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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита пред научно 

жури с решение на Разширения катедрен съвет към катедра 

„Морфология, физиология и хранене на животните“, Аграрен факултет, 

Тракийски университет – гр. Стара Загора, Протокол №53/20.01.2022 

год. Състав на научното жури: проф. дсн Радослав Славов, проф. дсн 

Васил Атанасов, проф. дн Дияна Светлева, проф. д-р Запрянка 

Шиндарска, доц. д-р Симона Ралчева  

 

Дисертацията съдържа 124 страници и е илюстрирана с 31 фигури, 

8 снимки и 35 таблици, от които 13 са в приложение. Списъкът на 

цитираната литература включва 320 източници, от които 18 на 

кирилица и 302 на латиница. 

 

 

Материалите във връзка със защитата са на разположение на 

интересуващите се в Научен отдел на Аграрен факултет при Тракийски 

университет, гр. Стара Загора.  

 

Изказвам своята най-искрена благодарност на научните ми 

ръководители проф. д-р Иван Стоянов Върляков и доц. д-р Димитър 

Панайотов Панайотов; на всички колеги от секция „Физиология на 

животните“, от овцеферма „Верде фуудс“, от „Аграрния 

факултет“, за помощта и съдействието при провеждане на научните 

изследвания и разработването на дисертационния труд. 

На моето семейство - за безрезервната морална подкрепа и 

търпение - огромно Благодаря! 

  

Защитата на дисертационния труд ще се състои на  

…….. 2022 година от …….. часа в зала № ……. на 

Тракийски университет, гр. Стара Загора. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

БОц – Балова оценка; 

ВП- Високопродуктивни; 

ИР – Индекс ранг; 

НП- Нископродуктивни; 

ОР – Общ ранг; 

ПСДИ – Предпочитание към страна на доилната инсталация. 

РДИ – Индекс „Ред за влизане в доилната инсталация“; 

РР – Реален ранг; 

СДИ – Индекс „Избор на страна на доилната инсталация“; 

ТВНД – Тип висша нервна дейност; 

ЧВДСДИ – Честота на влизане от дясна страна на доилна инсталация; 

ЧВЛСДИ – Честота на влизане от лява страна на доилна инсталация; 
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1. УВОД 

През последните петдесет години изследванията за осигуряване 
благополучието на селскостопанските животни се фокусират предимно 
върху животинските видове, които се отглеждат интензивно (свине, птици, 
млечни породи говеда). Като вид, който традиционно се отглежда 
екстензивно или полуекстензивно, овцете не получават необходимото 
внимание по отношение на своето благополучие. Споделяме мнението, че 
чрез осигуряването на добри екологични и управленчески решения от 
страна на фермерите, благоприятстващи благополучието на овцете, може 
да се осъществи постигането на подходящи нива на ефективност и 
рентабилност. Следователно благополучието, заедно с хуманното 
отношение към животните са стълбовете за изграждане на 
високопродуктивни и устойчиви производствени системи в овцевъдството.  

Съвременните интензивни технологии на отглеждане предизвикват 
редица промени и пораждат нови отношения в изградената по време на 
одомашняването система „човек-животно“. Чрез въвеждането на нови 
технологии и управленчески практики в животновъдството възниква 
необходимостта от познаването на жизнените прояви и поведенческите 
реакции на животните, които довеждат до усложняване на създадената 
система. Тя придобива нов вид „човек-машина-животно“.  

В условията на интензивните промишлени технологии животните 
ежедневно са подложени на редица стрес фактори, които оказват влияние 
върху благополучието им и тяхното естествено поведение. Въпреки това 
те успяват да се адаптират добре, благодарение на човека, който има за цел 
да осигури благоприятни условия на заобикалящата ги околната среда, 
предразполагащи към добро здравословно състояние и висока 
продуктивност при максимално избягване на стреса. 

Рационалното използване на средствата за производство – животни, 
сгради, машини и съоръжения, води до повишаване на изискванията към 
отглежданите животни. Те трябва да са с големи адаптационни 
възможности, да притежават висока стресустойчивост, да са 
високопродуктивни и пригодни за машинно доене. 

У нас много години властваше тенденция за намаляване популацията 
на овце и едва напоследък броят им се запазва относително постоянен. По 
данни на Агростатистика през 2020 год. у нас са отглеждани общо 
1 307 771 овце, от които 1 105800  овце-майки 
(https://www.mzh.government.bg). Нашата страна разполага с всички 
предпоставки за развитие на интензивно млечно овцевъдство благодарение 
на географското си местоположение, климатичните условия, богатата 
фуражна база и не на последно място - богати традиции и опит в 
овцевъдството.  
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През последните години в млечното овцевъдство у нас се внедряват 
съвременни технологии с висока степен на механизация на 
производствените процеси, при създаването на които един от основните 
критерии е задоволяването на биологичните потребности на животните. 
Една от тези технологии, която все повече се налага в нашата страна е 
технологията за оборно отглеждане на овце, от които през цялата година 
се получава продукция. Основните й предимства са от икономически, 
биологичен и здравословен характер. Този принципно нов начин на 
отглеждане ни кара да си задаваме редица въпроси, свързани с 
благополучието на овцете: селекциониране на овце, приспособени към 
отглеждане в големи групи; приспособяването им към промените в 
заобикалящата ги среда, изравняването на животните в групи по 
продуктивност и потребностите им от хранителни вещества, възможности 
за заплождане, раждане и лактиране през всички годишни сезони и т.н. 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  

2.1. Цел 

Цел на настоящия дисертационен труд е да се установят 
физиологичните индикатори за благополучие на млечни овце, отглеждани 
при принципно нова за страната ни технология „целогодишно оборно 
отглеждане с типизирано хранене“. Успоредно с тази цел си поставихме 
за задача да се проучи адаптацията и стресчувствителността на кочове от 
френската порода „Лакон“, броят на която у нас през последните години 
нараства непрекъснато.  

2.2. Задачи 

2.2.1. Да се установят основните физиологични индикатори за 
благополучие на отглежданите овце. 

2.2.2. Да се проучат адаптацията и стресчувствителността на внесени 
кочове. 

2.2.3. Проучване на влиянието на сезона върху морфологичните, 
биохимичните и хормоналните показатели в кръвта на изследваните овце. 

2.2.4. Проучване на поведението на млечни овце по време на доилния 
процес, като се проследят зависимостите между ред за влизане, място на 
заемане и предпочитане на овцете към страна на доилната инсталация. 

3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Всички проучвания, включени в дисертационния труд са проведени 
при реални производствени условия в овцевъдна ферма „Верде фуудс“ в 
гр. Съединение, област Пловдив. Понастоящем във фермата се отглеждат 
1800 чистопородни овце-майки от специализираната френска породата за 
мляко „Лакон“.  
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3.1. Опитна постановка. 

Проведени са три логически свързани, но реализирани поотделно 
опита в периода на 2017-2019 г. За по-голямо улеснение по нататък в 
изложението те ще бъдат означени като Е1 (Експеримент 1), Е2 
(Експеримент 2) и Е3 (Експеримент 3). Всеки един от тези експерименти 
бе реализиран и свързан с решаването на съответните задачи поставени в 
Раздел „Цел и задачи“ на дисертационния труд.  

3.1.1. Експеримент 1 (Е1) 

Проведен е, за да се установи степента на благополучие и влиянието 
на сезона върху морфологичните, биохимичните и хормоналните 
показатели в кръвта на изследваните овце от породата „Лакон“. Анализът, 
на морфологичните и биохимичните показатели, както и нивата на 
тироидните хормони и кортизолът са стандартен метод за определяне 
наличието на стрес, метаболитни промени в организма, а напоследък и за 
благополучието на овцете, отглеждани в интензивни производствени 
системи. Изследвани са 32 броя дойни овце, наблюдавани през три 
различни сезона (лято, есен и зима). Животните са разделени на 2 групи по 
продуктивност, като използвахме данни за млечната им продуктивност, 
получени от софтуерната програма за управление на стадото DeLaval 
DelPro за предходната лактация. Като нископродуктивни определихме 
овцете, на които минималната млечност е под 1.6 l, а високопродуктивни 
определихме овцете, на които минималната млечност е над 2.1 l.  

Проби кръв от v. jugularis externa са взети непосредствено след 
издояването на овцете, от лицензиран ветеринарен лекар. Кръвните проби 
са транспортирани в хладилна чанта и са изпратени за изследване в 
лицензирана лаборатория на „Национален център за професионално 
обучение и компетентност Америка за България“ при Тракийски 
университет. Към момента лабораторията е преименувана на „Център за 
мобилно обслужване“ към Ветеринарномедицинска болница при 
Тракийски университет, гр. Стара Загора. Изследвани са морфологичните, 
биохимичните и хормонални показатели в кръвта. 

3.1.2. Експеримент 2 (Е2) 

За да проучим адаптацията и стресчувствителността на внесени 
животни към климатичните условия и интензивния им начин на 
отглеждане, са изследвани 6 броя кочове, внесени в края на 2018 г. от 
Южна Франция (района Авейрон). Районът Авейрон има подобно 
географско местоположение и климатични условия като нашата страна.  

От животните са взети кръвни проби на 15-ия ден, на 2-рия месец и 1 
година след внасянето им. Пробите са взети от v. jugularis externa в 3 
епруветки посредством вакуумконтейнери от лицензиран ветеринарен 
лекар. Изследвани са хематологичните, биохимичните и хормонални 
показатели в кръвта на мъжките животни. 
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3.1.3. Експеримент 3: Етологични изследвания 

Поведението на овцете по време на доилния процес е изследвано чрез 
наблюдения на сутрешното и вечерното доене. От общия масив данни за 
стадото са анализирани данните на 215 овце в рамките на един лактационен 
период, животните са отглеждани като една група. Овцете са изравнени по 
възраст и стадий на лактация. Изследвани са следните етологични 
показатели: „Ред за влизане в доилната инсталация“ (РДИ) и „Избор на 
страна в доилна инсталация“ (СДИ). 

