуряваща 0.25 мг Se/кг СВ; и (3) базова дажба, допълнена с
натриев селенит, осигуряваща 0,27 мг Se/кг СВ. Данните бяха
анализирани с помощта на MIXED процедурата на SAS като
овцете и овцете в рамките на групата бяха използвани като
случаен ефект. Данните от плазмените и фекални концентрации
на Se са анализирани като повтарящи се мерки с AR (1)
ковариантна
структура.
В
сравнение
с
контролата,
концентрацията на Se в кръвната плазма се повиши (P <0,001) и
при двете третирания със Se препарати, но концентрацията бе повисока (P <0,001) за P-Se (80,9 µг/л) в сравнение с натриевия
селенит (72,4 µг/л). Плазмената глутатион пероксидазна
активност бе по-голяма (Р <0.01) за Se-допълващите дажби в
сравнение с контролната, но нямаше ралика между 2те Se
третирания. Абсолютните и бекграунд коригирани Se
концентрации във фекалиите бяха по-големи (P <0,001) за Seдопълващите дажби, отколкото контролните, и бяха по-ниски
(или показаха тенденция да бъдат по-ниски; P = 0,14) за P-Se (441
или 422 µг/kg фекално СВ), отколкото за натриевия селенит
(съответно 526 или 511 uг/кг СВ). Концентрацията на Se в
урината бе по-висока (P = 0.006) за P-Se (24.4 µг/л) в сравнение с
натриевия селенит (12.2 µг/л) и контролата (6.28 µг/л).
Концентрацията на урината, коригирана за бекграунд периодите,
бе обаче повишена и при двата източника на Se (P = 0.003) в
сравнение с контрола и бе по-висока при овцете получаващи
дажба допълнена с P-Se в сравнение с натриевия селенит. В това
изследване Se от P-Se показа сходна или по-голяма бионаличност
в сравнение със Se от натриев селенит.

Keywords: selenium, bioavailability, sheep
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M323
Effect of a blend of artificial sweetener and capsicum on
productive performance and blood profile in lambs. X. Chen1, K.
Nedelkov2, J. Oh*3, M. Harper3, E. Wall4, and A. Hristov3, 1Lan-zhou
University, Lanzhou, Gansu, China, 2Trakia University, Stara
Zagora, Bulgaria, 3The Pennsylvania State University, University
Park, PA, 4Pancosma, Geneva, Switzerland.

M323 Влияние на смес от изкуствен подсладител и капсикум
върху прираста и кръвния профил при агнета. Ш. Чен1, К.
Неделков2, Дж. Oх*3, М. Харпър3, Е. Уол4, и A. Христов3, 1Университет Ланджоу, Гансу, Китай, 2Тракийски Университет,
Стара Загора, България, 3Пенсилвански Щатски Университет,
Университетски Парк, ПА, 4Pancosma, Женева, Швейцария.

Data suggest that supplementation of growing animals with capsicum
oleoresin or with SUCRAM (Suc) improves growth efficiency; however, responses to the 2 additives fed in combination have not
been described. The objective of this study was to investigate the
effects of a blend of rumen-protected capsicum oleoresin (RPC) and
Suc on the growth performance, blood chemistry and cell counts,
markers of fat mobilization, and hormones in growing lambs. Thirtysix lambs (Dorset and Suffolk × Hampshire) were used in a 7-wk
randomized complete block design experiment. Lambs were housed
in 9 pens (4 lambs/pen) and pens were blocked based on lambs’
average body weight (47.4 kg; SD = 2.62). Pens within a block were
randomly assigned to one of the following treatments (3 pens/
treatment): (1) control (no additive), (2) 86 mg/head/d RPCSuc
(RPCSucL; Pancosma, Switzerland), and (3) 171 mg/head/d of
RPCSuc (RPCSucH). CapsSuc was mixed with the concentrate
portion of the diet; hay was offered ad libitum. Body weight of the
lambs was recorded weekly and blood samples were collected from
the jugular vein once, 2 h after feeding, at the end of the experiment.
Average daily gain was not affected by treatment (P ≥ 0.22; 238 g/d;
SEM = 12.1). RPCSuc tended to linearly decrease (P = 0.06) dry
matter intake (1.60, 1.60 and 1.52 kg/d for control, RPCSucL, and
RPCSucH, respectively; SEM = 0.021) and therefore tended to
linearly decrease (P = 0.10) feed:gain (7.07, 6.77 and 6.22 kg/kg for
control, RPCSucL, and RPCSucH, respectively; SEM = 0.294).
