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ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ – 
ДЪЛГ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО 

 
Биологичното разнообразие е най-голямата ценност на нашата пла-

нета. Богатство, което човекът започна да цени едва през последните години, 
когато голяма част от него е вече безвъзвратно изгубена. Крачейки самодо-
волно из дебрите на историята, опиянен от своите успехи и “велики” тво-
рения, увлечен в прекрояване на материята – първоначално неживата, а по- 
късно и живата, в един момент той се изправи пред опасността да остане сам 
и да крачи през великата пустош на нищото. 

Основна причина за загубата на генетични ресурси в животновъдст-
вото е неговата глобализация и индустриализация. Високоспециализираното 
индустриално животновъдство се базира на тясна генетична основа, отбрана 
изключително и само за производство на максимално количество продукция. 
Едностранчивата селекция по продуктивност, подпомогната от широкото при-
лагане на репродуктивните биотехнологии – изкуствено осеменяване, поли-
овулация, in vitro оплождане, трансплантация на ембриони, както и между-
народният трансфер на генетичен материал, доведоха до стесняване на 
гене-тичното разнообразие, до изчерпване, до “ерозия” на генетичните 
ресурси. С всяко поколение генетичната основа на породата се стеснява. 
Стеснява се и кръгът на използваните породи. 
 Във всички отрасли на животновъдството усилията на селекционе-
рите се съсредоточиха върху няколко породи, които на по-късен етап поради 
високата си продуктивност бяха масово разпространени в света. Създадоха 
се “техногенни” породи (Билдирев и др., 1997), характеризиращи се с висока 
продуктивност в новите “техногенни” условия на средата. В млечното говедо-
въдство се наложиха породите Холщайн, Джерсей, Американско кафяво 
говедо, в месодайното – Херефорд, Абердин-Ангус, Шароле, Симентал; в 
свиневъдството – Голяма бяла, Ландрас, Дюрок, Хемпшир и Пиетрен; в ко-
зевъдството – Саанска коза, в зайцевъдството – хибридите на Калифорнийс-
кия и Новозеландския заек. Американската бяла пуйка съставлява 99 % от 
пуйките в САЩ, като световният пазар се снабдява от три фирми. Пазарът на 
яйца в развитите страни се държи от 5, а на бройлери – от 6 мултинацио-
нални компании, използващи линии с обща генетична основа. Глобализаци-
ята на животновъдството доведе до тотално изместване на местните породи. 
Понастоящем около 30 % от породите в света и 43 % от породите в Европа са 
застрашени от изчезване. 

През последните години опасността от загубата на генетичното разно-
образие се осъзнава от все по-широки кръгове на обществото, а думи като 
“мониторинг”, “опазване”, “ефективно използване” на генетичните ресурси се 
превърнаха в модерни направления на науката и стопанския живот (Hoffmann 
et al, 2006; Fimland, 2007; FAO, 2007a и др.).  

Работата по съхраняване на генетичните ресурси постепенно се на-
сочи от дивите видове и към одомашнените, защото тяхното огромно вътре-
видово разнообразие, макар и създадено от човека, е частица от това на 
Планетата и загубата му е с непредвидими последствия. 

Биоразнообразието при домашните животни е резултат от хилядолет-
ната дейност на човека за задоволяване на собствените му потребности в 
широк диапазон от климатични и екологични условия.  
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Добре адаптираните към околната среда животни са важна част от 
продоволствената система, особено в сурови условия, където не е възмож-но 
оцеляването на други породи, растителни или животински видове. В по- 
широк смисъл в документите на Организацията по прехраната и земеделие 
(ФАО) на ООН се казва: “Генетичното разнообразие на животинските попу-
лации обезпечава човешкото общество с по-широки възможности за адекват-
на реакция на бъдещите промени и изисквания (FAO, 2007)”.  

Генералният директор на ООН по въпросите на продоволствието и 
селското стопанство Jacques Diouf (2007) отбелязва, че генетичните ресурси 
на селскостопанските животни са част от вековното наследство на човечест-
вото, което е невъзможно да бъде пренебрегнато. Опазването им има иконно-
мическо, научно, социокултурно значение (NRC, 1993). Самото съществуване 
на човешката цивилизация е немислимо без домашните животни (FAO, 1999). 
Те са важна част на биологичните ресурси, като осигуряват до 50 % от хра-
ната за човечеството (Fimland, 2007). Домашните животни, особено автохтон-
ните породи, са и в основата на социалната и културната идентичност на от-
делните човешки общности. Ефективното управление на генетичното разно-
образие на животните е необходимо условие за световната продоволствена 
безопасност, за устойчивото развитие, за обезпечаването на средства за 
съществуване на стотици милиони хора (FAO, 2007b). 

Генетичните ресурси при домашните животни са палитра от породи. 
През 2007 г. ФАО публикува глобалното издание “Състояние на световните гене-
тични ресурси на животните за прехрана и селско стопанство” (The State of the 
World’s Animal Genetic Resources for Food and Agriculture). В него са обобщени 
докладите на 169 страни, няколко неправителствени организации и 12 собствени 
изследвания. Получени са 14 017 записи за породи и популации, от които 10 512 
за бозайници и 3505 за птици. Бозайниците принадлежат към 18, а птиците към 
16 вида. Това са 34 от общо около 50 000 вида бозайници и птици, които човек е 
успял да одомашни за хилядолетното си съществуване. На основата на записи-
те са определени 7616 породи, от които 6536 местни, 523 местни трансгранични 
(разпространени в отделен регион) и 557 по-широко разпространени. Сред 
основните видове най-много породи са описани при овцете – 1129, следвани от 
говедата – 990, конете – 633, свинете – 566, козите – 559, зайците – 207, мага-
ретата – 150, биволите – 132, камилите – 97. Сред птиците най-много са поро-
дите при кокошките – 1132, патиците – 234, гъските – 166, пуйките – 85.  

В книгата “Местни форми домашни животни” (Хинковски и др., 1984) 
са описани 33 наши аборигенни форми: говеда – Сиво искърско говедо, 
Родопско късорого говедо; Местен бивол**; Местна клепоуха свиня*, Мест-
на правоуха свиня* и Източнобалканска свиня; Делиормански кон*, Ста-
ропланински кон**, Каракачански кон, Рилопланински кон*, Камчийски кон*; 
Риломанастирска овца*, Букьовска овца**, Свищовска овца*, Панагюрска 
овца**, Среднородопска овца, Каракачанска овца, Реплянска овца, Шуменска 
овца, Карнобатска овца, Пирдопска овца**, Софийско-брезнишка овца, Кот-
ленска овца**, Дъбенска овца, Тетевенска овца, Странджанска овца**, Са-
карска овца, Маришка овца, Среднопланинска овца**, Плевенска черноглава 
овца, Старозагорска овца; Местна коза. В книгата се описва, без да се от-
деля като самостоятелна порода местното сиво говедо. По подобен начин се 
описват и три типа кози според формата на рогата – безоаров, винторог и 
приска. 
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По-късно в книгата “Породи и отродия овце, отглеждани в България”  
Бойковски и др. (2006) описват Средностаропланинска овца, Западноста-
ропланинска овца, Копривщенска овца, Белослатинска овца**, Кулска овца**, 
Първомайска (Бяла маришка овца), Вакла маришка овца, Кюстендилска ов-
ца** и Радомирска овца**. 

Софийската овца, наричана още Елинпелинска, е отделена от Брез-
нишката, а от местните кози са отделени Калоферската дългокосместа 
коза и Винторогата дългокосместа коза.  

При анализ на екстериора и конституцията на сивите говеда основ-
ният селекционер на породата през последните години доц. Янко Горинов 
(Горинов и Йотов, 2006; 2009 и др.) показва, че съвременната популация е 
междинна – между местното сиво и искърското говедо, като животни от из-
ходните популации не съществуват. Новата популация се представя под име-
то Българско сиво говедо, което е изпозвано и по-рано у нас. 