Животните са разделени на няколко групи на базата на следните 
показатели: продуктивност, лактационен период и балова оценка. 
Продуктивността на овцете е определена, като са използвани данните, 
получени от софтуерната програма за управление на стадото за предходен 
лактационен период. На база на този показател животните са разделени на 
две групи: високо- и нископродуктивни. Като високопродуктивни 
определихме овцете които даваха по 2.95 l. на ден, a като 
нископродуктивни 1.64 l. Методът за определяне на този показател е 
представен на Таблица М1. 

Показателите и критериите за формирането на опитните групи са 
представени на Таблица М1: 

Таблица М1. Показатели и критериите за формиране на опитните 
групи. 

Показател Опитни групи Метод за определяне 

Продуктивност 
Високопродуктивни (ВП) = xmax − (xmax − x̅)/2 

Нископродуктивни (НП) = x̅ − (x̅ − xmin)/2 

Лактационен 

период 

Начало на лактация До 90 ден 

Среда на лактация 90-150 ден 

Край на лактация 150-240 ден 

Балова оценка 
Доминантни  Индекс ранг ≥ 80% 

Подчинени  Индекс ранг ≤ 20% 
 

Баловата оценка на овцете е определена на базата на изградената 
строга йерархичност в стадото. Като доминантни животни са определени 
тези които първи влизаха в доилната зала, а като подчинени тези които 
влизаха последни в доилната зала. В зависимост от физиологичното 
състояние овцете са разделени на 3 групи: в начало, среда и край на 
лактация. По време на доилния процес една част от овцете от всяка група 
влизаха за доене без да изчакват в доилна зала, а останалите престояваха в 
нея.  
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3.2. Методи на изследване 

Методите за изследване на кръвните показатели са извършени с 
помощта на специално лабораторно оборудване и са извършени от 
партньорски организации – „Клинична лаборатория към Лабораторо-
диагностичния център“ към Ветеринарномедицинския факултет при 
Тракийски университет, гр. Стара Загора и лицензирана лаборатория на 
„Център за мобилно обслужване“ към Ветеринарномедицинска болница 
при Тракийски университет, гр. Стара Загора. Етологичните изследвания 
са извършени от изследователския колектив и се прилагат в рамките на 
секция „Физиология на животните“. 

3.2.1. Хематологични методи  

Пробите са взети от v. jugularis externa в 3 епруветки, посредством 
вакуумконтейнери от лицензиран ветеринарен лекар. Кръвта изследвана за 
морфологични промени, е поставена в епруветки, съдържащи 
антикоагулант EDTA. K2. Изследвани са: 

 Левкоцити и левкоцитна формула - автоматичен хематологичен 4-
Diff анализатор „EXIGO EOS Vet” в лицензирана „Клинична 
лаборатория към Лабораторо-диагностичния център“ към 
Ветеринарномедицинския факултет при Тракийски университет, 
гр. Стара Загора. 

 Еритроцити, хемоглобин, хематокрит, среден обем на еритроцити, 
средно съдържание на хемоглобин в еритроцитите, средна 
концентрация на хемоглобин в еритроцитите, ширина на 
еритроцитно разпределение, тромбоцити, ширина на 
разпределение на тромбоцитите по обем – автоматичен 
хематологичен анализатор BC-2800 VET в лицензирана 
лаборатория на „Център за мобилно обслужване“ към 
Ветеринарномедицинска болница при Тракийски университет, гр. 
Стара Загора. 

 Биохимичните показатели в кръвния серум на опитните животни в 
Е1 и Е2 са изследвани с автоматизиран биохимичен анализатор 
„BS-120” в лицензирана лаборатория на „Център за мобилно 
обслужване“ към Ветеринарномедицинска болница при Тракийски 
университет, гр. Стара Загора. 

 Общата концентрация на изследваните хормоните (кортизол, 
трийодтиронин и тироксин) в животинския кръвен серум беше 
определена чрез ензимен микроимунен анализ, по метода на 
„AccuBindTM ELISA Test System“ в лицензирана лаборатория на 
„Център за мобилно обслужване“ към Ветеринарномедицинска 
болница при Тракийски университет, гр. Стара Загора. 
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3.2.2. Етологични методи 

За изчисляване на етологичните индекси „Индекс „Ред за влизане в 
доилната инсталация“ (РДИ) и Индекс „Избор на страна в доилната 
инсталация” (СДИ) са използвани данните, събирани от софтуера за 
управление на стадото, в т.ч. по време на доилния процес. На Tаблица M2 
са посочени начините за изчисляване на индексите, елементите на 
поведенческите особености, които характеризират и факторите на 
влияние, които сме изследвали. 

Таблица М2. Поведенчески индекси. 

Индекс 
Съдържа-

ние 

Модели на 

поведение 
Формули 

Фактори на 

влияние 

РДИ Ред за 

влизане в 

доилна 

инсталация 

Йерархия ОР = БОц x nent 

РР = ОР – nent 

ИР =
РР

Рmax
 x 103 

Ниво на 

продуктивност; 

Стадии на 

лактация; 

ТВНД 

СДИ Избор на 

страна в 

доилната 

инсталация 

Ранг, 

Рефлекс за 

ориентация  

СДИ = 
ЧВЛСДИ

ЧВДСДИ
 

Предпочитания ≥ 66% 

Без предпочитания 

50%>66% 

Ниво на 

продуктивност; 

Стадии на 

лактация; 

ТВНД 

ОР – Общ ранг; РР – Реален ранг; ИР – Индекс ранг; БОц – Балова оценка; 

nent – Брои влизания в доилна зала; ТВНД – Тип висша нервна дейност; 

ЧВЛСДИ – Честота на влизане в лявата страна на доилната инсталация; 
ЧВДСДИ – Честота на влизане в дясната страна на доилната 

инсталация 

 
3.2.3. Статистическа обработка 

Обработката и анализът на данните е направена чрез създаден от нас 
и адаптиран за целите на етологични изследвания стандартен софтуер, 
конфигуриран в среда Microsoft Excel. Получените данни са обработени и 
по методите на вариационната статистика, чрез метода за анализ на 
дискретни променливи, а за опитните групи допълнително са изчислени 
коефициентите на корелация във всички възможни комбинации за 
изследваните признаци и фактори на влияние. 

4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

В два последователни експеримента изследвахме оценка степента 
на благополучие и влиянието на сезона върху кръвните показатели и 
хормоните на надбъбречната и щитовидната жлези на овце, както и 



С т р . 10 | 44 

адаптацията и стресчувствителността на внесени кочове от породата 
„Лакон“.  

4.1. Оценка степента на благополучие и влиянието на сезона 

върху морфологичните, биохимичните и хормонални 

показатели на кръвта на изследваните млечни овце. 

4.1.1. Морфологични показатели в кръвта. 

Чрез изследването на морфологичните показатели в кръвта на дойни 
овце от породата Лакон се стремихме да оценим степента на благополучие, 
наличието на стресови фактори и влиянието на сезона (лято, есен и зима) 
върху броя на левкоцити (WBC), еритроцити (RBС) и тромбоцити (PLT), 
количествата на хемоглобина (HGB), хематокрита (HCT). Получените 
резултати от нашите изследвания са представени на Фигура Р1-Р5. 

 Общ брой левкоцити 

На Фигура Р1 са представени данните от изследването на 
левкоцитите в кръвта на изследваните високо- и нископродуктивни овце. 
Броят на левкоцитите (WBC) в кръвта на изследваните високопродуктивни 
овце се увеличава достоверно (р<0.001) до 15.6.109/l през зимния сезон. 
Установихме увеличаване (р<0.001) броя на WBC през зимния сезон и при 
изследваните нископродуктивни овце до 19.53.109/l.  

 

Наблюдава се увеличение (р<0.01) на левкоцитите и при двете 
изследвани групи през зимния сезон спрямо летния сезон. През есенния 
сезон броят на WBC намалява достоверно (р<0.001) до 9.49.109/l при 
нископродуктивните животни спрямо зимния сезон. Също така 
установихме, че при нископродуктивните овце броят на левкоцитите се 
увеличава (р<0.5) до 19.53.109/l спрямо броя им при високопродуктивните 
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(WBC-15.6.109/l). Повишеното количество на левкоцитите в кръвта и на 
двете групи животни през зимния сезон се дължи на засилените 
метаболитни процеси в организма, поддържането на постоянна телесна 
температура и от тяхното физиологично състояние. Параметрите на кръвта 
се променят при животни, изложени на топлинен стрес. Gomes de Silva 
(1992) установява намаление на броя на левкоцитите в кръвта при 
животни, изложени на топлинен стрес. Други автори установяват, че 
количеството на белите кръвни клетки се увеличава при животни, 
изложени на високи температури (Wojtas, 2014). В съгласие с нашите 
резултати Liu et al. (2012) установяват, че броят на левкоцитите се 
понижава при високи температури на околната среда. Авторите 
констатират, че ниският брой на WBC вероятно се дължи на повишената 
концентрация на кортизола в кръвта на овце подложени на топлинен стрес, 
тъй като този хормон понижава клетъчния имунен отговор (Caroprese et al., 
2012). При други наши изследвания с породата Лакон (Slavov et al., 2018) 
установихме увеличение на общия брой на левкоцити в кръвта на овцете, 
дължащо се на образуването на по-голямо количество мляко през втората 
лактация на животните. Количеството на левкоцитите в кръвта на 
животните се изменя под влияние на централната нервна система, под 
действието на безусловно-рефлекторни и условно-рефлекторни промени.  