Treatment had no effects (P ≥ 0.22) on blood cell counts and
concentrations of nonesterified fatty acids, β-hydroxybutyrate, and
glucose. Blood serum insulin concen-tration was quadratically
decreased (P < 0.01) by RPCSuc. RPCSuc tended to quadratically
increase (P = 0.06) cortisol and had no effect on haptoglobin
concentration in blood serum. In this experiment, dietary
supplementation of a blend of artificial sweetener and capsicum had a
modest effect on productive performance of lambs, and it appeared to
have a regulatory effect on insulin secretion.

Данните подсказват, че добавянето на капсикум олеорезин или
Sucram (Suc) в дажбите на подрастващи животни подобрява
прираста; все пак, до момента не е описана реакцията към 2-те
добавки изхранвани в комбинация. Целта на това проучване е да
се изследват ефектите от добавянето на смес от търбухово
протектиран капсикум олеорезин (RPC) и Suc върху растежните
показатели, биохимичната и кръвна картина както и върху
маркерите за мобилизация на мазнините и хормоните при
отглеждането на агнета. Тридесет и шест агнета (Дорсет и
Суфолк × Хемшир) бяха използвани в 7-седмичен опит с пълен
блок експериментален дизайн. Агнетата бяха настанени в 9 бокса
(4 агнета / бокс), а боксовете бяха блокирани на базата на
средното телесно тегло на агнетата (47.4 kg; SD = 2.62). Боксовете
в рамките на един блок бяха произволно разпределени към едно
от следните третирания (3 бокса / третиране): (1) контрола (без
добавка), (2) 86 мг/глава/д RPCSuc (RPCSucL; Pancosma,
Швейцария), и (3) ) 171 мг/глава/д RPCSuc (RPCSucH). CapsSuc
се смесваше с концентратната част от дажбата; сено се
предлагаше ad libitum. Телесното тегло на агнетата се записваше
ежеседмично, а кръвните проби бяха събрани от юголарната вена
веднъж, 2 часа след хранене, в края на експеримента.
Среднодневния прираст не бе повлиян от третирането (P ≥ 0,22;
238 г/д; SEM = 12,1). RPCSuc групата показа тенденция към
линейно намаляване (P = 0.06) в приема на сухо вещество (1,60,
1,60 и 1,52 кг/д за контролата и съответно за RPCSucL и
RPCSucH; SEM = 0,021) и следователно се наблюдаваше
тенденция за линейно намаляване (P = 0.10) на разхода на фураж
за килограм прираст (7,07, 6,77 и 6,22 кг/кг съответно за
контролната, RPCSucL и RPCSucH; SEM = 0,294). Третирането не
ооказа ефект (P ≥ 0,22) върху броя на кръвните клетки и
концентрациите на неестерифицирани мастни киселини, βхидроксибутират и глюкоза. Концентрацията на инсулин в
кръвния серум бе намалена квадратично (Р <0,01) при RPCSuc.
При RPCSuc бе отчетена тенденция за квадратично увеличение (Р
= 0,06) на кортизола, но липсваше ефект върху концентрацията на
хаптоглобин в кръвния серум. В този експеримент хранителната
добавка на смес от изкуствени подсладители и капсикум показа
умерен ефект върху продуктивността на агнетата и изглежда
разполага с регулаторен ефект върху инсулиновата секреция.

Key Words: capsicum, artificial sweetener, lamb
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35
Bioavailability of rumen-protected histidine, lysine
and methionine assessed by fecal amino acid excretion. S. E.
Räisänen*1, C. M. M. R. Martins2, K. Nedelkov3, J. Oh1, M. T.
Harper1, X. Chen4, C. Parys5, R. A. Patton6, M. Miura7, and A. N.
Hristov1, 1The Pennsylvania State University, University Park, PA,
2University

of São Paulo, Pirassununga, Brazil, 3Trakia University,
Stara Zagora, Bulgaria, 4Lanzhou University, Lanzhou, Gansu,
China, 5Evonik Nutrition & Care GmbH, Hanau-Wolfgang, Germany,
6Nittany

Dairy Nutrition Inc., Miff inburg, PA, 7Animal Nutrition
Group, Research Institute for Bioscience Products & Fine Chemicals,
Ajinomoto Co. Inc., Kawasaki, Japan.
The objective of this experiment was to assess bioavailability of rumenprotected His, Lys and Met products (RPAA). Eight Holstein cows (96
± 21 DIM, 39.4 ± 7.0 kg/d milk yield), 4 of which rumen-cannulated,
were used in a replicated 4 × 4 Latin square design experiment with four
25-d experimental periods. RPAA were fed daily to supply 20, 25, and
35 g/d of digestible (d)His, dLys and dMet, based on manufacturer’s
speci ication and dietary AA deficiencies. Treatments were
combinations of RPAA products: MetA+LysA+HisA, MetB+LysB
+HisB, MetC+LysC and MetD+LysC. Total fecal collection and blood
sampling were per-formed during the last 3 d of each experimental
period. Data were ana-lyzed using the MIXED procedure of SAS with
square, square(period), treatment and treatment × square in the
model; cow(square) was random effect. Rumen by-pass AA (RBP, %)
in each RPAA was determined in situ with the cannulated cows. RBP
ranged (P < 0.001) from 29.3 to 98.0% for RPMet, from 33.3 to 84.7%
for RPLys and was higher for HisA (89.7%) than for HisB (59.9%).