Към националните генетични ресурси се отнасят Каракачанското 
куче, наричано и Българско овчарско, като през последните години се правят 
опити популацията да се диференцира, като името Каракачанско куче се за-
пази за автохтонната форма, а името Българско овчарско куче се даде на по-
добрената популация. 

Към автохтонните породи се отнасят Черната шуменска кокошка, 
Българската медоносна пчела, Българският барак и Българското лудогор-
ско гонче. 

Към националните ни генетични ресурси трябва да бъдат прибавени и 
създадените от средата на миналия век породи, които са с не по-малка автен-
тична стойност за страната. В говедовъдството това са Кулско говедо*, Чер-
вено садовско говедо**, Искърско говедо**, Софийско кафяво говедо**, които 
имат понастоящем само историческа стойност. Те са послужили като основа на 
Българско сименталско говедо**, Българско червено говедо** и Българско 
кафяво говедо. На основата на породата Родопско късорого говедо е създа-
дено Българско родопско говедо. В коневъдството са създадени породите Из-
точнобългарски, Дунавски и Плевенски кон; в птицевъдствотото – Старо-
загорска червена кокошка; в свиневъдството – Българска бяла свиня и Дунав-
ска свиня; в козевъдството – Българска бяла млечна коза; в биволовъдството – 
Българска мурра. В овцевъдството са създадени четири тънкорунни – Северо-
източнобългарска тънкорунна, Дунавска тънкорунна, Карнобатска тънко-
рунна и Тракийска тънкорунна и четири полутънкорунни – Северобългарски и 
Южнобългарски коридел, и Старопланински и Родопски цигай. 

От изброените дотук български породи голяма част вече са изчезнали 
(*), а за други нямаме никакви сведения (**). 

Въпреки огромната и дългогодишна работа по съхраняване на генофон-
да при домашните животни за рискови (изчезващи и застрашени от изчезване) се 
приемат 1491 породи, от които 881 породи бозайници и 610 породи птици.  

Генетичните ресурси са твърде динамични и се повлияват от естестве-
ните процеси на намаляване и разцвет в пределите на екосистемите. Нормално 
е да се очаква, че отделни породи ще изчезнат и ще се появяват други. Загри-
жеността идва от това, че под влиянието на антропогенните въздействия нараст-
ва значително скоростта на намаляване на разнообразието (Hoffmann and Scherf, 
2006). През последните 15 години са изчезнали 300 породи (Cardellino, 2005). 
През първите шест години на нашия век ежемесечно изчезва по една порода, 
като най-голям брой от тях са говеда (FAO, 2007a). 
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 Проблемът – съхраняване на генетичните ресурси, не е новост за 
България. Напротив, според Хинковски и др. (1984) “нашата държава първа в 
света създаде икономически условия за тяхното запазване. Бяха определени 
допълнителни дотации за отглеждане на местни породи овце и на крави от 
двете местни породи – Сиво искърско и Родопско късорого говедо.” В пери-
ода на масова индустриализация са създадени центрове и резервати, в които 
отглеждането на застрашените породи е изцяло под грижите на държавата. 

От книгата (Хинковски и др., 1984) е видно прогресивното мислене на 
учените от това време, като се правят предложения, актуални и понастоящем. 
“Тези средства (отделени от държавата) не позволяват да се разшири обемът на 
отделните породи над размера, необходим за тяхното съхраняване. Това налага 
да се търсят други методи и пътища за запазване на местните породи животни в 
по-голям обем. Става въпрос за използването им като средство за производство 
в специфични райони на страната и за производство на специфична продукция.” 
Модерното название на тази специфична продукция е “защитено географско на-
именование”. Това е пътят за спасяването на много породи и днес, но по подо-
бие и на миналото тази възможност не се осъзнава. 
 През 80-те години политическите действия не са съпроводени с инте-
реса на научната общност. С изключение на отделни проучвания, основните 
данни за автохтонните породи говеда, например, датират от началото на ми-
налия век (Хлебаров, 1930, 1940–1941; Владимиров, 1944–1945; Владимиров 
и Куманов, 1953). Липсата на изследвания в областта на опазването на гене-
тичните ресурси довежда до невъзможност да се посочи алтернатива на дър-
жавното стопанисване и оттеглянето на държавата от работата с местните 
породи през 90-те години на миналия век беше на път да унищожи това огромно 
национално богатство. Министерството на земеделието и храните (2006) по-
сочва, че в резултат от човешката дейност през последните няколко десети-
летия всички 37 типични породи домашни животни в България са в опасност, 
като 6 от тях вече са безвъзвратно изчезнали, 12 са на път да изчезнат, 16 са 
застрашени и 3 са потенциално застрашени от изчезване. 

Съхранението на биоразнообразието е неотделимо от управлението 
на генетичните ресурси на местните породи, които са неразделно свързани с 
мениджмънта на естествените пасища, гори, други биотопи и ресурси – поч-
ва, вода и т.н. (FAO, 2007b). Напълно е осъзнато, че “местните (аборигенни) 
породи са част от наследството на нашата страна и загубата на популациите 
на местни породи е в разрез с принципите за устойчиво развитие на живот-
новъдството и с правилното управление на генетичните ресурси” (МЗГ, 2006). 

Според FAO (2007a) благоразумното управление на световните гене-
тични ресурси на селскостопанските животни, намиращи се под заплаха, е 
огромно предизвикателство пред световната общност. Всички, създадени от 
човека, породи са културна и национална ценност, част от “живото” богатство 
на Планетата. Генетичните ресурси на селскостопанските животни са сред 
най-ценните и стратегически важни активи за всяка държава, необходимо ус-
ловие за развитие на устойчиво селскостопанско производство. Това богат-
ство трябва да бъде запазено за поколенията. 

Най-застрашени от изчезване са автохтонните породи (LPPS and Köh-
ler-Rollefson, 2005). Причината е, че за опазването им е необходимо балан-
сирането на проблеми и интереси от икономическо, политическо, социално, 
научно и т.н. естество. Опазването им наистина трябва да се приеме като 
морален дълг и отговорност на човечеството през новото хилядолетие. 
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 Експертите на FAO (2007b) посочват, че изгубването на автохтонни 
ресурси поради нашето бездействие би било непочтително както към мина-
лите поколения, на които дължим това разнообразие, така и към бъдещите 
поколения, които остро ще се нуждаят от тях. 

Автохтонните породи са резултат от хилядолетно формиране на гра-
ницата на естествения и изкуствения отбор, а генофондът на всяка порода е 
уникално генетично съчетание (Henson, 1992; Hoffmann and Scherf, 2006). 
Одомашняването е протичало повсеместно, поради което са се формирали по-
роди, приспособени към различни условия, болести, достъпна храна, климат, 
хищници и множество други фактори, наложени от местната среда (FAO, 1999). 
Поради това автохтонните породи не са само регионално и национално, но и 
световно богатство. Местните породи имат множество предимства и са из-
ключително ефективни при отглеждане в техните ареали, тъй като са способ-
ни да оцеляват при тежки климатични условия и добре се развиват при огра-
ничени ресурси, непригодни за високопродуктивните породи (FAO, 1999). Ав-
тохтонните породи са източник на безценни наследствени качества, които ще 
се използват в бъдеще от селекционери (Giovambattista et al., 2001; Loquang, 
2006; Sadana, 2007; Wollen, 2007 и др.). LPPS and Köhler-Rollefson (2005) 
определят автохтонните породи като строителен материал, необходим за раз-
витието на животновъдството. 

Тези становища вероятно не надценяват бъдещата роля на автохтон-
ните породи, тъй като в момента селекцията, общо взето, върви в задънена 
улица. При конвенционалното производство тя е насочена към достигане на 
максимална продуктивност. При отделни видове продуктивността се доближи 
до биологичните предели. Средната млечност за лактация на Холщайн над-
хвърли 8000 l, на Кафяво американско говедо – 7000 l, на Джерсей – 5000 l, 
на Източнофризийска овца – 800 l, на Саанска коза – 3500 l. Годишно от 
един коч от Ставрополската порода се получава по 14–19 kg вълна, от една 
кокошка Хисекс – по 340–345 яйца. Среднодневният прираст на хибридните 
прасета в периода на угояване е над 1.000 kg, на телетата – 1.500–1.600 до 
2.000 kg. Пилетата бройлери на 7-седмична възраст достигат жива маса от 
2.2 до 2.5 kg при разход на фураж 1.8–1.9 kg за 1 kg прирасти т.н. 