 Брой еритроцити 

Получените резултати от изследването на броя на еритроцитите в 
кръвта на опитните животни са представени на Фигура Р2. През летния 
сезон броят на еритроцитите (RBC) при нископродуктивните овце е 
8.5.1012/l, като се увеличава достоверно (р<0.001) до 9.87.1012/l през зимния 
сезон. При високопродуктивните овце не са установени достоверни 
разлики в броя на RBC и при трите изследвани сезона. Също така не са 
установени достоверни разлики в броя на изследваните еритроцити и 
между двете изследвани групи животни. По-ниските стойности на 
еритроцитите в кръвта на овцете от породата Лакон, получени по време на 
летния сезон се дължи на пониженото ниво на хранене на животните, 
породено от липсата на апетит, дължащ се на високите температури през 
този сезон. Въпреки по-високите стойности на еритроцитите, установени 
през зимата, те са в границите на считаните като референтни за вида 
(Madureira et al., 2013). Предишни проучвания доказват, че намаленият 
прием на храна се дължи на повишаването на температурите на околната 
среда през лятото (Abdelatif et al., 2009; Silankove et al., 1980; More et al., 
1891). Понижаването на стойностите на еритроцитите в кръвта на овцете 
може да се дължи и отчасти на хемодилуция. Liu et al. (2012) установяват, 
че броят на еритроцитите в кръвта не се повлиява при овце, отглеждани 
предимно пасищно и подложени системно на високи температури на 
околната среда. Това може да е индикация, че овцете, подложени системно 
на топлинен стрес, подобряват функционирането на червените кръвни 
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клетки (т.е. усилен транспорт на кислород и хранителни вещества), когато 
са защитени от слънчевата радиация.  

 

 Количество на хемоглобин 

На Фигура Р3 са представени резултатите, получени при 

изследването на степента на благополучие и влиянието на сезона върху 

количеството на хемоглобин в кръвта на овцете от породата Лакон.  

 

При нископродуктивните овце количеството на хемоглобина (HGB) в 

кръвта е 85.73 g/l през летния сезон и се увеличава достоверно (р<0.001) до 

114.33 g/l през зимния сезон. Нивото на хемоглобина в кръвта на 

високопродуктивните овце през летния сезон е 99.41 g/l и се увеличава през 

есенния и зимния сезон (108.29 g/l – 108.94 g/l). Въпреки установеното 
увеличение в количеството на HGB не са получени достоверни разлики 
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при високопродуктивните овце и през трите сезона. Установихме 

достоверни разлики в количеството на хемоглобина между двете 

изследвани групи. При нископродуктивните животни HGB е 85.73 g/l през 

летния сезон, а при високопродуктивните овце е 99.41 g/l (р<0.001). 

Avendano-Reyes et al. (2020) установяват, че вариациите в хематологичния 

профил на овце, подложени на топлинен стрес, са свързани с наличието на 

хемодилуция, причинена от увеличен прием на вода. Пониженото ниво на 

хемоглобина през летния сезон се дължи на понижения прием на 

хранителни вещества от животните поради високите температури през 

този сезон (Abdelatif et al., 2009). Промените в количеството на 

хемоглобина през зимния сезон вероятно се дължат на компенсаторни 

физиологични промени, които помагат на тялото да преодолее 

температурните промени. Механизмът на въздействието на сезоните върху 

количеството на хемоглобина в кръвта все още е неясен (Farooq et al., 

2017), но необходимостта от енергията през различните сезони за 

поддържане на физиологичните процеси, контролиращи топлинните 

загуби, може да бъде надеждно обяснение (Scharf et al., 2010; Fadare et al., 

2012). 

 Количество на хематокрит 

На Фигура Р4 е представено количеството на хематокрита в кръвта 

на изследваните овце. Количеството на хематокрита (HCT) в кръвта е в 

пряка зависимост с повишените нива на еритроцитите и хемоглобина при 
нископродуктивните овце. 

 

През есенния сезон се увеличава до 34.35% (р<0.05), а през зимния до 

32.49% (р<0.05) спрямо летния сезон. При високопродуктивните животни 

нивото на HCT през летния сезон е 30.35%, а през зимния е 
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32.39%.Наблюдава се увеличение в количеството му през есенния сезон до 

34.64 %, но въпреки това той си остава във физиологична норма и не са 

установени достоверни разлики между сезоните. През лятото 

температурата на околната среда се повишава, което причинява 

повишаване на телесната температура на животното, свързано с 

повишаване на консумацията на вода и периферна вазодилатация, водеща 

до хемодилуция, и до намаляване на стойностите на HCT (Koubkova et al., 

2002). 

 Брой на тромбоцитите 

Броят на тромбоцитите в кръвта на високопродуктивните овце през 
летния сезон е 251.81.109/l и намаляват (р<0.05) до 207.88.109/l през зимния 
сезон. През есенния сезон броят им също намалява, но не са установени 
достоверни разлики спрямо останалите два сезона. (Фигура Р5). При 
нископродуктивните животни количеството на тромбоцитите през летния 
сезон е 269.53.109/l и намалява (р<0.05) до 217.2.109/l през зимния сезон. 
Наблюдава се увеличение на тромбоцитите през есенния сезон при 
нископродуктивните овце до 275.4.109/l, но въпреки това не са установени 
достоверни разлики между останалите изследвани сезона.  

 

Тромбоцитите играят съществена роля в хемостазата. На практика 
повишеният брой на тромбоцитите може да бъде установено в случай на 
тежък кръвоизлив или повишена склонност към кръвоизливи (Russell, 
2010). Намаленото съдържание на тромбоцитите се свързва с 
повишаването на температурите през лятото, което е основната причина за 
наличието на стрес (Casella et al, 2013).  

4.1.2. Биохимични показатели 

Изследвайки биохимичните показатели в кръвния серум на овце, ние 
се стремихме да оценим благополучието им, да установим наличието на 
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стресови фактори и да изследваме влиянието на сезона (лято, есен и зима). 
Оценка на степента на благополучие и влиянието на сезона върху 
биохимичните показатели в кръвния серум на изследваните ниско- и 
високопродуктивни овце са представени на Фигура Р6-Р10, Таблица. Р1-
Р2. 

 Кръвна захар  

Количеството на кръвната захар и през трите сезона е представено на 

Фигура Р6. Изследваният показател през летния сезон при 

нископродуктивните овце е 2.83 mmol/l, а при високопродуктивните е 2.86 

mmol/l. През есенния сезон количеството на глюкозата в кръвта на 

изследваните животни е 2.64 mmol/l (нископродуктивни) и 2.68 mmol/l 

(високопродуктивни). Количеството на кръвната захар се увеличава през 

зимния сезон при нископродуктивните овце до 3.12 mmol/l, а при 

високопродуктивните до 2.97 mmol/l. 

 

Много изследователи съобщават, че серумните нива на глюкоза се 

увеличават значително по време на топлинен стрес при овце (Ellamie, 2013; 

Rashid et al., 2013; Sejian et al., 2013). Пониженото ниво на глюкоза в кръвта 

на овцете през летния сезон вероятно се дължи на понижения прием на 

хранителни вещества (Nazif et al., 2003; Ramana et al., 2013; Indu et al., 

2014). Karthik et al. (2021) изследват влиянието на различните системи на 

отглеждане и сезона върху кръвните показатели на овце. Те установяват, 

че при екстензивно отглежданите овце концентрацията на серумната 

глюкоза намалява, когато са на паша в продължение на 8 часа на ден 

(Kulkarni et al., 2010; Kochewad et al., 2018b). Топлинният стрес повишава 

плазмените концентрации на инсулин в кръвния поток, което е от 

съществено значение за изхвърлянето на глюкоза в периферните тъкани 
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(Min et al., 2015). По-малката наличност на субстрат за образуване на 

глюкоза в обширна система е друга причина за ниските серумни нива на 

глюкоза. Въпреки установеното увеличение на концентрацията на 

глюкозата не са установени статистически значими разлики както между 

сезоните, така и между изследваните групи. Когато едно животно е 

изложено на различни стресови фактори, нивото на кортизола в кръвта се 

увеличава вследствие стимулирането на хипоталамо-хипофизно-

надбъбречната ос. Повишената концентрация на кортизол може да доведе 

до повишаване на количеството на кръвната захар. Освен това повишената 

симпатико надбъбречната активност, стимулирана от физиологически и 

психологически стрес, също може да доведе до хипергликемия чрез 

увеличаване на разграждането на гликоген в черния дроб (Аdenkola & Ayo, 

2010; Ali et al., 2006). Въпреки увеличението, изследваният показател си 

остава във физиологична норма. От други изследвания, свързани с 

кръвните показатели на овце от породата Лакон Slavov et al. (2018) 

установяват, че нивото на кръвната захар се увеличава през първата 

лактация спрямо втората поради повишената продуктивност и отделянето 

на лактоза в млякото.  