Digestibility of AA from RPAA (%) was calculated as: (RBP AA, g –
fecal AA excretion, g) ÷ RBP AA, g × 100, and bioavailability (BA,
%) as: RBP, % × AA digestibility, % ÷ 100. Digestibility of Met from
RPMet products varied from 86.1 to 97.8% (P < 0.001) and from 50.1 to
85.6% for RPLys (P < 0.001); dHis was not different for the 2 RPHis
(85.6 and 88.5%; P = 0.12). BA of Met in RPMet varied (P < 0.001) from
25.8 to 95.3%, of Lys from 16.7 to 72.4%, and was 76.8 and 52.9% for
HisA and HisB, respectively. Plasma Met concentration was higher for
MetD (44.9 µM; P < 0.001) compared with the other 3 RPMet
(averaging 25.5 µM). Plasma Lys concentration did not differ among
RPLys (averaging 82.4 µM, P = 0.47). Plasma His concentration was
greater (P = 0.002) for HisA (73.9 µM) than for HisB (55.5 µM),
reflecting the considerably greater dHis supply by HisA. This study
showed that rumen degradability and bioavailability of AA from RPAA
vary considerably and fecal AA output in relation to the amount of rumen
by-pass AA can be used to estimate bioavailability of RPAA.
Key Words: rumen-protected amino acid, bioavailability, dairy cattle
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35 Бионаличност на търбухово протектирани хистидин,
лизин и метионин определени чрез фекалната екскреция на
аминокиселини. С. E. Райзанен*1, К. M. M. Р. Мартинс2, К.
Неделков3, Дж. Oх1, M. T. Харпър1, Ш. Чен4, К. Парис5, Р. A.
Патън6, М. Миура7, и A. Н. Христов1, 1Департамент по
животновъдни науки, Пенсилвански Щатски университет,
Университетски парк, ПА,2Колеж по ветеринарна медицина и
аграрни науки,Университет Сао Паоло, Бразилия, 3Тракийски
университет,Стара Загора, България, 4Университет Ланджоу,
Китай, 5Evonik Nutrition & Care GmbH, Ханау-Волфганг,
Германия,6Nittany Dairy Nutrition Inc., Мифинбург, ПА, 7Animal
Nutrition Group, Научен институт за биологични продукти и
химикали, Ajinomoto Co. Inc., Кавазаки, Япония.
Целта на този експеримент бе да определи бионаличността на
търбухово протектирани продукти съдържащи аминокиселините His,
Lys и Met (RPAA). Осем крави от породата Холщайн (96 ± 21 дни от
началото на лактацията, 39.4 ± 7.0 кг/д млечна продуктивност), от
които 4 с поставени търбушни канюли бяха използвани в репликиран
експеримент с 4×4 латински квадрат и четири 25 дневни
експериментални периода. RPAA се добавяха ежедневно, така че да
осигурят 20, 25 и 35 г/д смилаеми (д) His, dLys и dMet, въз основа на
спецификациите на производителя и данните за недостиг на АА.
Третиранията бяха комбинации от продукти с протектирани
аминокиселини RPAA: MetA + LysA + HisA, MetB + LysB + HisB,
MetC + LysC и MetD + LysC. Събиране на цялото количество
фекалии и вземането на кръвни проби бяха извършвани през
последните 3 дни от всеки експериментален период. Данните бяха
анализирани с помощта на MIXED процедурата на SAS с квадрат,
квадрат (период), третиране и третиране×квадрат в модела; кравата
(квадрат) бе случайния ефект. Преминалите през търбуха AA (RBP,
%) за всяка RPAA се определяха in situ при канюлираните крави.
RBP варираше (P <0.001) от 29,3 до 98,0% за RPMet, от 33,3 до
84,7% за RPLys и бе по-висока за HisA (89,7%), отколкото за HisB
(59,9%). Смилаемостта на АА от RPAA (%) се изчисляваше като:
(RBP AA, г - фекална АА екскреция, г) ÷ RBP AA, g×100, а
бионаличността (БН,%) като: RBP,%×AA смилаемоста,% 100.
Усвояемостта на Met от RPMet варираше от 86,1 до 97,8% (Р <0,001)
и от 50,1 до 85,6% за RPLys (P <0,001); dHis не се различаваше за 2
RPH (85,6 и 88,5%; P = 0,12). Биноналичността на Met в RPMet
варираше (Р <0,001) от 25,8 до 95,3%, за Lys от 16,7 до 72,4% и бе
съответно 76,8 и 52,9% за HisA и HisB. Плазмената концентрация на
Met бе по-висока при MetD (44,9 µM; Р <0.001) в сравнение с
другите 3 RPMet (средно 25,5 µM). Концентрацията на плазмените
Lys не се различаваше при RPLys (средно 82,4 µM, Р = 0,47).