Независимо от постигнатите резултати, проблемите, свързани с про-
изводството на животинска продукция, не са решени. Причината е, че единст-
веното ръководно начало на селскостопанската дейност е задоволяване на 
постоянно нарастващите човешки потребности. На тази основа се градят прин-
ципите на отглеждане, хранене и селекция, без да се отчитат изискванията и 
възможностите на самите животни (Николов, 2003). Изменението на насоката на 
отбора при доместикацията, продължителната селекция по продуктивност, хра-
ненето с необичайни, несвойствени за дадения вид фуражи, съчетано с “про-
мишлените” фактори на средата (пренатовареност на помещенията, ограничено 
движение, изолация от естествените средови въздействия и т.н.) дестабили-
зираха системите и механизмите, определящи силата и характера на реакциите, 
поддържащи равновесието в животинския организъм. Това доведе до отслаб-
ване на защитната му способност, до нарастване на заболеваемостта, до поява-
та и бързото разпространение на нови болести (“луда крава”, “птичи грип”), до 
увеличаване на безплодието, до повишаване на смъртността. Понижиха се об-
щата адаптивна способност на животните и екологичната пластичност на поро-
дите. Рязко се съкрати периодът на стопанско използване. 
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 Основната причина за изчезването на местните породи е липсата на ико-
номически интерес от използването им, или по-скоро невъзможността или неже-
ланието да се мотивира подобен интерес. Трудно е да си представим, че висо-
копродуктивните породи са адекватни за всички условия; че с повишените си 
изисквания към условията на хранене и отглеждане, предполагащи строеж на 
масивни сгради, използване на скъпоструваща техника, скъпи фуражи и добавки, 
комерсиалните породи са толкова икономически ефективни; че с намалената си 
жизнеспособност и плодовитост, за чието поддържане е необходимо постоянно 
лечение и профилактика с вредни химикали, антибиотици и др., тези породи са 
толкова полезни за човека. Трудно е да се повярва, че те са по-приспособими, 
по-ефективни и по-полезни от хилядите породи, които хилядолетия са били от-
бирани и отглеждани от различни култури, създавани в специфични условия, 
пригаждани към много и разнообразни човешки потребности. 
 По-скоро причината е, че животновъдството е въвлечено в един во-
довъртеж, който се движи с шеметна скорост и от който нямаме нито сили ни-
то воля да се измъкнем, робувайки на клишета, неистини и полуистини, които 
сами поддържаме и развиваме. Нека като пример вземем млечното говедо-
въдство. Благодарение на усилената селекция животните достигнаха млеч-
ност 10 000–15 000 kg годишно. Питаме ли се обаче каква е цената? Колко 
време се получава тази продуктивност – 1–2 лактации. Ще покрием ли разхо-
дите по отглеждането от раждане до лактация? Да – ще намалим възрастта 
на заплождане от 20 на 18, 15, 12 месеца. Ще можем ли  така да осигуряваме 
нормално възпроизводство? Можем – трансплантация на ембриони, секси-
рана сперма. Могат ли животните да поемат толкова храна? Могат – ще 
увеличим дела на концентрираните фуражи до 60–80 %. Ще ги отровим? Ще 
им дадем стабилизатори. Само че проклетите микроорганизми в търбуха раз-
граждат протеина и ни пречат да доставим в червата необходимите амино-
киселини. Ще протектираме фуража. Ето го водовъртежът – безумен и без-
смислен. Та нали по този начин ние загубихме най-ценното качества на пре-
живните животни – способността им да използват най-разпространеният из-
точник на енергия на нашата планета, който ние, хората, не можем да изпол-
зваме – целулозата, и да ни го доставят в готов вид под формата на мляко, 
месо, вълна. Да не говорим, че за производството на фуражи използваме 
най-плодородните почви в страната, а огромните планински и полупланински 
пасища с безплатна храна пустеят. Да не говорим за качеството и безвред-
ността на продуктите, които получаваме при конвенционалнто производство. 
 Очевидно в селекцията, въобще в животновъдството, е необходим друг 
подход. Нужна е цялостна преоценка на качествата на местните породи, точна и 
обективна оценка на ефективността на производството на продукция от тях, раз-
нообразяване на схемите за ефективно производство, извеждането на преден 
план и комерсиализиране на уникалните им качества чрез производство на спе-
цифични продукти, създаване на уникални занимания и дейности. 
 Експерти на FAO посочват, че в 80 % от селските райони в света прис-
пособените местни форми по своите качества превъзхождат съвременните мо-
дерни породи. При условията на по-ниска индустриализация, недостиг на сред-
ства, икономично изразходване на природните ресурси и екологизация на произ-
водството местните породи вероятно ще бъдат по-ефективни в сравнение с ко-
мерсиалните. При наличие на правилна развъдна работа е възможно подобря-
ване на тяхната продуктивност без да се загубят уникалните им качества.  
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Местните породи: 
• са по-добре приспособени към дадената екологична зона – често 

със сурови климатични условия; 
• са по-устойчиви към климатичните въздействия и към локалните 

паразити и болести; 
• имат по-добра продуктивност при нискоразходни технологии; 
• са способни да използват нискокачествени фуражи, да усвояват 

територии, терени и ресурси, които не могат да се използват от други 
породи; 

• имат добра майчина способност, висока плодовитост и дълго-
летие; 

• често притежават уникални качества, важни за икономиката на 
местните жители. 
 Стесняването на генетичната база на видовете и породите крие зна-
чителни рискове. Със загубата на всяка порода се губят специфични призна-
ци, които трудно могат да бъдат възсъздадени. Широкото използване на един 
и същ генетичен материал предполага широкото разпространяване на неже-
лани гени. Тясната генетична база прави невъзможно в бъдеще да се реагира 
адекватно при появата на нови болести, при промени в условията на същест-
вуване, при изменение на потребностите на човека. Намаляването на гене-
тичното разнообразие прави невъзможно разнообразяването на продуктите, 
произвеждани от животните, затруднява решаването на проблемите, свър-
зани с околната среда и т.н. 

Автохтонните породи са: 
• уникален източник на гени за подобряване на здравето и за пови-

шаване на устойчивостта на индустриалните породи; 
• изходен материал за създаване на нови породи с нови характе-

ристики; 
• богат източник на адаптивност при потенциално негативни про-

мени в икономиката и околната среда; 
• резерв на наследствени качества и “генни комплекси”. 

 “Непотребни” днес, много породи могат да се окажат носители на 
уникални признаци, които ще имат икономическа стойност в бъдеще. 

Автохтонните породи имат важно място в запазването на екосисте-
мите. В света за съхраняване на изчезващите породи се използват два 
основни метода – ex situ (in vivo и in vitro) и in situ (FAO, 2007b). В The Global 
Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources (FAO, 1999) се 
препоръчва коренна промяна на концепцията за глобално запазване на био-
разнообразието при домашните животни – от съсредоточаването върху ex 
situ методите, към концентрация на усилията за опазване и развитие на ав-
тохтонните породи в пределите на съответните естествени ареали (in situ). In 
situ съхраняването обхваща цялата агроекосистема, цялото видово разнооб-
разие, влизащо в състава й (Defining, 2003). Днес напълно е осъзнато значе-
нието на автохтонните породи, отглеждани в естествената им среда, за ус-
тойчиво развитие на уникалните екосистеми (Bodo, 2005 и др.). 