 Креатинин  

Количеството на креатинина (Фигура Р7) и при двете изследвани 
групи дойни овце варира в границите от 61 µmol/l до 64 µmol/l през летния 
сезон. Наблюдава се незначително увеличение в количеството му през 
есенния (61.13 - 64 µmol/l) и зимния сезон (62.13 - 64.24 µmol/l) и при двете 
изследвани групи.  
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Нивото на креатинин в кръвта на животните е индикатор за 
нормалното функциониране на бъбреците, като високите нива са белег за 
нарушената им функция. Нормалното ниво на креатинин при овце варира 
между 44-150 µmol/l и се повишава с неуспешна гломерулна филтрация. 
Чрез нашето изследване ние установихме, че сезонът не указва влияние 
върху изследвания кръвен показател. Varlyakov et al. (2015) установяват 
леко повишение на нивото на креатинин в кръвта на шилета след добавяне 
към дажбата на Optigen както преди, така и след хранене, но не е 
статистически доказано. Въпреки установеното увеличение на 
изследвания показател, той си остава във физиологична норма и не 
застрашава здравословното състояние на животните и благополучието им. 

 Урея  

През летния сезон количеството на урея в кръвния серум (Фигура Р8) 
на високопродуктивните овце се увеличава (р<0.001) до 11.52 mmol/l в 
сравнение със зимния сезон където количеството и е 7.34 mmol/l.  

 

 

Същата зависимост се наблюдава и при нископродуктивните овце, 
където през зимния сезон количеството на уреята е 6.78 mmol/l и се 
увеличава (р<0.001) до 10.93 mmol/l през летния сезон. Установихме, че 
нивото на уреята в кръвта през есенния сезон намалява (р<0.01-р<0.05) и 
при двете изследвани групи спрямо летния сезон. Количеството на уреята 
в кръвния серум и при двете изследвани групи овце намалява (р<0.05) през 
зимния сезон спрямо есенния.  

Ibrahim et al. (2020) установяват значителни промени в бъбречната 
активност, докато плазмените нива на уреята се повишават значително 
(р<0.05) при агнета, подложени на топлинен стрес в сравнение с 
контролната група. Няколко автори (Srikandakumar et al., 2003; Kour et al., 
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2014; Rathwa et al., 2017) илюстрираха, че наблюдаваното повишаване на 
концентрацията на урея по време на топлинния стрес се дължи на 
увеличаването на кръвния поток в периферната капилярна мрежа, 
намаляването на бъбречния кръвен поток и скоростта на гломерулната 
филтрация по време на топлинния стрес. 

 Общ холестерол  

Общият холестерол (Фигура Р9) в кръвта на нископродуктивните 
овце през есенния сезон се увеличава достоверно (р<0.05) до 2.42 mmol/l 
спрямо летния и зимния сезон. При високопродуктивните овце 
количеството на общия холестерол през летния сезон е 1.58 mmol/l и се 
увеличава (р<0.05) до 2.5 mmol/l през зимния сезон.  

 

Въпреки установените статистически значими разлики между 
сезоните в количеството на общия холестерол в кръвния серум на 
изследваните групи овце, той си остава във физиологична норма. Мнозина 
автори установяват, че серумните нива на холестерола се увеличават, 
когато овцете са подложени на продължителни високи температури на 
околната среда (Ellamie, 2013; Rashid et al., 2013; Sejian et al., 2013). Други 
автори съобщават, че пониженото количество на холестерола в кръвта на 
овце (Nazif et al., 2003; Sejian et al., 2010; Ramana et al., 2013; Indu et al., 
2014) през летния сезон се дължи на намаления прием на хранителни 
вещества.  

 Триглицериди  

При високопродуктивните овце нивото на триглицеридите през есента 
(Фигура Р10) се увеличава (р<0.001) до 0.38 mmol/l в сравнение с летния 
сезон, когато количеството му е 0.21 mmol/l. Триглицеридите при 
нископродуктивните овце се увеличават (р<0.01) до 0.31 mmol/l през 
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есенния, а през летния сезон намаляват до 0.18 mmol/l. През есенния сезон 
спрямо зимния количеството на триглицеридите се увеличава съответно 
(р<0.05) при нископродуктивните и (р<0.001) при високопродуктивните 
изследвани животни. 

 

Установихме и достоверни разлики в количеството на 
триглицеридити и между изследваните групи. При високопродуктивните 
овце количеството на триглицеридите е по-високо (р<0.05) 0,21 mmol/l в 
сравнение с нископродуктивните овце, където нивото им е 0.18 mmol/l.  

 Серумни ензими 

Клетъчните ензими са многобройни и важни в клинично отношение. 
Попадат в кръвта при нарушаване на пермиабилитета на клетъчните 
мембрани или при разрушаването на клетки и тъкани, като предизвикват 
хиперензиминемия. Особено широко клинико-диагностично значение 
имат аминотрансферазите.  

Данните от ензимната активност на L-аспартат 2-
оксоглутаратаминотрансферазата (АСАТ), L-аланин 2-
оксоглутаратаминотрансферазата (АЛАТ), гамаглутамилтрансфераза 
(Гама-ГТ) и алкалната фосфатаза (АФ) при овце от породата, изследвани 
през три сезона (лято, есен и зима), са представени на Таблица Р1. 

През летния сезон количеството на АСАТ при изследваните 
нископродуктивни овце е 55.47 U/L и се увеличава (р<0.001) до 106.07 U/L 
през зимния сезон. Подобни резултати установихме и през есенния сезон, 
когато количеството на АСАТ се увеличава (р<0.001) до 98.8 U/L спрямо 
летния сезон. При високопродуктивните животни се наблюдава същата 
тенденция за увеличаване на ензимната активност на АСАТ както през 
есенния сезон (р<0.001) до 104.18 U/L, така и през зимния сезон (р<0.001) 
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до 102.65 U/L спрямо летния. Не установихме значими разлики в 
серумната активност на АЛАТ както между сезоните, така и между 
изследваните групи животни.  

Таблица Р1. Количество на серумните ензими (U/L) в кръвта на овце. 

Сезон 
нископродуктивни високопродуктивни 

n х ±Sx n х ±Sx 

АСАТ     U/L 

Лято 15 55.47cc 4.17 17 39.35 3.95 

Есен 15 98.8aaa 9.17 17 104.18aaa 8.96 

Зима 15 106.07*** 12.37 17 102.65*** 11.69 

АЛАТ      U/L 

Лято 15 17.67 0.86 17 17.71 0.64 

Есен 15 18.47 1.59 17 18.06 1.63 

Зима 15 15.73 1.12 17 16.53 1.14 

Гама-ГТ       U/L 

Лято 15 28.67 3.26 17 46.18ccc 3.15 

Есен 15 52.67aaa 4.54 17 59.77a 4.84 

Зима 15 57.87** 9.45 17 51.59 4.11 

АФ       U/L 

Лято 15 102.93 20.14 17 98.94 14.63 

Есен 15 192.07a 32.95 17 206.59aa 27.82 

Зима 15 178.67* 31.08 17 171.53** 16.84 

*-сравнение на резултатите между летен и зимен сезон; а-сравнение на резултатите 

между летен и есенен сезон; b-сравнение на резултатите между есенен и зимен сезон; 

c- сравнение на резултатите между ниско и високопродуктивни овце; *, а, b, c- (p<0.05); 

**, aa, bb, cc – (p<0.01); ***, aaa, bbb, ccc – (p<0.001);  

Количеството на Гама-ГТ през летния сезон при 
високопродуктивните овце е 46.18 U/L и се увеличава (р<0.05) през 
есенния сезон. През летния сезон при нископродуктивните животни 
серумната активност на Гама-ГТ е 28.67 U/L и се увеличава (р<0.01) през 
зимния сезон до 57.87 U/L. Установихме, че при нископродуктивните овце 
количеството на Гама-ГТ през есенния сезон се увеличава (р<0.001) до 
52.67 U/L спрямо летния сезон. При сравняване на серумната активност на 
Гама-ГТ между групите установихме, че при нископродуктивните овце 
количеството й е 28.67 U/L, а при високопродуктивните животни е 46.18 
U/L (р<0.001).  

Алкалната фосфатаза при нископродуктивните овце е 102.93 U/L и се 
увеличава достоверно (р<0.05) през есенния сезон до 192.07 U/L. През 
зимния сезон АФ се увеличава (р<0.05) до 178.67 U/L спрямо летния сезон. 
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При високопродуктивните овце количеството на АФ се увеличава (р<0.01) 
както през есенния сезон, така и през зимния сезон спрямо летния.  

Установените значителни увеличения в активността на ензимите 
АСАТ, АЛАТ, Гама-ГТ и алкалната фосфатаза, които са косвен показател 
за нормалното функциониране на черния дроб, вероятно се дължи на 
различния състав на изхранваните дажби, по-високото протеиново ниво в 
дажбите и продуктивността на овцете. Резултатите, получени от Karthik et 
al. (2021) показват, че системата на отглеждане и сезонът повлияват на 
количеството на АСАТ и АЛАТ. Получените от тях резултати са 
противоположни на нашите. Те установяват, че АСАТ и АЛАТ са 
повишени при овцете, подложени на топлинен стрес. Като цяло 
повишените нива на АСАТ са свързани с чернодробни и мускулни 
заболявания, а по-високите нива на АЛАТ се дължат само на 
чернодробните нарушения. Въпреки това, в настоящото проучване, тези 
резултати могат да се дължат на повишената глюконеогенеза от 
протеинови източници, като по този начин се натоварва черният дроб 
(Kochewad et al., 2018b). Според Weigand et al. (2007) по-високите серумни 
нива на АСАТ или АЛАТ при всеки вид са свързани с тяхната по-ниска 
способност за толерантност към топлина.  

 Общ белтък, албумини и глобулини 

Количеството на общия белтък в кръвния серум на овцете варира от 
70.35 g/l до 76.61 при изследваните групи и изследваните сезони (Таблица 
Р2). През летния сезон и при двете изследвани групи овце количеството на 
изследвания показател се увеличава в сравнение с останалите изследвани 
сезони. 