Плазмената концентрация бе по-голяма (Р = 0,002) за HisA (73,9
µM), отколкото за HisB (55,5 µM), отразявайки значително поголямото количество dHis от HisA. Това проучване показва, че
разградимостта в търбуха и бионаличността на АА от RPAA се
различават значително, а фекалната екскреция на АА по отношение
количеството АА преминали през търбуха може да се използва за
оценка на бионаличността на RPAA.
Ключови думи: търбушно протектирана аминокиселина,
бионаличност, говеда за мляко
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Dose-response effect of 3-nitrooxypropanol on enteric
*1
2
methane emission in dairy cows. A. Melgar , K. C. Welter ,
3
2
1
1
K. Nedelkov , C. M. M. R. Martins , M. T. Harper , J. Oh , S. E.
1
4
5
6
1 1
Räisänen , X. Chen , S. F. Cueva , S. Duval , and A. N. Hristov , The
2
Pennsylvania State University, University Park, PA, University of
3
Sao Paulo, Pirassununga, Brazil, Faculty of Veterinary Medicine,
4
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, College of Pastoral Agri5
culture Science and Technology, Lanzhou University, China, Panamerican Agricultural University, Zamorano., Francisco Morazán,
6
Honduras, Research Centre for Animal Nutrition and Health, DSM
Nutritional Products, France.
This experiment was designed to test the effect of inclusion rate of 3nitrooxypropanol (3NOP), a methane inhibitor, on enteric methane
emission in dairy cows. The study was conducted with 49 multiparous
cows (155 ± 7.7 DIM, 634 ± 8.1 kg BW, and 44 ± 1.1 kg/d milk yield)
in a randomized complete block design. The experiment was
conducted in 2 phases; phase 1 was with 21 cows and phase 2, with 28
cows. Cows were blocked based on DIM, milk yield, and enteric
methane emis-sion during a 14-d covariate period. Cows were fed ad
libitum a basal TMR diet containing (%, DM basis): corn silage, 50;
alfalfa haylage, 10; and concentrate feeds and mineral-vitamin premix,
40. Treatments were control (placebo, no 3NOP) and 40, 60, 80, 100,
150, and 200 mg 3NOP/kg feed DM. Following a 14-d adaptation
period, enteric gaseous emissions (methane, carbon dioxide, and
hydrogen) were measured in 3 d using the GreenFeed system (C-Lock
Inc., Rapid City, SD) at 0900, 1500, and 2100 h (d 1), 0300, 1200, and
1700 h (d 2), and 0000 and 0500 h (d 3). Dry matter intake (24.6 kg/d;
SEM = 1.12), milk yield (44.0 kg/d; SEM = 1.15), and cow BW (634
kg; SEM = 5.2) were not affected (P ≥ 0.33) by treatment. 3NOP
linearly decreased (P < 0.001) methane emission by an average of
31% (303 vs. 441 g/cow/d for the control; SEM = 25.7). The 3 highest
3NOP inclusion rates had a similar methane mitigation effect

198

J. Dairy Sci. Vol. 101, Suppl. 2

(average of 267 g/d, or a 40% reduction; P ≥ 0.93). 3NOP linearly
decreased (P < 0.001) methane yield (average of 12.6 vs. 17.0 g/kg
DMI for the control; SEM = 1.15) and methane emission intensity (7.1
vs. 9.7 g/kg milk, respectively; SEM = 0.63). Emission of hydrogen
linearly increased (P < 0.001) from 0.3 g/cow/d for the control to an
average of 2.2 g/cow/d (SEM = 0.42) for the 3 high-est 3NOP
inclusion rates. Emission of carbon dioxide was not affected by
treatment (average of 13.7 kg/cow/d; SEM = 6.16; P = 0.97). In this
experiment, 3NOP linearly decreased enteric methane production in
dairy cows. Maximum mitigation effect was achieved at 100 mg/kg
feed DM with no further decrease in enteric methane emission with
150 and 200 mg/kg 3NOP.
Key Words: 3-nitrooxypropanol, enteric methane, dairy cattle
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Ефект на дозо-зависимата реакция на 3нитрооксипропанол върху чревните емисии на метан при
лактиращи крави. A. Мелгар*1, К. Ц. Велтер2, К. Неделков3, К.