Планинските и полупланинските райони са крехки биоценози, които са 
сформирани през вековете. Домашните животни, разпространени тук, са не-
отделима част на екосистемите и са необходими за тяхното хармонично фун-
кциониране, тъй като са еволюирали заедно (FAO, 2007a).  
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Животните имат ключова роля в баланса на отделните компоненти на 
екосистемите: поддържане на хранителните вериги, запазване на хабитати, 
разпространение на семената и т.н. (FAO, 2007 b). От една страна, домаш-
ните животни, които обитават планината, участват в поддържане на екологи-
чното равновесие (Subedi, 1996), от друга, чрез тях екологосъобразно се 
оползотворяват ресурсите, които не могат да се използват по никакъв друг 
начин (LPPS and Köhler-Rollefson, 2005). 

Когато говорим за ценността на автохтонните породи, веднага пред 
нас изниква образът на Родопско късорого говедо. Към него веднага се при-
съединява и този на Българско родопско, наричано нежно от родопчани- 
“Джерсето”, което като чели също живее тук от незапомнени времена. Родоп-
ските говеда са изключително приспособени към суровите условия на Родо-
пите. Животните с лекота преодоляват стръмните терени и пасат на места, 
недостъпни за нито една културна порода. Те са преки участници във форми-
рането и развиването на пасищните и горските екосистеми с тяхната уникал-
на флора и фауна. През последните години на миналия век броят на живот-
ните в планината е намалял драстично, което се е отразило изключително 
негативно върху пасищата с висока природна стойност (МЗГ, 2006). Прекрас-
ните планински поляни се завземат от по-агресивни тревни растения, храсти 
и дървета. 

Родопските говеда имат социална роля, тъй като са задължителен 
фактор за устойчивото развитие на селските общности в Родопите. Най-
често, когато се говори за опазването на определени екосистеми, се забравя, 
че човекът е важен техен елемент. Ареалите на застрашените автохтонни по-
роди на практика са запазени през вековете уникални територии, в които е 
постигнато равновесие между хората, домашните животни и природната сре-
да. Там все още е съхранено хармоничното единство на човека и природата, 
което е изгубено в развитите индустриални региони. Понастоящем в Бълга-
рия тези територии са застрашени от обезлюдяване. В Националния страте-
гически план за развитие на селските региони обезлюдяването на селските 
общини е посочено като основен проблем (МЗГ, 2006). Мерките за запазва-
нето на местните породи са важна стъпка за съхранението на уникалните 
селски общности, които определят самобитността на нашата страна. 
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РОДОПСКО КЪСОРОГО ГОВЕДО 
 
 Родопското късорого говедо (РКГ) e eдна от двете автохтонни форми 
говеда, запазени в България до наши дни. Това е най-малобройната порода го-
веда у нас. Броят на кравите под селекционен контрол е в диапазона 100–1000 и 
по класификацията на FAO (FAO, 2007) породата се отнася към застраше-
ните от изчезване (endangered). Наличието на асоциация, под чието наблю-
дение е породата, и развъдна програма от 2004 г. я причисляват към защи-
тените (поддържаните) застрашени породи (endangered-maintained). 

Родопското късорого говедо се отнася към брахицерните говеда (Bos 
taurus brachyceros), които до началото на миналия век са били широко раз-
пространени в Европа. У нас първоначално е било разпространено в цялата 
страна, но в равнините постепенно е изместено от сивото говедо. До началото на 
ХХ век късороги говеда са отглеждани основно в Родопите и Стара планина. От 
средата на века започва масово кръстосване с други породи и за запазване на 
генофонда породата целенасочено се развъжда в държавни ферми. След 1990 
г. родопското късорого говедо е оставено на произвола на съдбата. 
 Работата по съхраняването на породата се възобнови през 2001 г. 
със стартиране на проект “Редки местни породи”, финансиран от Швейцарс-
ката агенция за развитие и сътрудничество. Основната цел на проекта беше 
да се издирят и опишат животни от 4 автохтонни български породи – Българ-
ско сиво говедо, Родопско късорого говедо, Каракачанска овца и Медночер-
вена шуменска овца, като впоследствие се разработят програми за тяхното съх-
раняване. Работата с овцете се водеше от ръководителя на проекта зооинж. 
Бойко Стоянов в сътрудничество с проф. дсн Десимир Неделчев от Института 
по животновъдство в Костинброд, а със сивото говедо – от доц. д-р Янко Гори-
нов от същия институт. Аз поех работата с родопското късорого говедо. 
 

ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ 
 
 Родопското късорого говедо е изключително примитивна форма на 
Bos taurus brachyceros и по думите на първия изследовател на породата акад. 
Хлебаров (1934) е по-близко до “фозилното домашно говедо от неолитната 
епоха (торфеното), отколкото културните алпийски брахицерни раси. То пред-
ставлява последни остатъци от праисторическото говедо на Европа, наред с 
описаните от Адамец Албанско южно, Черногорско и Илирийско говеда, с 
които се намира в най-тясна генетична връзка. То стои в близко генетично 
родство и с Грузинското брахицерно говедо в Кавказката област (Азия)” и по 
всяка вероятност има еднакъв произход с него. 
 Има две хипотези за произхода на съвременното брахицерно говедо. 
Първата е, че е потомък на одомашнена дребна разновидност тур с азиатски 
произход, а втората, че произхожда от дребно късорого европейско говедо 
(Bos taurus europaeus brachyceros). Акад. Хлебаров (1930) отхвърля хипо-
тезата за европейски произход. Той пише „Поради съществените различия в 
устройството на черепа Родопското говедо не може да произхожда от Bos 
europaeus brachyceros Adametz)”. „По много съображения – пише той – от ант-
ропологично, археологично, историческо, краниологично и пр. естество 
Родоп-ското говедо и близкостоящите до него Албанско, Южно черногорско и 
др. говеда на Балканския полуостров и югоизточна Европа въобще, според 
нас, произхождат от Азия”. 
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 Акад. Хлебаров (1934) предлага “Поради близкото генетично родство 
между всички брахицерни отродия в югоизточна Европа, към която спадат и 
някогашните главни развъдни области на това говедо – Тракия и Илирия... 
цялата група брахицерни говеда от Югоизточна Европа да се нарича Трако-
Илирийска брахицерна раса Bos t. brachyceros traco-illyricus, към която ще 
спадат: 1) Илирийското говедо на Босна, Херцеговина и Далмация; 2) Албан-
ското говедо; 3) Южночерногорското говедо (Podgoriza); 4) Бушата в Хърват-
ско; 5) Македонското говедо (Митрович), за което ние предложихме наимено-
вание „Bos t. brachyceros traco-illyricus v. macedonicus”; 6) Родопското говедо, 
на което поставихме наименование Bos t. Brachyceros traco-illyricus v. rodopen-
sis и 7) Старопланинското сиво искърско говедо. Тук може де се причисли и 
полското червено късорого говедо.” 

Според акад. Хлебаров брахицерното говедо е заселено у нас в края на 
дилувиума много преди примигенното. То е преминало на Балканския полуос-
тров от Азия през “южния” път (Мала Азия – Гърция). През неолита и по-късните 
културни епохи брахицерното говедо е било разпространено широко в Европа. 