Таблица Р2. Съдържание на общите белтъци, албумини и 
глобулини (g/l) в кръвния серум на овце. 

Сезон 
нископродуктивни високопродуктивни 

n х ±Sx n х ±Sx 

Общ протеин              g\l 

Лято 15 76.61 1.53 17 74.32 0.87 

Есен 15 70.35 5.32 17 70.87 4.72 

Зима 15 74.81 2.36 17 73.71 2.03 

Албумини        g\l 

Лято 15 39.53 0.43 17 38.72 0.54 

Есен 15 35.15 2.72 17 34.71 2.39 

Зима 15 39.27 0.71 17 38.7 0.93 

Глобулини     g\l 

Лято 15 37.18 1.57 17 35.82 0.6 

Есен 15 35.29 2.93 17 35.45 2.38 

Зима 15 36.38 1.61 17 34.94 1.43 
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Въпреки установеното увеличение количеството на общия белтък си 
остава във физиологична норма. Влиянието на сезона върху количеството 
на албумините и глобулините в кръвния серум е представен на Таблица 
Р2. Количеството на албумините в кръвния серум на нископродуктивните 
овце варира в границите 35.15-39.53 g/l, а при високопродуктивните овце 
от 34.71 до 38.72 g/l. Глобулините в кръвния серум на изследваните овце 
варират в границите от 34.94 до 37.18 g/l. Не установихме достоверни 
разлики при анализа на албумините и глобулините както между 
изследваните сезони, така и между изследваните групи овце. Количеството 
на общия протеин и албумините в кръвта на овце, отглеждани в интензивни 
производствени системи, е по-високо (р<0.001) през зимния сезон, докато 
количеството на глобулините в кръвта следват обратния модел (Karthik et 
al., 2021). По-високият серумен общ протеин при интензивно отглеждани 
овце може да е резултат от по-голяма ефективност от преобразуване на 
непротеиновите азотни вещества в аминокиселини и протеин. Интензивно 
отглежданите овце биха могли да имат по-голям брой микроорганизми и 
инфузории в търбуха, които синтезират протеина от наличния непротеинов 
азот, от хранителните дажби, съдържащи урея (Reddy et al., 2019 a, b).  

4.1.3. Хормонални показатели в кръвта 

За да оценим благополучието на овцете от породата Лакон, 
отглеждани при интензивни условия, изследвахме някои хормони в 
кръвния серум, които свидетелстват за наличието на стресови фактори. 
Количествата на кортизола и тироидните хормони (трийодтиронин и 
тироксин) са представени на Фигури Р11-Р13.  

 Количество на кортизол 

Съдържанието на серумния кортизол (Фигура Р11) при 
високопродуктивните овце се увеличава през есенния сезон – до 2.98 ±0.28 
ng/ml.  
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Разликите в количеството на кортизола спрямо летния (1.51 ng/ml) и 
зимния (1.26 ng/ml) сезони са статистически достоверни (р<0.001). 
Подобна е динамиката на кортизола и при нископродуктивните овце 
варира от 1.49 ng/ml през летния сезон и достигат до 2.88 ng/ml през 
есенния сезон. През зимния сезон количеството на кортизола в кръвта на 
нископродуктивните овце намалява до 1.20 ng/ml. Разликите спрямо 
летния и зимния сезон и между есенния и зимния сезон при 
нископродуктивните овце са статистически достоверни (р<0.001). 

 Количество на трийодтиронин 

Резултатите от изследването на трийодтиронина в кръвния серум на 
продуктивни овце са отразени на Фигура Р12. При нископродуктивните 
овце Т3 се движи в границите от 1.17 ± 0.09 ng/ml през летния сезон и се 
увеличава (р<0.001) до 2.20 ± 0.19 ng/ml през есенния сезон.  

 

Количеството на серумния трийодтиронин намалява статистически 
достоверно (р>0.001) до 1.09 ± 0.07 ng/ml през зимата. При 
нископродуктивните овце през есенния сезон трийодтиронина се 
увеличава до 2.12 ± 0.14 ng/ml в сравнение с останалите два сезона. 
Стойностите на Т3 през летния и зимния сезон са достоверно (р<0.001) по-
ниски от установените през есенния сезон. И при двете изследвани групи 
не са установени статистически достоверни разлики в количеството на 
серумния трийодтиронин както между групите, така и между летния и 
зимния сезон. 

 Количество на тироксин 

Данните, получени от изследването на тироксина в кръвния серум на 
овце от породата Лакон са представени на Фигура Р13. Серумната 
концентрация на тироксина при високопродуктивните овце варира през 
изследваните сезони, но като цяло следва тенденцията за повишаване до 
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2.86 ± 0.14 ng/ml, както при трийодтиронина през есенния сезон. Разликите 
между изследваните сезони са статистически доказани (р<0.05-р<0.001).  

 

Освен това установихме разлики в количеството на тироксина в 
кръвта между високо- и нископродуктивните овце през летния сезон. През 
летния сезон количеството на Т4 е по-високо (р<0.05) при 
високопродуктивните овце в сравнение с нископродуктивните. При 
нископродуктивните овце концентрацията на серумния тироксин през 
летния сезон е 0.96 ± 0.06 ng/ml и се повишава (р<0.001) през есенния сезон 
до 2.49 ± 0.31 ng/ml. Количеството на Т4 намалява (р>0.001) до 0.80 ± 0.31 
ng/ml през зимния сезон в сравнение с есенния сезон. Установихме 
статистически достоверни разлики (р<0.05) в количеството на Т4 между 
летния и зимния сезон. Установените от нас изменения в концентрацията 
на тироидните хормони и кортизола при овце с различна млечна 
продуктивност са свързани с редица структурни и функционални 
изменения, които настъпват в организма на животните в опита им да се 
справят с температурните промени, настъпващи по време на различните 
сезони и по време на лактация. 

Активността на щитовидната жлеза (секрецията, транспорт и 
физиологичното действие) се определя от функционалното състояние на 
животните – възраст, бременност, стадий на лактация, както и от 
множество външни фактори като: температура, промени в климата през 
различните сезони, хранителния режим, състава на дажбата и др (Ekpe and 
Christopherson, 1999; Георгиев и кол., 2002; Гудев и кол., 2014; Bhimte et 
al., 2018; Karthik et al., 2021). Същото се отнася и за така наречения хормон 
на стреса кортизол (секретиран от надбъбречните жлези), който наред с 
хормоните на щитовидната жлеза в значителна степен осигурява 
приспособяването на организма към промените в условията на неговата 
външна и вътрешна среда (Sathisha et al., 2020; Getabalew et al., 2020). 
Кортизолът е ключов хормон в енергийния метаболизъм при стресови 
условия, тъй като активира няколко метаболитни пътя за насърчаване на 
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по-голяма наличност на енергия, включително гликогенолиза, 
глюконеогенеза и липолиза (Baumgard & Rhoads, 2013; Sejian et al., 2017). 
Karthik et al., (2021) установяват, че има значително взаимодействие между 
системата на отглеждане и сезона върху нивата на серумния кортизол в 
кръвта. Увеличеният стимул за топлинно натоварване от 
терморецепторите на кожата повишава плазмените нива на кортизол чрез 
активиране на механизма за освобождаване на адрено-кортикотропин 
(ACTH) (Yang & Zhang, 2004). Повишеното ниво на кортизол подпомага 
вазодилатацията, за да се улесни загубата на топлина. Получените от нас 
резултати кореспондират с получените от (Karthik et al., 2021). Те 
установяват, че нивата на Т3 и Т4 са по-ниски при екстензивни или 
полуинтензивни системи на отглеждане и през летния сезон. Тези 
резултати са в потвърждение на резултатите от по-ранните изследвания 
(Indu et al., 2014). Известно е, че топлинният стрес засяга хипоталамо-
хипофо-щитовидната ос, за да намали производството на хормоните на 
щитовидната жлеза, като по този начин предотвратява метаболитното 
производство на топлина, за да се справи с повишената температура на 
околната среда (Aleena et al., 2016). 

4.2. Адаптивен профил на кочове от породата Лакон, оценен 

чрез изследване на морфологични, биохични и хормонални 

показатели в кръвта. 

4.2.1. Морфологични показатели 

 Брой на левкоцити и левкоцитна формула 

Резултатите, получени от изследването на левкоцитите и 
левкоцитната формула, са представени на Фигура Р14-Р15. Броят на 
левкоцитите варира от 6.22.109/l до 8.32.109/l през трите изследвани 
периода, като разликите не са доказани математически.  
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Въпреки това ясно очертана е тенденцията за намаление в периода 2 
месеца след вноса – близо 22% в сравнение с изходните данни и 
възстановяване на броя в края на изследвания период – 1 година. 
Причината е в смяната на дажбата и други фактори от околната среда, към 
които кочовете са се адаптирали. За това свидетелстват и данните за 
гранулоцитите и агранулоцитите, които като цяло следват посочената по-
горе тенденция. 

 

В същото време намалението на 2-рия месец при лимфоцитите е 35%, 
при моноцитите – 17%, а при гранулоцитите – 9%.  

Заедно с характерните нормални колебания на показателя във връзка 
със спецификата на метаболитните реакции в зависимост от 
физиологичното състояние на организма, увеличаване (хранителна 
левкоцитоза) или намаляване (левкопения) на общия брой на левкоцитите 
спрямо референтите стойности може да се наблюдава съответно при 
възпалителни процеси, под действието на токсични вещества, облъчване, 
стрес и др. или при инфекциозни болести, гладуване, потискане на 
функцията на костния мозък и т.н. (Fishman and Hofman, 2004; Harris, 
2006).  