M. M. Р. Мартинс2, M. T. Харпър1, Дж. Oх1, С. E. Райзанен1, Ш.
Чен4, С. Ф. Куева5, С. Дювал6, и A. Н. Христов1,1Департамент по
животновъдни науки, Пенсилвански Щатски университет,
Университетски парк, ПА, 2Колеж по ветеринарна медицина и
аграрни науки, Университет Сао Паоло, Бразилия, 3Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора,
България, 4Колеж по аграрни науки и технологии, Университет
Ланджоу, Китай, 5Панамерикански университет за аграрни
науки Ел Заморано, Хондурас, 6Научен институт за Хранене и
здравеопазване на животните, DSM Nutritional Products,
Франция.
Този експеримент бе предназначен за тестване на ефекта от
степента на включване на 3-нитрооксипропанол (3NOP),
инхибитор на метана, върху чревните емисии на метан при
лактиращи крави. Проучването е проведено с 49 мултипарни
крави (155 ± 7,7 дни от началото на лактацията, ЖМ от 634 ± 8,1
кг и 44 ± 1,1 кг/д млечна продуктивност) при рандамизиран пълен
блоков дизайн. Експериментът се проведе в 2 фази; фаза 1 бе с 21
крави и фаза 2, с 28 крави. Кравите бяха блокирани въз основа на
дните от началото на лактацията, млечната продуктивност и
емисиите на чревен метан по време на 14-дневен ковариатен
период. Кравите се хранеха ad libitum с базова дажба с TMR,
съдържаща (%, на база СВ): царевичен силаж, 50; люцерново
сено, 10; и концентрирани фуражи и минерално-витаминен
премикс, 40. Третиранията бяха контролно (плацебо, без 3NOP) и
40, 60, 80, 100, 150 и 200 мг 3NOP/кг СВ в дажбата. След 14
дневен период на адаптация, чревните емисии на газове (метан,
въглероден диоксид и водород) бяха измерени в продължение на 3
дни, използвайки системата GreenFeed (C-Lock Inc., Rapid City,
SD) в 0900, 1500 и 2100 часа ( д1), 0300, 1200 и 1700 h (д2) и 0000
и 0500 ч (д3). Приемът на сухо вещество (24,6 кг/д; SEM = 1,12),
млечната продуктивност (44,0 кг/д; SEM = 1,15) и ЖМ на кравите
(634 кг; SEM = 5,2) не се повлияха (P ≥ 0,33) от третиранията.
3NOP намали линейно (P <0.001) емисиите на метан със средно
31% (303 спрямо 441 г/крава/д за контролната; SEM = 25,7). 3-те
най-високи дози на включване на 3NOP имаха подобен ефект
върху намалението на метана (средно 267 г/д или 40% намаление;
P ≥ 0,93). 3NOP намали линейно (P <0,001) добивът на метан
(средно 12,6 спрямо 17,0 г/кг прието СВ за контролата; SEM =
1,15) и интензитета на метановите емисии (съответно 7,1 спрямо
9,7 г/кг мляко; SEM = 0,63). Емисиите на водород се увеличават
линейно (Р <0.001) от 0.3 г/крава/д за контролата до средно 2,2 г/
крава/д (SEM = 0,42) за 3-те най-високи дози на включване на
3NOP. Емисиите на въглероден диоксид не се повлияха от
третирането (средно 13,7 kg / крава / d; SEM = 6,16; P = 0,97). В
този експеримент, 3NOP намалява линейно производството на
чревен метан при лактиращи крави. Максималният ефект бе
постигнат при 100 мг/кг СВ в дажбата, без допълнително
намаляване на емисиите на чревния метан при дози от 150 и 200
мг/кг3NOP.

Ключови думи: 3-нитрооксипропанол, чревен метан, говеда за
мляко
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Effects of amino acids on ruminal gas production and
fermentation in in vitro batch culture. X. Chen1, S. E. Räisänen*2,
C. M. M. R. Martins3, K. Nedelkov4, and A. N. Hristov2, 1Lanzhou
University, Lanzhou, Gansu, China, 2The Pennsylvania State University, University Park, PA, 3University of São Paulo, Pirassununga,
Brazil, 4Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria.
The effect of 7 individual AA (Leu, Met, Phe, Trp, Val, His, and Lys)
on ruminal gas production and fermentation was investigated in a
batch culture in vitro experiment. All AA were examined at 2 levels:
20 and 60 mg/L incubation medium. Two separate incubations were
conducted for 6 (group 1) or 12 h (group 2). Rumen inoculum to
buffer ratio was 1: 2. Gas pressure was recorded and a gas sample
analyzed for concentration every 3 h for both groups. Compared with
blank (no AA), gas production was lower (P ≤ 0.03) for Phe, Trp, Val,
His and Lys (ranging from 48.2 to 57.6 mL vs. 60.7 mL). Gas
production was not affected by treatment in group 2 (P ≥ 0.30).