Към мнението, че брахицерното говедо е обитавало нашите земи преди 
примигенното, се придържа и академик Платиканов. В заключение към книгата 
„Породно разпределение на говедата, овцете и свинете в България” на Савов и 
Тотев (1954) той пише: “С краниологичните си и др. изследвания върху родоп-
ското, искърското и старопланинското говедо акад. Г. С. Хлебаров установява, 
че родопското говедо е съвсем чист, запазен брахицерен тип говедо, че искър-
ското говедо представлява един междинен тип между примигенното и брахи-
церното говедо, като в отделни екземпляри преобладават характерностите ту 
на примигенния, ту на брахицерния тип, и че в старопланинското говедо от две-
те страни на Искърския пролом силно преобладава брахицерният тип, но и с 
признаци от примигенния тип при отделни екземпляри. С преобладаващи приз-
наци на брахицерния тип, според него, са и говедата в Югозападна България. 
Затова той допълва и коригира извода на С. Петров за намаляване на харак-
терностите на примигенния тип при говедата, като се отива от север към юг, с 
твърдението че постепенно намаляващото влияние на примигенното говедо 
при местните сиви говеда у нас се наблюдава, не само като се върви от север 
на юг, но и като се върви от Дунавската равнина и Тракийското поле към пла-
нинските вериги на Стара планина и Родопите, а също така и от север към 
югозапад – към Доганица планина (Босилеградско), и още по на запад – през 
Югославия и Македония към албанските и черногорските планински вериги. От 
тези изследвания върху устройството на черепа на местните говежди породи, 
допълнени с изследванията върху костни остатъци от неолитни поселища (от 
които изследвания се заключава, че домашното говедо в пределите на нашата 
страна през неолитикума е било от брахицерния тип) явствува, че първите 
домашни говеда в нашата страна, а вероятно и на целия Балкански полу-
остров, са били от брахицерния тип.” Той отбелязва, че между местното брахи-
церно говедо и докараното по-късно (вероятно от траките) дългорого говедо от 
примигенния тип “е настъпило продължително кръстосване, което е засегнало 
най-силно говеждия добитък в равнините, особено в Северна България, по-
слабо говеждия добитък в Югозападна България, още по-слабо оня от Ста-
ропланинския масив от двете страни на Искърския пролом, докато говеждият 
добитък в Родопите, поради изолираността на района, е останал съвсем не-
засегнат от това кръстосване.” 
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 Хинковски и др. (1984) правят обширен коментар върху произхода на 
брахицерното говедо по нашите земи. Те обобщават, че археологичните ма-
териали, както и съчиненията на древногръцки и римски писатели сочат, че 
брахицерните и примигенните говеда са обитавали териториите на днешна 
България паралелно, като не е изключено между тях да е имало кръстосване. 
Авторите посочват, че по-голяма част от изследователите са на мнение, че 
брахицерното говедо е по-първичната от двете автохтонни раси у нас. 

Съвременните изследвания, базирани на митохондриалната ДНК (мтДНК) 
и ДНК на Y-хромозомата сочат, че днешните домашни говеда произхождат от 
три разновидности на тура (Bos primigenius), одомашнени в три региона (Pérez-
Pardal, 2010). B. primigenius primigenius е одомашнен в Западна Азия (Близкия и 
Средния изток) преди около 8000 години. Другата разновидност – B. primigenius 
opisthonomous, вероятно е одомашнен още по рано – преди около 9000 години в 
Североизточна Африка (Wendorf and Schild, 1994). Двата вида са предци на без-
гърбите говеда – съответно на Близкия Изток и Африка. Последният вид – зебу-
то, е одомашнено преди 7000–8000 години по поречието на Инд, на територията 
на съвременния Пакистан (Meadow, 1993; Loftus et al., 1994; Bradley et al., 1996; 
Bradley and Magee, 2006). Mannen et al. (2004) издигат предположение за чет-
върти център – Източна Азия, но това все още е само хипотеза.  

Счита се, че на европейския континент одомашнените говеда, заедно 
с овцете и козите, са дошли през неолита, както се предполага по два пътя –
Дунавски и Средиземноморски (Bogucki, 1996; Cymbron et al., 2005). По-ната-
тък произходът на отделните краниологични типове все още е твърде неясен. 

Изследванията сочат, че след разселването на народите и смесва-
нето на популациите генетичното разнообразие е нараснало. Молекулярно- 
генетичните анализи показват, че освен кръстосване на одомашнени видове 
вероятно е имало кръстосване на одомашнени и диви популации скоро след 
одомашняването (Pérez-Pardal, 2010). Това е довело до образуване на локал-
ни популации с уникален генофонд.  

Към 2000 г. в Европа са регистрирани 480 породи (FAO, 2000), като се 
приема, че всички са с произход от Малоазийския център на одомашняване 
(Bradley et al., 1998). Beja-Pereira et al. (2006) не споделят подобна хипотеза. 
На основата на изследване на мтДНК от 5 италиански тура и над 1000 говеда 
от 51 породи авторите считат, че или е налице и Европейски център на 
одомашняване на говедата, или говедата, одомашнени в Близкия Изток, след 
пристигане на Европейския континент са се кръстосвали с европейския тур. 
Авторите са на мнение, че вероятно във формирането на породите от Южна 
Европа са участвали и говеда от Северна Африка. 

Становището за участието на европейския тур при формирането на съвре-
менните породи говеда се поддържа и от Götherström et al. (2005). При изучаване 
на Y-хромозомата те са установили, че тя е по-сходна с тази на европейския тур, 
отколкото на азиатския. Авторите съобщават, че има ясно разделение между 
северните и южните европейски породи. Те считат, че мтДНК не може да се прие-
ма като единствен източник за произхода и движението на породите, защото не 
може да даде информация за евентуално кръстосване с мъжки екземпляри от 
местните популации. 

Привеждам тези становища, за да покажа, че както и в началото на 
миналия век въпросите, свързани с произхода на съвременните породи говеда, 
не са намерили окончателния си отговор, въпреки огромния скок в развитието на 
науката. Очевидно изясняването на произхода на Родопското късорого говедо и 
въобще на брахицерните говеда в Европа е въпрос на бъдещето. 
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РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РОДОПСКОТО КЪСОРОГО ГОВЕДО 
 

Говедата изконно обитават нашите земи. При разкопки на територия-
та на страната са открити кости от плейстоценски тур (Bos trochoceros), който е 
живял през ледниковия период. В пластовете от мезолита се срещат кости на 
постглациалния тур (Bos primigenius Boj.), а от неолита – и кости на одомашнено 
говедо. Предполага се, че турът, е обитавал нашите земи до към ХII век. 

Говедата, обитаващи нашите земи от по-ново време, са от два кра-
ниологични типа – B. t. primigenius и B. t. brachyceros. 

До Освобождаването ни от турско робство на територията на страна-
та е имало само местни примитивни говеда, като има спорадични случаи на 
внос от други страни. Отглежданите животни са от породите Местно сиво 
говедо (междинна форма на B. t. primigenius и B. t. brachyceros) и Родопско 
късорого говедо (спада към B. t. brachyceros). Счита се, че първоначално къ-
сорогото говедо е било разпространено в цялата страна, но като по-прими-
тивна форма в равнините постепенно е изместено от по-продуктивното едро 
и силно сиво говедо, което е използвано за полска работа. 

Говедата от двете породи са нископродуктивни и за задоволяване на 
растящите потребности от мляко и месо след Освобождението започва внос на 
чужди породи. През първите години се внасят основно говеда от Русия. Още 
през 1894 г. държавата прави опит да регулира породообразуването. Тогавашни-
ят Върховен съвет по говедовъдство при Министерството на търговията и зе-
меделието препоръчва да се използват “швейцарските говежди породи Швиц и 
Симентал”. Въпреки че са внесени значителен брой животни, главно бици, 
ефектът е бил незначителен поради лошите условия на хранене и отглеждане 
във фермите. Частни предприемачи продължават внос и на други породи. Наред 
с Швиц, Монтафон и Симентал се внасят и Черношарено холандско говедо, 
немското Англерско говедо, Обирентал и т.н. Освен кафяво и сименталско гове-
до, държавата внася и унгарско сиво говедо. Започва масово безсистемно кръс-
тосване на аборигенните породи с внесените породи. 

Следващият опит за премахване на хаоса е през 1924 г., когато се 
провежда първата конференция по животновъдство, На конференцията се 
прави породно райониране в страната, според което за кръстосване с Кафяво 
алпийско говедо се определя един сравнително широк район, за Садовско 
червено говедо – сравнително тесен регион (около Садово и Пловдив), а ця-
лата останала част на страната се определя за работа с Искърското говедо. 
Това райониране не е било удачно, тъй като се прави опит в региони, позна-
ващи вече по-добрите качества на кръстоските с вносните породи, да се вър-
нат обратно старите примитивни породи. Прилагането на плана за райони-
ране среща сериозен отпор, особено в Северозападна България и Родопите. 