 Брой на еритроцитите 

Данните за броят на еритроцитите в кръвта на изследваните внесени 
кочове са представени на Фигура Р16. При нашите изследвания 
установяваме, че броят им на 15 ден след вноса на кочовете е 9.98.1012/l, 
два месеца след вноса намаляват – 8.1.1012/l, а една година след вноса броят 
им доближава изходното ниво – 10.05.1012/l. Тенденцията е подобна на 
установената при левкоцитите, намалението е 18%. Нашите данни могат 
да служат за ориентир при определяне на референтните граници по този 
показател, въпреки че при други породи овце установихме влияние на 
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продуктивността - при високопродуктивните животни еритроцитите в 
кръвта са повече (Петков и кол., 2000). 

 

 Количество на хемоглобина 

Количеството на хемоглобина в кръвта, представено на Фигура Р17, 
следва тенденцията, установена при левкоцитите и еритроцитите, но 
намалението е незначително (8%) и може да се приеме, че е в границите на 
допустимата грешка за полеви изследвания. Петнадесет дни след вноса то 
е 122 g/l , на втория месец е 112.63 g/l и на една година след вноса - 117.4 
g/l.  

 

 Количество на хематокрита 

Непроменените количества на хемоглобина и броят на еритроцитите 
и през трите изследвани периода са причина за близките нива и на 
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хематокрита - той варира от 32.6% до 36.7%. Съдържание на хематокрит в 
кръвта на внесени кочове изследвано в рамките на едногодишен 
адаптационен период е представено на Фигура Р18. 

По-високото ниво на втория месец доказва компенсиращия характер 
на адаптивната реакция, която спомага за запазване дихателната функция 
на кръвта, въпреки намалението в броя на еритроцитите. 

 

 

 Брой на тромбоцитите 

Броят на тромбоцитите в кръвта на изследваните животни е 
представен на Фигура Р19. Тромбоцитите имат важна защитна функция, 
главно при съсирването на кръвта, имат своето значение и за общия 
имунитет. В литературата се сочат много широки референтни граници при 
овцете - от 170 до 980.109/l.  
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Установените от нас стойности – петнадесет дни след вноса – 
229.6.109/l, на втория месец след вноса – 275.17.109/l и на една година след 
вноса – 183.4.109/l, считаме, че са в рамките на физиологичната норма, а 
данните ни могат да служат при специфициране на референтни граници за 
породата у нас. 

4.2.2. Биохимични показатели  

 Кръвна захар 

Стойностите на кръвната захар са представени на Фигура Р20. През 
първия период на вземане на кръвни проби от кочове от породата Лакон 
нивото на кръвната захар е 3.55 mmol/l, през втория период 3.43 mmol/l, а 
една година след вноса нивото на кръвна захар намалява с висока степен 
на достоверност, като достига до 2.02 mmol/l. Данните ни показват ясно, че 
един от основните енергийни източници претърпява значителни промени. 
Високо достоверното намаление се дължи по-вероятно на интензивното 
използване на кочовете и невъзможността за компенсиране от 
хранителните източници. Тази наша хипотеза ще бъде потвърдена или 
отхвърлена много скоро чрез срока на използването им като разплодници 
на база продуктивни показатели. Необходимо е да натрупаме още данни, 
за да изкажем обосновано предположение за границите на физиологичната 
норма, отчитайки и натоварването, на което подлагаме кочовете. Вече е 
установен ефект на сезона, който понижава нивото на кръвната захар при 
овце (Antunovic´ et al., 2002).  

 

 
 Креатинин  

Количеството на креатинина в кръвния серум на интрудоцитаните 
кочове от Южна Франция е показано на Фигура Р21. Нивото на 
креатинина в кръвта на кочовете на 15-ия ден е 86.33 µmol/l, на 2-рия месец 
е 83.5 µmol/l, а в края на адаптационния период е 69 µmol/l. Установените 
от нас промени в концентрацията на креатинина са статистически 
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достоверни (р<0.05-р<00.01), като разлики се наблюдават между 15-ия ден 
и една година и на 2-рия месец и в края на адаптационния период.  

 

 Урея 

Резултатите за количеството на урея са представени на Фигура 
Р22. В рамките на едногодишния адаптационен период установихме, че 
на 15-ия ден след внасянето на животните количеството на уреята в 
кръвния серум е 6.13 mmol/l и се увеличава постепенно до 6.68 mmol/l. 
Въпреки установеното увеличение на биохимичния показател, не 
установихме математически достоверни разлики в рамките на 
изследвания период.  

 

 Общ холестерол 

Идентична тенденция, както при кръвната захар, се установява и в 
нивото на общия холестерол. Количеството на общия холестерол в 
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кръвния серум на кочове е представен на Фигура Р23. Петнадесет дни след 
вноса нивото на общия холестерол в кръвния серум е 1.55 mmol/l и 
намалява прогресивно до 0.86 mmol/l в края на изследвания период, като 
разликите са със средна степен на достоверност. 

 

Тези данни затвърждават убеждението ни, че в организма на 
изследваните животни настъпват значими метаболитни промени, като 
причините са в дажбата или натоварването им. Изследвайки общия 
холестерол на шилета, Славов (2013) установява, че при дажба II 
добавянето на кокосово масло повишава количеството на общия 
холестерол и холестерол HDL два и половина часа след хранене (р<0.001). 

 Триглицериди 

Данните от Фигура Р24 отразяват промените в съдържанието на 
триглицеридите в кръвния серум на изследваните кочове.  
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Серумната концентрация на триглицеридите, която на 15-тия ден след 
интродукцията на кочовете е 0.11 ± 0.01 mmol/l, се различава съществено 
от останалите периоди. На 2-рия месец от опитния период количеството на 
триглицеридите се увеличава до 0.24 ± 0.06 mmol/l, а в края на периода до 
0.46 ± 0.02 mmol/l. Статистическият анализ на данните показва, че 
разликите в стойностите на триглицеридите са достоверни (р<0.05-р<0.01).  

 Серумни ензими  

Клетъчните ензими са многобройни и важни в клинично отношение. 
Попадат в кръвта при нарушаване пермеабилитета на клетъчната мембрана 
или при разрушаване на клетки и тъкани, като предизвикват 
хиперензиминемия. Особено широко клинико-диагностично значение 
имат аминотрансферазите. Данните за ензимната активност на L–аспартат 
2–оксоглутаратаминотрансферазата (АСАТ), L-аланин 2–оксоглутарат-
аминотрансферазата (АЛАТ), гама-глутамилтрансфераза (Гама-ГТ) и 
алкалната фосфатаза (АФ) при кочове са представени в Таблица Р3.  

Нивото на L–аспартат 2–оксоглутаратаминотрансферазата 15 дни 
след вноса е 90.17 U/L, два месеца след вноса е 93.68 U/L и се повишава 
(p<0.01- p<0.05) до161.4 U/L една година след вноса в сравнение с 15 дни 
и 2 месеца след вноса. АЛАТ следва същата тенденция, като нивото му в 
кръвния серум се увеличава (p<0.05) до 30.2 U/L една година след вноса на 
кочове от породата Лакон в сравнение с 15 дни и 2 месеца след вноса. 

Таблица Р3. Количество на чернодробните ензими (U/L) в кръвния 
серум на кочове. 

Показатели 

15 дни след 

вноса 

2 месеца след 

вноса 

1 година след 

вноса 

х ±Sx х ±Sx х ±Sx 

АСАТ U/L 90.17 10.57 93.68 4.45 161.4 a/bb 13.81 

АЛАТ U/L 16.67 0.56 17.33 1.74 30.2 a/b 3.62 

Гама-ГТ U/L 60.55 8.54 65.67 3.48 83.8 6.8 

АФ U/L 245 63.45 278.5 bbb 27.6 112.6 18.22 

a - достоверност на разликите между 15 дни след вноса и 1 година след вноса; b - 

достоверност на разликите между 2 месеца след вноса и 1 година след вноса; a, b - 

p<0.05; aa, bb - p<0.01; aaa, bbb - p<0.001 
 

Серумната гама-глутамилтрансфераза през трите изследвани периода 
на кочове от породата Лакон варира от 60.55 U/L до 83.8 U/L една година 
след вноса, но увеличението е недоказано математически. Нивото на 
алкалната фосфатаза (Таблица Р3) при кочове от породата Лакон е най-
високо два месеца след вноса и достига до 278.5 U/L, като увеличението е 
доказано с висока степен на достоверност(p<0.001), a 1 година след вноса 
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намалява до 112.6 U/L. Независимо от периода на изследване на кръвния 
серум на кочове от породата Лакон серумните ензими остават във 
физиологична норма, но за да обясним констатираните различия са 
необходими допълнителни изследвания. Славов (2013) установява 
значително понижаване на АСАТ, АЛАТ и АФ, което е косвен показател 
за нормално функциониране на черния дроб, независимо от по-високото 
липидно ниво в дажбите. 

 Общ белтък, албумини и глобулини. 

Влиянието на адаптационния период върху количеството на 
плазмените белтъци в кръвния серум на кочовете са представени на 
Фигура Р25. От органичните съставки на кръвта най-важно място заемат 
плазмените белтъци. Резултатите от нашите изследвания показват, че няма 
констатирани достоверни разлики в нивата на общия белтък в трите 
периода - те са с много близки стойности (76-77 g/l) и в референтните 
граници. Албумините са основен източник за синтез на белтъчини в 
органите. Ние установихме, че нивото им 15 дни след вноса е най-високо 
и достига до 40.93 g/l, с доказани разлики - 2 месеца (p<0.01) и 1 година 
след вноса (p<0.05). 