Compared with blank (6.38%), all 7 AA had lower methane
concentration in the gas phase (ranging from 4.61 to 5.66%, P ≤ 0.02)
in group 1. Methane concen-tration was also lower (ranging from 4.36
to 4.66% vs. 4.97% for the blank, P ≤ 0.03) in group 2, excepted for
His (4.76%) and Met (5.12%). Total VFA concentration did not differ
between treatments (P = 0.45). In group 1, isobutyrate concentration
was increased by Phe (0.32 µmol/mL, P ≤ 0.001) compared with
blank (0.23 µmol/mL), and in group 2, isobutyrate (0.25 µmol/mL, P
= 0.04) and isovalerate (0.47 µmol/mL, P = 0.05) concentrations were
decreased by His compared with blank (0.34 and 0.51 µmol/mL).
Other individual VFA were not affected by treatment. Compared with
blank (1.96 mmol/L), ammonia concentration was greater (average
2.31 mmol/L, P ≤ 0.002) for the AA treatments in group 1. In group 2,
AA decreased ammonia concentration (average 1.42 mmol/L),
compared with blank (2.20 mmol/L), except for His and Leu, 1.71 and
1.77 mmol/L, respectively. Protozoal counts were lower for AA
treatments, except for His, (ranging from 1.87 to 2.77 × 104/mL, P <
0.001) compared with the blank (4.10 and 2.90 × 104/mL for group 1
and 2, respectively). These results indicate that some AA may have an
inhibitory effect on total gas, methane production and some individual
VFA in an in vitro batch culture system, but do not affect total VFA
production and have a variable effect on ammonia concentration,
depending on dose and incubation time.
Key Words: amino acid, fermentation, in vitro
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T249 Влияние на аминокиселините върху газовата продукция
и ферментацинните процеси в търбуха определени in vitro. Ш.
Чен1, С. E. Райзанен*2, К. M. M. Р. Мартинс3, К. Неделков4, и A. Н.
Христов2, 1Университет Ланджоу, Гансу, Китай, 2Пенсилвански
Щатски Университет, Университетски Парк, ПА, 3Университет
Сао Паоло, Пирасинунга, Бразилия, 4Тракийски университет,
Стара Загора, България.
В този експеримент бе изследван ефектът на 7 отделни АА (Leu,
Met, Phe, Trp, Val, His и Lys) върху производството на газове в
търбуха и на ферментацията в периодична in vitro култура. Всички
АА бяха изследвани при 2 нива: 20 и 60 мг/л инкубационна среда.
Проведоха се две отделни инкубации за 6 (група 1) или 12 ч (група
2). Съотношението на инокуланта към буфера бе 1: 2. Беше
регистрирано налягането на газа и бяха анализирани пробите за
концентрация на газ на всеки 3 ч за двете групи. В сравнение с
празната проба (без АА), производството на газ бе по-ниско (Р
<0,03) за Phe, Trp, Val, His и Lys (вариращо от 48,2 до 57,6мл
срещу 60,7мл). Производството на газ не бе повлияно от третирането в група 2 (P ≥ 0,30). В сравнение с празната (6,38%), всички 7
АА имаха по-ниска концентрация на метан в газовата фаза
(вариращи от 4,61 до 5,66%, P ≤ 0.02) при група 1. Концентрацията
на метан също бе по-ниска (варираща от 4,36 до 4,66% срещу
4,97% за празната проба, Р <0.03) в група 2, с изключение на His
(4,76%) и Met (5,12%). Общата концентрация на ЛМК не се
различаваше между отделните третирания (Р = 0,45). В група 1
концентрацията на изобутират се повиши с Phe (0,32 µmol / mL, P
≤ 0,001) в сравнение с празната (0.23 µмол/мл), а в група 2,
концентрациите на изобутират (0,25 µмол/мл, P = 0.04) и
изовалерат (0.47) µмол/мл, Р = 0,05) бяха намалени с His в
сравнение с празната проба (0,34 и 0,51 uмол/мл). Други отделни
ЛМК не бяха повлияни от третирането. В сравнение с празната
(1,96 ммол/л), концентрацията на амоняк бе по-висока (средно
2,31 ммол/л, P ≤ 0,002) при третирането с АА в група 1. В група
2, АА намалиха концентрацията на амоняк (средно 1,42ммол/л),
в сравнение с празната проба (2,20 ммол/л), с изключение на
His и Leu, които бяха съответно 1,71 и 1,77 ммол/л. Броят на
протозоите бе по-нисък при третиранията с АА, с изключение
на His (вариращи от 1,87 до 2,77х104/мл, Р <0,001) в сравнение
с празната проба (4,10 и 2,90х104/мл, съответно за група 1 и 2).
Тези резултати показват, че някои АА могат да имат
инхибиторен ефект върху общата газова продукция,
производството на метан и някои индивидуални ЛМК в in vitro
система за култивиране, но не оказват влияние върху общото
производство на LMK и имат разнообразен ефект върху
концентрацията на амоняк, в зависимост от дозата и времето на
инкубация.