През 1936 г. се свиква втора конференция по животновъдство, която 
коригира районирането. Новото райониране допуска използването на повече по-
роди, разширява ареала на червеното говедо и стеснява този на кафявото. Пос-
тепенно, чрез различни начини на кръстосване и използване на чистопородни 
стада от внесени породи, се създават български породи. С постановление № 631 
от 12.06.1951 г. официално се признават породите Искърско говедо, Софийско 
кафяво говедо, Кулско говедо, Червено садовско говедо и Родопско късорого 
говедо. След 1951 г. породообразувателният процес продължава. Едновремен-
но с чистопородното развъждане продължава и кръстосването с породите по-
добрителки както на новопризнатите породи, така и на местното сиво говедо.  
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 При описание на породите говеда в страната Савов (Савов и Тотев, 
1954) ги разделя на групи, като към примитивните говеда отнася “Родопското 
късорого говедо, развъждано главно в Рилородопския масив, местното сиво пла-
нинско говедо, развъждано в планинските райони на страната и неподобрените 
сиви местни говеда в полските райни на страната”. Авторът пише, че “тези 
местни породи говеда са получени при примитивни условия на отглеждане, в 
условия, близки до природата, при ниско ниво на селското стопанство и слаба 
намеса на човека при развъждането им. Една системна развъдноподобрителна 
работа от страна на държавата и др. обществени организации не е вършена. 
Тези породи се характеризират с дребния си ръст, къснозрялост и ниска про-
дуктивност – резултат на оскъдно хранене и сурови условия на съществуване. Те 
се отличават с по-голямата си устойчивост и издръжливост към неблагоприят-
ните условия на живот и невзискателност към храненето”. 

В монографията си Савов и Тотев (1954) правят обстоен анализ на по-
родното разпределение на говедата в страната, като дават следните данни за 
разпространението на Родопското късорого говедо “по околии”: Ардинска – 
97.57 %, Смолянска – 95.81%, Маданска (Златоградска) – 83.38 %, Девинска –
73.45 %, Крумовградска – 57.71 %, Момчилградска – 40.43 %, Кърджалийска – 
23.86 % Гоцеделчевска – 20.51 %. Родопското късорого говедо се среща и в 
планинските райони на Кюстендилска околия – 4.87 %, в селата: Мирово, Берсин 
и др.; в Асеновградска околия – 5.96 %, в селата: Чепеларе, Югово, Нареченски 
бани, Три могили и др.; в Пазарджишка околия – 5.33 %, в Юндола (св. Петка); в 
Пещерска околия – 1.54 %, в селата: Фотиново, Нова махала и Батак. Като цяло 
говедата от породата съставляват 3.76 % от общия брой на говедата в страната. 

От 1958 г. в породообразувателния процес у нас се включва породата 
Джерсей, която трябва да подобри Родопското късорого говедо, а от 1955 г. 
започва масов внос на черношарено говедо. 

През 1961 г. се прави преброяване на животните, което показва, че в 
страната е имало 1 149 530 говеда, в т.ч. 461 751 крави. От общия брой чис-
топородни са били 524 986 животни, или 45.67 %, в това число: Местно сиво 
говедо – 21.6 %, Софийско кафяво говедо – 9.0 %, Родопско късорого говедо – 
4.6 %, Кулско говедо – 4.4 %, Искърско говедо – 3.3 %, Червено садовско го-
ведо – 2.5 %. Чистопородните животни от породите Симентал, Монтафон, 
Червено датско, Буро латвийско, Червено степно и Черношарено холанд-
ско говедо са били общо 3444, или – 0.3 %. Кръстоски на Местно сиво и 
Искърско говедо с Монтафон и Софийско кафяво говедо са били 21.6 %; със 
Симентал и Кулско говедо – 14.9 %; с Червени говеда – 10.1 %. В страната е 
имало и 7.7 % други кръстоски. 

В процеса на породообразуване на основата на преходните породи се 
създават нови. През 1981 г. се признават породите Българско кафяво говедо, 
Българско сименталско говедо и Българско червено говедо, като наслед-
ници съответно на Софийското кафяво, Кулското говедо и Червеното са-
довско говедо. През 1989 г. е призната породата Българско родопско говедо, 
а през 2002 г. – Българско черношарено говедо. 

Със създаването на културните породи числеността на аборигенните 
породи застрашителното намалява, поради което започва целенасоченото им 
развъждане в чисто състояние в държавни и институтски ферми. По данни на 
Хинковски и др. (1984) през периода 1957–1982 г. в обществения сектор са се 
отглеждали 200 родопски късороги крави. 
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Ареал 
 Днес породата се е запазила само в Източните и Югоизточните Ро-
допи, краищата, в които по-рано е било по-слабо разпространена. 

Акад. Хлебаров (1934) пише: “Развъдната област на Родопското бра-
хицерно говедо, заемаща вътрешната част на западните, средните и отчасти 
южните и източните Родопи, представлява една планинска област със силно 
пресечен терен с множество високи, трудно достъпни върхове, голяма част от 
които надхвърля 2000 метра надморска височина. Цялата тази област се про-
рязва от реките Места, Арда Въча (Кричимската река), Сура, (Рита, Доспат 
дере) и Суютлю Чай, които извират от Родопите, както и от многобройните 
техни притоци. Тези реки и планински протоци прерязват планината, като 
образуват не много големи долинки и поляни, чиято надморска височина на 
места е над 1000 м, поради което лете е прохладно, а зиме падат изобилни 
снегове. Климатът, макар планински, в средните и източните Родопи е мек и 
се намира под влиянието на Бялото море. Той благоприятства културата на 
овощните дървета. Валежите са обилни. За десетилетието 1915/1924 г. са 
били измерени в гр. Пашмаклии средно 906.5 литра валежи, които са разпре-
делени доста равномерно: пролет – 266.7; лято – 138.9; есен – 257.4 и зиме – 
343.5 литра на кв. метър. Родопите са силно гористи: тук горската растител-
ност според надморската височина се мени – от широколистна тя преминава 
в по-високите места във вечнозелени иглолистни борови и смърчови гори, на 
места непроходими. Стопанските условия на тази развъдна област са крайно 
примитивни. Населението, в голямата си част помашко, е малоимотно и бед-
но. Преобладаващият брой стопани притежават 11–20 декара земя; по-едри-
те стопани – 20 до 50 дка, а стопанства с 50–150 дка. земя са твърде малко.” 

Родопа планина е част от Тракийско-Македонския масив, който заема 
централната част на Балканския полуостров. Родопите са с площ около 
18000 кв. км. Средната надморска височина е 785 м. Характерни за Родопа 
планина са стръмните склонове, скалистите високи върхове, пресечените 
терени, многобройните речни долини и обширните поляни. Горите са основно 
иглолистни. Климатът е планински, но е под влиянието както на по-студените 
северни въздушни маси, така и на топлия средиземноморски въздух. Планин-
ските вериги до известна степен намаляват това влияние, поради което резки 
колебания на климата не се наблюдават. 
 През зимата говедата се хранят основно със сено, използва се и лист-
ников фураж, слама, царевичак и папрат. Картофи се дават по 2–3 kg, а кон-
центриран фураж – по 0.5–1 kg само при подготвяне на кравите за отелване и 
в началото на лактацията. От ранна пролет до късна есен животните са из-
ключително на паша. Основен източник на фураж са естествените ливади и 
пасища. Те са разположени по планинските склонове и са с лош ботанически 
състав. Преобладават житните треви, от които се получава сено с ниска до 
средна хранителна стойност. Бобовите видове са слабо застъпени. 