Според Caldeira et al. (2007) албумините заедно с уреята са най-
добрият индикатор за нивото на белтъчния метаболизъм в организма на 
преживните животни. Нивата на глобулините са в границите 36.25–39.6 g/l 
и следват тенденциите, описани за общия белтък. Те се подразделят на 
алфа-, бета-, и гама-глобулини и отдавна е известно, че имат решаваща 
роля в изграждането на имунитета и осигуряват защитните функции на 
организма. Получените от нас стойности са в референтните граници за 
овцете (35-55 g/l).  
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4.2.3. Хормони в кръвния серум 

Концентрациите на кортизол, Т3 и Т4, в серума на внесените кочове от 
породата Лакон са представени на Таблица Р4. Те бяха изследвани, 
защото щитовидната и надбъбречната жлези играят ключова роля в 
механизма на адаптация. 

Таблица Р4. Хормонални нива в кръвния серум на кочове от 
породата Лакон. 

Хормони 

15 дни след 

вноса 

2 месеца след 

вноса 

1 година след 

вноса 

х ±Sx х ±Sx х ±Sx 

Кортизол ng/ml 1.12 0.28 2.09 0.28 3.09aaa 0.25 

Трийодтиронин (T3) ng/ml 0.77 0.07 2.21*** 0.06 2.73aaa 0.32 

Тироксин (T4) ng/ml 1.06 0.21 3.42*** 0.42 5.15aaa 0.43 

* - достоверност на разликите между 15 дни след вноса и 2 месеца след вноса; a - 

достоверност на разликите между 15 дни след вноса и 1 година след вноса; ***, aaa 

- p<0.001 

 

Установено бе трайно увеличение в количеството на кортизола от 1.12 
ng/ml на 15-ия ден след вноса до 3.09 ng/ml една година след вноса 
(р<0.001). Като хормон, демонстриращ в най-висока степен наличието на 
стрес е наложително да се намери отговор и ние търсим обяснение за тези 
нива в 3 фактора: стрес, причинен от температурни промени, случната 
кампания и промяната в хранителния режим. Нивата на серумния 
трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4) следват същата тенденция – 
повишават се, още по-ясно два месеца и една година след вноса (р<0.001). 
Тези резултати, заедно с получените за нивата на кръвна захар и 
холестерол, ни насочват към идеята за настъпили метаболитни промени в 
организма на изследваните животни. Серумните концентрации на 
хормоните на щитовидната и надбъбречните жлези варират значително 
поради вътрешни или външни фактори: стрес, температура на околната 
среда, сезонни и дневни ритми на хранене, дори разлики в метаболитната 
активност. Очевидна е необходимостта от допълнителни проучвания, за да 
имаме ясен отговор за конкретния случай. 

4.3. Поведение по време на доене 

Изградените навици на ред за влизане в доилната инсталация или 
тяхната промяна могат да се характеризират с процеси, които показват 
наличие на стресови ситуации или дисфункции, свързани с доилния 
процес. Gorecki & Wojtowsku (2004) установяват, че животните, влизащи 
първи в доилната инсталация, отдават повече мляко от тези, влезли 
последни. Средната дневна млечна продуктивност на изследваните от нас 
животни е 2.451 l, като най-висок пик от 3.967 l е установен в средата на 
лактация (Таблица Р5). Съдейки по средните стойности, правим 
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заключението, че максималната констатирана дневна млечност е 
характерна за малък брой овце, тъй като най-висока е продуктивността в 
началото на лактация – 2.906 l. Минимална стойност от 0.838 l дневен 
добив на мляко бе установена в началото на лактационния период. Прави 
впечатление увеличаването на минималните стойности с напредване на 
стадия на лактация, което е причина за най-ниска разлика между минимум 
и максимум в края на лактацията. 

Таблица Р5. Продуктивност на стадото (литри на ден) в периода 
на лактация. 

Параметри 
Стадий на лактация 

Общо 
Начало Среда Край 

n 165 237 218 215 

x 2.906 2.239 2.208 2.451 

Sx 0.070 0.252 0.189 0.171 

Max 3.844 3.967 3.813 3.967 

Min 0.838 1.018 1.431 0.838 

Dif 3.006 2.950 2.383 3.130 
 

На базата на получените данни за продуктивността на изследваните 
овце от породата Лакон ние ги разделихме на две групи, съответно: високо- 
(ВП) и ниско- (НП) продуктивни. За високопродуктивни определихме тези 
със средна дневна млечност 2.948 литра, като стойностите варират в 
границите 2.143-3.967 литра (Таблица Р6). При ВП овце се наблюдава 
ясно изразен пик в честотата на разпределение на индекса за млечна 
продуктивност по средата на лактационния период (Фигура Р24). 
Млечността на овцете, определени като НП през изследвания период, е 
1.634 литра (Таблица Р7) като най-висока е в началото на лактация и 
тенденцията за намаление е ясно изразена с напредване на стадия на 
лактация. Максимални стойности са установени в началото, а 
минималните – в края на лактация. 

 

Таблица Р6. Високопродуктивна група овце - дневна продуктивност 
(литри) в различен стадий на лактация. 

Параметри 
Стадий на лактация Високо-

продуктивни Начало Среда Край 

n 33 48 44 43 

x 3.122 2.989 2.838 2.948 

Sx 0.034 0.040 0.065 0.054 

Max 3.844 3.967 3.813 3.967 

Min 2.918 2.143 2.201 2.143 

Dif 0.926 1.824 1.612 1.824 



С т р . 36 | 44 

Таблица Р7. Нископродуктивна група овце - дневна продуктивност 
(литри) в различен стадий на лактация 

Параметри 

 

Стадий на лактация Ниско-

продуктивни Начало Среда Край 

n 33 48 44 43 

x 1.993 1.752 1.367 1.634 

Sx 0.056 0.048 0.053 0.063 

Max 2.316 2.154 1.938 2.316 

Min 0.809 0.808 0.700 0.700 

Dif 1.507 1.346 1.238 1.615 
 

От Фигура Р26 се виждат различията в разпределението на 
животните от двете продуктивни групи. Констатира се изразен пик на 
животните с преобладаваща продуктивност около 3 литра и липса на такъв 
при нископродуктивните. Веднага трябва да се направи уточнение, че 
т.нар. от нас „нископродуктивни“ овце са с непостижима продуктивност за 
мнозинството овцеферми у нас. Препокриването на пиковете в 
централната част на графиката е в резултат на промените в 
продуктивността в рамките на лактацията. 

 

Данните за Индекс „Ред за влизане в доилната инсталация“ (РДИ) 
показват, че стойностите му нарастват с напредване на стадия на лактация 
и достигат максимум в края на лактацията (Таблица Р8).  

Средните стойности са в границите 385.16-424.85, като статистически 
доказани разлики между стадиите на лактация няма. Както е описано в 
раздел „Материал и методи“, стойността на индекса е изчислена след 
елиминиране на всички странични и случайни фактори и е достатъчно 
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надежден източник да направим обосновано предположение, че в групата 
е изграден стабилен йерархичен ред, който се проявява и чрез установения 
порядък на влизане за доене. 

Таблица Р8. Стойности на Индекса ред за влизане в доилната 
инсталация (РДИ) за цялата експериментална група. 

Стадий на 

лактация 
n 

РДИ 

Min Max x Sx 

Начало 165 88 664 385.16 11.82 

Среда 245 14.59 735.42 405.53 14.87 

Край 223 18.06 750 424.85 15.08 

Общо 633 14.59 750 405.18 13.92 

 

За да преценим разликите между животните влизащи първи или 
последни за доене, приложихме много строг критерий – 80% от цялата 
група, макар че според много изследователи и 66%, т.е. 2/3 от групата, е 
достатъчно висок праг. От изследваните общо 633 овце-майки, 127 са 
влезли в доилната зала като първа група, със среден РДИ 668.62±4.02 
срещу само 129.31±6.02 за последна група (Таблица Р9). Докато при 
първата група в рамките на лактацията се наблюдава ясна тенденция за 
нарастване на стойностите на индекса, при последната група такава 
липсва. Това е косвен показател за дисхармония при животните, които са 
последни не само по ранг, но очевидно и по-трудно изграждат и поддържат 
взаимоотношенията помежду си. 

Таблица Р9. Стойности на РДИ за първата и последната група, 
влизащи за доене. 

Стадий на 
лактация 

n 
Първа група>80% 

Последна 
група<20% 

x Sx x Sx 

Начало 33 594.91 5.78 172.61 3.49 

Среда 49 695.70 3.34 88.74 6.59 

Край 45 715.25 2.93 126.57 7.97 

Общо 127 668.62 4.02 129.31 6.02 
 

Това е видно и от представеното на Фигура Р27 разпределение на 
честотите за РДИ. При овцете, влизащи първи е ясно оформен пик в 
границите 650-700, а при последните – разпределение, наподобяващо това 
на млечната продуктивност в границите 90-210 без изразен пик. Подобни 
резултати получава и Villagra et. al. (2007), Macuhova et. al. (2017), които не 
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установяват връзка между продуктивността на овцете и реда им за влизане 
в доилната зала. Техните изследвания показват, че овцете в така наречената 
последна група предпочитат да влизат последни в доилната зала поради 
своя социален ранг в стадото и темперамента си. 