Ключови думи: аминокиселина, ферментация, in vitro
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Production effects of extruded soybean meal in early lactation cow diets. M. T. Harper*1, J. Oh1, A. Melgar1, K. Nedelkov2,
S. Räisänen1, X. Chen3, C. M. M. R. Martins4, M. Young1, T. Ott1, D.
M. Kniffen1, R. Fabin5, and A. N. Hristov1, 1The Pennsylvania State
University, University Park, PA, 2Trakia University, Stara Zagora,
Bulgaria, 3College of Pastoral Agriculture Science and Technology,
Lanzhou University, Gansu, China, 4School of Veterinary Medicine
and Animal Science, University of Sao Paulo, Pirassununga, Brazil,
5Fabin

Bros. Farms, Indiana, PA.

The objective of this experiment was to evaluate the productive and
reproductive effects of replacing solvent extracted soybean meal
(SSBM) with extruded soybean meal (ESBM) in a total mixed ration
for early lactation cows. Thirty-four Holstein cows (12 primiparous
and 22 multiparous) were used in a randomized complete block design
experiment with 17 cows per treatment. Feeding was ad libitum for 5
to 10% refusals. A fresh cow diet was fed the first 14 d DIM followed
by a lactation diet from 15 to 60 DIM. The SSBM lactation diet
consisted of (DM basis): 33% corn silage, 14% alfalfa haylage, 5%
hay/straw, 12% SSBM and 36% concentrates. In the ESBM diet,
ESBM replaced SSBM. Lactation SSBM and ESBM diets were 18.9
and 18.8% crude protein, 28.3 and 28.0% neutral detergent fiber, and
3.3 and 4.2% ether extract, respectively. Enteric CH4 emission was
measured using the GreenFeed system. Data were analyzed using the
MIXED procedure of SAS. Milk yield (45.9 kg/d; SEM = 0.81), DM
intake (22.4 kg/d; SEM = 1.18), and feed efficiency (FE; 2.06 kg/kg
milk; SEM = 0.07) were not different between treatments (P ≥ 0.32).
Energy-corrected milk (ECM) yield (47.6 vs 44.9 kg/d; SEM = 1.11, P
= 0.09) tended to be higher for SSBM but ECM FE was not different.
Treatments did not affect milk urea N, or milk components except for
milk true protein yield, which was greater (1.40 vs 1.31 kg/d; SEM
0.06, P = 0.04) for SSBM. Concentrations of milk fatty acid (FA) ≥
18C and trans FA, specifically trans 10 C18:1, were increased (P ≤
0.02) in ESBM. Treatment did not affect blood cell counts or
nonesterified FA and β-hydroxybutyrate concentrations. Milk
progesterone concentrations did not reveal any differences in onset of
1st or 2nd luteal phases (LP) after calving, length of 1st LP, or interval
between 1st and 2nd LP. Enteric CH4 emission (394 g/d; SEM 19.1),
CH4 yield (14.8 g/DMI; SEM = 0.72) and CH4 intensity (7.9 g/kg
milk; SEM = 0.48) were not affected by treatment. ESBM did not
improve lactational or reproductive performance of early lactation
dairy cows and decreased ECM and milk protein yields, possibly due
to higher unsaturated FA intake compared with SSBM.
Key Words: extruded soybean meal, dairy cow
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510 Продуктивни ефекти на екструдираният соев шрот в
дажби на крави намиращи се в начална фаза на лактация. M.
T. Харпър*1, Дж. Ох1, А. Мелгар1, К. Неделков2, С. Райзанен1, Ш.
Чен3, К. M. M. Р. Мартинс4, М. Янг1, Т. От1, Д. М. Нифен1, Р.