Правейки характеристика на говедата у нас, академик Платиканов 
(Савов и Тотев, 1954) пише: „С най-оскъдни природни условия за развитието 
на говедовъдството се отличава Родопската област. Поради крайно ограни-
чените обработваеми площи в този район и изискванията относно работоспо-
собността на говедата там са били най-ниски. Тези обстоятелства, главно –
крайно оскъдни природни и фуражни условия и много ниски нужди от тегли-
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телна сила, поради планинския характер на терена – съдействали в значи-
телна степен от изолираността на района, са способствали за запазването на 
брахицерното говедо в чисто състояние и за изключителната му мало-
ръстност и ниско живо тегло.” 
 Изключително образно описва условията на отглеждане на Родопско-
то късорого говедо акад. Хлебаров (1940/41): “Тук липсват, обаче, обширни-
те, богати и тлъсти алпийски пасища; преобладаващата част от последните 
заема повече стръмните бедни на растителност планински склонове. Малкото 
равни места по долините на реките с леки, бедни почви се използват като 
ниви, засявани с тютюн и ливади за косене, а за паша на добитъка се използ-
ват изключително стръмните пасбища, по които се катерят като кози, от хиля-
долетия насам, незаменимите с друга някаква раса за тамошните теренни и 
стопански условия дребни, леки, пъргави планински късороги говеда.” Илюст-
рация на това описанието е сн.1. 

В наши дни условията почти не се различават от описаните. Отглеж-
дането на животните е примитивно. Оборите са ниски, тъмни и влажни. За 
постеля се използва шума, папрат и др., които се почистват няколко пъти в 
годината. През пролетта кравите се използват за оране на нивите (сн. 2). 

Използването на кравите за работа е нова практика в съвременната 
развъдна област на родопското късорого говедо. Акад. Хлебаров (1940–1941) 
пише: “Работоспособността му е също така слаба. За извършване на селско-
стопанските работи в съвсем дребните земеделски стопанства, при стопан-
ските и теренни условия на Родопите, то е единственото пригодно и при едно 
по-добро хранене воловете задоволяват нуждите на стопанството. Кравите 
не се употребяват за работа.” 
 
Съвременно състояние на популацията 

Данните за съвременното състояние на популацията на Родопското 
късорого говедо са получени от работата ми през последните 10 години – 
първоначално като експерт за работа с породата към проект “Редки местни 
породи” (ПРМП), а след това и като ръководител на секция “Родопско късо-
рого говедо” към Асоциацията за развъждане на местните (автохтонни) 
породи говеда – гр. Карлово (АРМАПБ). 

Първоначално работата на проект “Редки местни породи” беше 
съсредоточена в района на Златоград, по-специално в с. Кушла. Поради 
това че се намира непосредствено до границата, селото дълго време е 
било изолирано и в него се е съхранила уникална популация Родопско 
късорого говедо. 
 В следващите години осъществихме редица експедиции за проуч-
ване на популацията. През 2006–2007 г. в рамките на проект, администриран 
от АРМАПБ, и при разработване на дипломната работа на дипломанта ми 
Петър Ивелинов Петров от Шумен, бяха осъществени 26 експедиции по 35 
маршрута. В маршрутите бяха обхванати над 400 селища от всички региони 
на Родопите с изключение на региона Смолян – Рудозем, който беше обхо-
ден впоследствие.  

Тези и следващи проучвания през годините показаха, че родопското 
късорого говедо се е запазило по-компактно в отделни райони на Югоиз-
точните Родопи (табл. 1).  
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Табл. 1. Резултати от проучването на регионите с възможности  
за наличие на родопско късорого говедо  

№ Маршрут Ферма Животни 
1 2 3 4 
1 Пловдив – Асеновград – Червен – Горнослав – 

Орешец – Врата – Изворово – Три могили 
Три  

могили 
6 крави, 
50–75 % 
кръвност 

2 Ивайловград – Свирачи – Орешино, Белополяне – 
Одринци – Сив Кладенец – Мандрица – Долно 
Луково – Горно Луково – Меден бук 

Не Не 

3 
4 

Ивайловград – Кобилино – Плевун – Кондово – 
Костилково – Железари 
Ивайловград – Железино – Ленско – Гугутка – 
Бялградец – Казак – Стражец – Горни Юруци – 
Долни юруци – Бежанци 

Не 
 

Гугутка 
Казак 

Не 

Единични 
животни (F1) 

   5 крави 
5 Ивайловград – Железино – Гугутка – Бялградец – 

Казак – Черничево – Синигер – Голямо Каменаре – 
Подрумче – Крумовград 

Не Не 

6 Ивайловград – Кобилино – Черни рид – Брусино –
Планинец – Конници – Соколенци – Конници –
Розино – Глумово – Чучулига – Бубино – Чернооки 
– Тинтява – Перуника – Пелин – Гулийка – Слива 
река – Полковник Желязово – Крумовград 

Не Не 

7 Крумовград – Едрино – Рогач – Гулия – Къклица – 
Кандилка – Храстово – Гулия – Аврен – 
Девесилово – Голям Девесил –  Егрек 

Не Не 

8 
9 

Звънарка – Сърнак – Тополка – Лещарка 
Токачка – Гривка – Бук 
Пашинци – Кран – Кукуряк – Тихомир – Стрижба –
Чорбаджийско – Подкова –  Момчилград – Кърджали 
Хасково – Книжовник – Стамболово – Гледка – 
Голям извор – Долно Ботево – Силен – Ръженово – 
Тополово – Долни Главанак – Горно поле – 
Маджарово – Бориславци – Малки воден – Костово  

Лещарка, 
Бук, 

Стрижба 

Типични  
по 1-2 крави 
в стопанство 

Маджарово 30 
Горно поле 8 

 
10 

 
Малко Попово – Сеноклас 
Тополово – Долно Черковище – Кожухарци – Бело-
полци – Чал – Доборско – Багрилци – Пелин – 
Крумовград 

Бориславци 
Ръженово 

Единични 
типични 

Малко 
Попово 

Около 20  

в Сеноклас –
преобладава 
сиво говедо 

Единични 
типични и 

кръстоски F1 
  Чал типичен бик 

11 Каменка – Качулка – Крумовград – Горна Кула – 
Златолист – Ковил – Джанка – Долна Кула – 
Поточница – Рабово – Пчелари – Силен – 
Миладиново – Пеперек – Мост – Книжовник 

Горна Кула, 
Златолист, 
Долна кула 

Единични 
кръстоски 

12 Момчилград – Врело – Плешинци – Равен – Кос- 
Татул – Нановица – Постник – Гургулица – Момина 
сълза  – Зорница – Нановица – Неофит  Бозвелиево 
– Лале – Джелепско – Звездел – Карамфил – 
Звездел – Пиявец – Багрянка – Момчилград 

Момина 
сълза, 
Постник, 
Около 
Нановица 

60–70 
типични 

6 
 

20–30 
13 Момчилград – Звездел – Пазарци – Конче – 

Метлика – Рибино – Токачка – Гривка – Средско – 
Вълчанка – Кукуряк – Чорбаджийско – Подкова – 
Момчилград – Кърджали 

Не Не 

14 Кърджали – Момчилград – Светлен – Чавка – Само-
китка – Секирка – Гривяк – Пловка – Самовила – 
Подкова – Шопци – Домище – Кирково –  Лозенградци 
Кърджали – Петлино 

Лозенградци
няма ферми 

 
Петлино 

Типични 
животни 

 
20 
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1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 
15 Кирково – Априлци – Шумнатица – Кирково – 

Кремен – Чакаларово - Долно Капиново – Горно 
Капиново – Джерово – Дружинци – Завоя 

Не Не 

16 
 
 
17 
     
   
18 

Крайно село – Енчец – Брош – Бленика – Пъньово 
– Пъдърци – Бакалите – Ненково – Войново – 
Безводно 
Кьосево – Бойно – Кобиляне – Брезен – Боровица 
– Кътина – Китница – Сполука – Русалско – 
Сполука – Любино 
Бистроглед – Млечино – Искра – Горно – Прахово 
– Башево – Богатино – Левци – Долно Прахово 
Ленище – Купците – Рът – Кроячево 