 

Други автори доказват, че редът за влизане в доилната зала има пряка 
зависимост с по-високия добив на мляко. Тези резултати се наблюдават 
при крави и кози (Margetinova et al., 2003; Gorecki & Wojtowski, 2004; 
Grasso et al., 2007). Също така Dimitrov et al. (2012) оценява нивото на страх 
на млечни овце по време на доилния процес на различна възраст и 
темперамент. Те откриват, че възрастта (овце на първа и втора лактация) и 
темпераментът им не влияят върху реда им за влизане в доилната зала. 
Varlyakov et. al. (2018), изследвайки поведенческите реакции на кози по 
време на доене установява, че при така нареченото старо стадо има 
изграден стабилен йерархичен ред за влизане в доилната зала, а при 
младото стадо, родено в България и отглеждано при същите условия, 
изграденият йерархичен ред е още по-строг.  

Резултатите от нашето изследване показват слаба, разнопосочна 
корелация между добива на мляко и реда за влизане в доилната 
инсталация. Най-високата стойност r=0.11 е установена в края на 
лактацията (Таблица Р10).  

Разнопосочната корелация между добива на мляко и стойностите на 
СДИ са подобни на вече констатираните при РДИ (Таблица Р10), като 
най-високата стойност r=-0.295 е установена при без предпочитание в 
началото на лактацията. Запазва се и тенденцията от РДИ-последна група 
за по-високи, макар и разнопосочни стойности на корелационния 
коефициент при без предпочитание към страна на доилната зала. 

 

0

10

20

30

40

50

60

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0

Б
Р

О
Й

ИНДЕКС РДИ

Фигура Р27. Честота на разпределение - РДИ

Последна група Първа група



С т р . 39 | 44 

Таблица Р10. Корелационни коефициенти. 

Поведенчески  

индекс 

Начало на 

лактация 

Среда на 

лактация 

Край на 

лактация 

РДИ 

Общо 0.039 -0.026 0.110 

Първа група 0.051 -0.008 0.025 

Последна група -0.138 -0.089 0.110 

СДИ 

Общо -0.012 0.025 0.021 

С предпочитание -0.044 0.043 0.028 

Без предпочитание -0.295 0.145 -0.067 

    

РДИ : СДИ 0.273 0.114 0.149 

Първа група 0.214 0.045 0.276 

Последна група 0.455 -0.395 0.055 

С предпочитание 0.285 0.188 0.008 

Без предпочитание -0.081 -0.141 0.100 
 

Данните от Фигура Р28 са свързани с Индекс „Избор на страна в 
доилната инсталация“ (СДИ). 

 

Честотата на разпределение е с подобни характеристики при всички 
животни - без или с предпочитание към страна на доилната инсталация 
(Фигура Р28). Въпреки двойно по-широкия диапазон при овцете с 
предпочитание от фигурата ясно личи и количественото преобладаване, 
констатирано чрез данните на Таблица Р11. Данните показват, че 
изследваните овце имат ясно изразени предпочитания към страна на 
доилната инсталация през целия лактационен период. Общо близо 70 % 
(ПСДИ>66 %, Таблица Р11) от изследваните 215 овце имат 
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предпочитания към страна на доилната инсталация. Като по-предпочитана 
се явява лявата страна на доилната инсталация (с около 6% повече), а едва 
29.58 % от изследваните животни нямат ясни изразени предпочитания към 
страна на доилната инсталация. 

 

Таблица Р11. Стойности на Индекса избор към страна на доилната 

зала. 

Стадий на 

лактация 
Брой 

ПСДИ  

≥66% 

Избор на страна в доилната 

инсталация 

n % n 
Лява страна 

(%) 
n 

Дясна 

страна (%) 

Начало 165 108 66.06 56 34.54 52 31.52 

Среда 249 176 70.52 90 36.07 86 34.46 

Край 232 167 72.16 99 42.58 69 29.58 

Общо 645 451 69.38 244 37.53 207 31.85 

 

Тези резултати ни показват още веднъж, че в стадото се изгражда 
порядък, тъй като при голяма част от животните рефлексът за следване се 
проявява и при заемане на място в доилната зала. Предпочитанието към 
лявата страна на инсталацията вероятно е стимулирано от по-краткия път 
за излизане от залата или от особености на ориентировъчния рефлекс, 
който не е достатъчно добре проучен при овцете за разлика от детайлните 
изследвания при примати (в т.ч. човек), кучета, крави и др. 
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5. ИЗВОДИ 

В резултат на проведените изследвания и получените резултати от 
трите експеримента могат да се направят следните изводи: 

1. Има изграден стабилен йерархичен ред, които се манифестира с 
високи стойности (668.62) на Индекса ред за влизане в доилна 
инсталация през целия лактационен период. Нивото на 
продуктивността не влияе върху поредността на влизане и 
предпочитанието към страна на доилната инсталация. 

2.  Установеното предпочитание към страна (69.38 %) на доилната 
инсталация не е съпроводено с предпочитание към място, което 
подпомага процеса на доене.  

3. Чрез изследването на кръвните показатели и хормоните на 
надбъбречната и щитовидната жлези установихме, че въпреки 
промените в показателите настъпили по време на изследваните 
сезони, те не оказват влияние върху здравословното състояние и 
благополучието на овцете, отглеждани при интензивни 
производствени системи, но насочват към една по-трудна 
адаптация към този тип на отглеждане.  

4. Установена е динамика на кръвните показатели и хормоните на 
надбъбречната и щитовидната жлези, настъпила след внасянето на 
кочовете и по време на изследваните сезони.   

5. През зимния сезон е установено увеличение на броя на 
левкоцитите и еритроцитите, количествата на хемоглобина, 
хематокрита, съдържанието на хемоглобин и средна концентрация 
на хемоглобин в еритроцитите при нископродуктивните овце.  

6. Установено е достоверно влияние на сезона (есен) върху 
количествата на: общия холестерол, триглицеридите, 
чернодробните ензими, кортизола, трийодтиронина и тироксина, 
независимо от продуктивността на овцете.  

7. Потвърждава се добрата адаптационна способност на 
интрудоцирани кочове от породата Лакон от Южна Франция. 
Активния период на адаптация продължава повече от два месеца 
след вноса, а стойностите на кръвните им показатели се 
възстановяват в рамките на една година.  
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6. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА 

 Овцете от породата Лакон са подходящи за отглеждане у нас: лесно 
се приспособяват към интензивни системи на отглеждане и машинно 
доене; имат добра адаптивност, стресустойчивост и изграждат 
стабилен йерархичен ред в групата. 
 Поведенческите индекси могат да се използват в овцевъдната 

практика, като метод за оценка на темперамента, продуктивността и 
ранга на животните в стадата. Това ще подпомогне фермерите при 
избор на подходяща технология за отглеждане и стратегия за селекция 
на овцете към машинно доене. 
 Изследваните морфологични, биохимични и хормонални 

(кортизол, Т3, Т4) показатели в кръвта могат да се използват като 
физиологични индикатори за оценка благополучието, здравословното 
състояние, адаптацията и стресустойчивостта на овцете и кочовете, 
отглеждани в интензивни производствени системи.  

 

7. ПРИНОСИ 

За първи път у нас са изработени индекси за оценка поведението на 
овце от породата Лакон по време на доилния процес. Доказаното 
изграждане на стабилен йерархичен ред в групата и ясно изразеното 
предпочитание към страна на доилната инсталация, но не и на място за 
доене, подпомагат доилния процес. – Оригинален научен принос с 
практическо значение.  

Установените физиологични индикатори за благополучие на овце – 
морфологични, биохимични и хормонални (кортизол, трийодтиронин и 
тироксин) показатели в кръвта са първи по рода си у нас. – Научен принос 
с теоретичен характер и практическо значение. 

Получените резултати за адаптацията и стресчувствителността на 
внесени кочове от породата Лакон доказват възможностите за тяхното 
използване у нас, установяват продължителността на адаптационния 
период, но и затвърждават впечатлението за хегемонията на 
икономическия интерес на човека пред биологичните изисквания на 
животните. Констатираното състояние на напрежение в организма на 
кочовете резултира в по-кратък период за ефективната им експлоатация 
като разплодници. – Оригинален научен принос с теоретичен и 
практически характер. 
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Physiological indices of sheep welfare in intensive production systems 

Summary 

The purpose of the PhD thesis was achieved by performing the logically 
related experiments during 2017-2019. Еxperiment 1 (Е1) investigated the 
degree of welfare and the effect of season on morphological, biochemical and 
hormonal parameters of sheep blood. Еxperiment 2 (Е2) was designed to 
evaluate the adaptation potential and resistance to stress in imported Lacaune 
rams to climatic conditions and intensive farming. Еxperiment 3 (Е3) was 
conducted to investigate the behaviour of sheep during milking by observations 
on morning and evening milking. 

The results from studied blood parameters and blood adrenal and thyroid 
hormones (Е1) demonstrated seasonal changes that had no effect on sheep health 
and welfare. A more difficult adaptation during farming in intensive production 
system was presumed and as a result, increased leukocyte and erythrocyte 
counts, haemoglobin content, haematocrit, mean corpuscular haemoglobin and 
mean corpuscular haemoglobin concentration in low-producing sheep during the 
winter. A statistically significant seasonal effect on total blood cholesterol, 
triglycerides, liver enzymes, cortisol, triiodothyronine and thyroxine was 
proved, regardless of milk yield of sheep.  

The good adaptation potential of introduced rams from the South France 
breed Lacaune was confirmed (Е2). The active period of adaptation continued 
more than 2 months after the import, while blood parameters were restored 
within an year.  

A stable hierarchical order was established (Е3), manifested with high 
values (668.62) of the Index for entry in the milking installation was observed 
during the entire lactation period. The milk yield did not influence on the entry 
order and side preference in the installation. The observed side preference in the 
installation (69.38 %) was not accompanied with preference to the place in the 
milking installation, which was beneficial for the milking process.  

 
 