Фабин5, и A. Н. Христов1, 1Пенсилвански Щатски университет,
Университетски парк, ПА, 2Тракийски университет, Стара
Загора, България, 3Колеж по аграрни науки и технологии,
Университет Ланджоу, Гансу, Китай, 4Колеж по ветеринарна
медицина и животновъдни науки, Университет Сао Паоло,
Пирасинунга, Бразилия, 5Fabin Bros. Farms, Индиана, ПА
Целта на този експеримент бе да се определи влиянието на
замяната на екстрахирания соев шрот с екструдиран соев шрот
(ESBM) в целодажбената смеска върху продуктивните и
репродуктивните показатели на крави, намиращи се в начална
фаза на лактация. Тридесет и четири крави от породата Холщайн
(12 първотелки и 22 мултипарни) бяха използвани в експеримент с
рандамизиран пълен блоков дизайн или 17 крави за всяко
третиране. Храненето бе ad libitum до достигане на остатъци от 5
до 10%. През първите 14 дни след началото на лактацията се
изхранваше дажба за скороотелени крави, последвана от дажба за
лактиращи от 15 до 60 ден след началото на лактацията. SSBM
дажбата за лактиращи се състоеше от (на база СВ): 33% царевичен
силаж, 14% люцерново сено, 5% сено/слама, 12% SSBM и 36%
концентриран фураж. В ESBM дажбата, SSBM бе заменен със
ЕSBM. SSBM и ESBM дажбите за лактиращи бяха съответно с
18,9 и 18,8% суров протеин, 28,3 и 28,0% неутрално детергентни
влакнини, и 3,3 и 4,2% етерен екстракт. Чревните CH4 емисии се
измерваха чрез системата GreenFeed. Данните бяха анализирани с
помощта на MIXED процедурата на SAS. Млечната
продуктивност (45,9 кг/д; SEM = 0,81), приема на СВ (22,4 кг/д;
SEM = 1,18) и ефективност на оползотворяване на фуража (FE;
2,06 кг/кг мляко; SEM = 0,07) не се различаваха междуотделните
групи (P ≥ 0,32). Добивът на енергийно коригирано мляко (ECM)
(47,6 срещу 44,9 кг/д; SEM = 1,11, P = 0,09) показа тенденция да
бъде по-висок за SSBM, но ECM FE не бе различна. Различните
протеинови източниц не са засегнали млечната урея или състава
на млякото, с изключение продукцията на истински протеин,
който бе по-голям (1,40 vs 1,31 кг/д; SEM 0,06, P = 0,04) за SSBM.
Концентрациите на млечни мастни киселини (FA) ≥ 18C и транс
FA, по-специално транс 10 C18: 1, бяха увеличени (P ≤ 0.02) при
групата хранена с ESBM. Различните видове соев шрот не
повлияха върху броя на кръвните клетки или концентрацията на
неестерифицирани FA и β-хидроксибутиратa. Концентрациите на
прогестерона в млякото не показват никакви различия в началото
на първата или втората лутеални фази (LP) след отелването,
дължината на първия LP или интервала между 1 и 2 LP. Чревните
СН4 емисия (394 г/д; SEM 19,1), добива на СН4 (14,8 г/кг прието
СВ; SEM = 0.72) и интензивността на СН4 (7,9 г/кг мляко; SEM =
0,48) не се различаваха между групите. ESBM не е подобрил
продуктивните или репродуктивни показатели на кравите намиращи се в
ранна фаза на лактация и е намалил добива на ECM и млечен протеин,
вероятно поради по-високия прием на ненаситени FA в сравнение с SSBM.
Ключови думи: екструдиран соев шрот, крави за мляко
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Резюме
Целта на това изследване бе да се сравни хранителната стойност на слънчогледовия
(SFM) и соев шрот (SBM) като се определят както тяхната разградимост в търбуха, така и
смилаемостта им в тънките черва. Три нелактиращи крави от породата Джерсей, снабдени
с търбушни и Т-тип дуоденални канюли бяха използвани за преценка на разградимостта в
търбуха и смилаемостта в червата на сухото вещество и суровия протеин (CP) на SFM и
SBM (DM). Проби от SFM бяха събрани от седем преработвателни предприятия за
слънчоглед (SFM1 до SFM7). Други шест различни проби от SBM бяха събрани от три
основни доставчика (SBM1 до SBM6). И двата протеинови фуража се инкубираха в търбуха
на кравите за 0, 2, 4, 8, 16, 24 и 48 часа в 6 повторения. Бързо разградимата фракция на DM
бе 24.8% за SFM и бе по-ниска (Р <0.01) в сравнение със SBM (29.2%). Средната стойност
за ефективна разградимост на DM на SFM (56.2%/ч) при средна скорост на оттичане на
хранителните маси в търбуха от 0.06 / h бе по-ниска (P <0.01) в сравнение със тази на SBM
проби (67.3%/час). Фракция а на СР бе по-висока (Р <0.01) при пробите от SFM (26.3%) в
сравнение с всички партиди SBM (16.5%). Ефективната разградимост на SFM CP (67.7%/h)
при скорост на преминаване от 0.06/h бе по-висока (P <0.01), отколкото за SBM (63.0%/h).
Средната стойност на смилаемостта в червата на DM за пробите от SFM (42,6%),
определена чрез метода на подвижните торбички бе по-ниска (P <0,01) в сравнение с
пробите SBM (71,9%). Смилаемостта в червата на CP за SFM (89.9%) също бе по-ниска (P
<0.01), отколкото при SBM (94.6%). Това проучване показва, че SBM пробите са поустойчиви на разграждане в търбуха в сравнение със SFM. Данните показват възможности
за подобряване на протеиновата хранителност на SFM чрез промяна в параметрите на
изпичане и намаляване на разградимостта в търбуха.