Не Не 

Кътина 
Русалско 

14 
20 

 
19 

Църквица, Мишевско, Сипец – Папрат – Тютюнче – 
Телчарка – Абланица – Търновци – Лебед – 
Вълкович – Плазище – Поточе – Златоград; Мак 

 
 
 

Единични 
чистопородни 
и кръстоски 

Кроячево 5 
  Поточе чистопород

ни (14) и  F1 
  Мак 11 
20 Балабаново – Джебел – Рогозче – Казаците – Ов-

чево – Самодива – Метличина – Хаджийско – Фо-
тиново – Дрянова глава – Бенковски – Златоград 

Няма ферми Единични 
чистопородни 
и кръстоски 

21 Пресека – Здравчец – Добринци - Генерал Гешево 
– Жълъдово – Устрен – Припек – Уструн – Мре-
жичко – Козица – Овчево – Самодива, Фотиново – 
Върбен – Златоград 

Няма ферми Единични 
много 

типични 

22 Бенковски – Добромирци – Китна - Горски извор – 
Кушла 

Няма ферми 40–50 типични 
Значителен 

брой 
нискокръвни 

кръстоски 
23 Старцево – Козарка, Върлина, Кочани, Еленка, 

Средец, Бял извор, Ардино 
Дуня 1 

24 Фабрика - Ерма река – Печинско – Мадан – Лещак 
– Леска – Цирка – Вехтино – Паспал – Мусево – 
Стояново – Дрянка - Баните 

Не Не 

25 Паспал – Лещак – Търън – Ровина – Подвис – Вла-
хово – Писаница – Бостина – Соколовци – Проглед Не Не 

26 Момчиловци – Виево – Славеино – Петково - 
Малка арда – Габрина – Баните Не Не 

27 Давидково – Глогино – Загражден – Две тополи – 
Тухла – Рибин дол – Планинско – Белица – Лъки – 
Югово 

Две тополи- 2 
ферми; Тухла- 

ферма 

18 
18 
10 

28 Асеновград – Бачково – Наречен – Хвойна – 
Павелско – Хвойна – Милево – Орехово – 
Студенец – Забърдо – Чепеларе – Смолян 

Не Не 

29 Стойките – Широка лъка – Настен – Девин – 
Стоманово, Михалково - Кричим 

Стоманово 20 

30 Стамболийски, Бяга, Пещера, Батак – Доспат – 
Барутин 
Борино – Мугла 

Не Не 

31 Доспат – Сатовча – Сърница – Грашево – Велин-
град Не Не 

32 Ивайловград – Чучулига, Попско, Бубино, Черни-
чино 

Черничино 14 

33 Кърджали – Пепелище – Глухар – Летовник Летовник Около 100 
34 Кърджели – Момчилград – Нановица – Зорница Зорница 22 
35 Първенец – Тъмръш Тъмръш 12 

                                                                                               Продължение на табл. 1 
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 При проучванията беше установено, че отделни типични представи-
тели на породата се срещат още в голяма част от регионите на Източните 
Родопи – Ивайловград (Гугутка, Казак), Крумовград (Чал), Маджарово (Бо-
риславци, Сеноклас), Златоградска, Кирковска, Джебелска община. По-голе-
ми масиви от типични животни, отглеждани по 1–4 в домакинство, са запазе-
ни в Крумовградска (Лещарка, Бук, Стрижба), Кирковска (Лозенградци), Ар-
динска (Любино), Златоградска община (Кушла, Пресека, Горски извор). 
 Исторически възникнали ферми с над 5 крави има в Кътино и Русал-
ско (Ардино); Две тополи, Рибен дол (Баните); Малко Попово (Маджарово), 
Момина сълза, Летовник, Постник (Момчилград), Казак (Ивайловград), Пет-
лино (Кърджали). 
 Целенасочено новосъздадени ферми за оглеждане на РКГ има в: Мак 
(Ардино); Смолян; Бенковски (Кирково), Чал и Черничино (Ивай-ловград); 
Маджарово, Горно Поле (Маджарово); Тъмръш (Родопи, Пловдив), Павел 
Баня (Стара Загора). 
 Естествени популации от РКГ отсъстват напълно в региона на Ивай-
ловград между Свирачи и Сив кладенец, Долно и Горно Луково, Меден бук; 
Синигер – Подрумче; Кобилино – Чучулига – Полковник Желязово; Едрино – 
Храстово – Егрек; Стамбулово – Силен; Звездел – Чорбаджииско; Кирково – 
Капиново; Енчец – Безводно; Ерма река – Лещак – Дрянка; Търън – Соколовци; 
Момчиловци – Габрина; Давидково – Загражден; Белица – Лъки – Югово; Бачково 
– Хвойна – Забърдо; Стойките – Михалково; Бяга – Барутин; Доспат – Грашево. 
 Нашите изследвания нямат претенции за всеобхватност и ние не 
твърдим, че други животни от породата в Родопите няма. Напротив. При 
нашите обиколки голяма част от селата не бяха обхванати, част от животните 
бяха на паша в горски масиви, разпръснати по пасища и т.н., така че абсо-
лютно точни наблюдения не бяха възможни. Посетихме по-големи села или 
центрове на селищна система, като до малки махали, отделни къщи и т.н. в 
повечето случаи достъпът беше невъзможен, а именно там вероятно са запа-
зени най-типични животни. Друг е въпросът, че голяма част от населението, 
особено през първите години, не ни приемаше с доверие, животните не само 
не ни бяха показвани, но и бяха укривани. Показателно за непълнотата на 
данните е, че след десетки обиколки около Кърджали, стадо беше открито 
едва през 2011 г. само на три километра от града. 
 Обнадеждаващо за бъдещо цялостно обхващане на популацията е, 
че след започване на субсидирането по програма САПАРД и мярка 214 на 
Програмата за развитие на селските райони стопаните сами започнаха да 
търсят експертите от Асоциацията за започване на развъдна дейност. 

Състоянието и тенденциите на развитие на породата могат да бъдат 
проследени на основата на динамиката на контролираната част. При учредя-
ването си, Асоциацията започва работа с 97 крави – от с. Кушла и две ферми, 
съответно в с. Стоманово (община Девин) и гр. Маджарово. През следващите 
години броят на контролираните крави постоянно нарастваше (табл. 2). 

На фона на тази благоприятна тенденция трябва да се отбележи 
тревожният факт, че нарастването е единствено за сметка на регистриране 
на нови ферми. От контролираните през 2007 г. 14 ферми увеличение има 
само в 4, като общият брой на животните не се е променил. Едната от при-
чините е намаляването на кравите в с. Кушла, което илюстрира тенденцията 
по отношение на животните, отглеждани за нуждите на домакинствата.  
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Таблица 2. Динамика на броя на животните в контролираната част                 
на популацията 

Ферма Брой крави по години 
№ Собственик Населено място `07 `08 `09 `10 `11 

Област Хасково, община Маджарово 
1 Николай Василиев Горно Поле 5 4 4 4 5 
2 Стефан Калайджиев Горно Поле 5 4 4 4 5 
3 Благовеста Василиева Горно Поле  34 34 36 51 
4 Христо Христов Маджарово 20 19 8 8 9 
5 Юмюгюл Шериф Маджарово    26 30 
6 Вълчан Тодоров Маджарово   10 11 11 
7 Руско Русков Малко Попово   19 17 17 
8 Даниел Йотов Маджарово     13 
9 Антон Ангелов Малко Брягово   8 9 10 

Област Хасково, община Ивайловград 
10 Екоагробио ЕООД Черничино 8 17 17 23 27 
11 Мустафа Бозаджъ Казак     5 
12 Христо Христов Чал    13 15 

Област Кърджали, община Момчилград 
13 Христо Христов Зорница 13 13 13   
14 Фаик Салиф Момина сълза  22 25 30 35 
15 Зелиха Мустафа Момина сълза    5 6 
16 Сами Мустафа Момино сълзо    13 23 
17 Наджахаттин Юмер Летовник    39 38 
18 Изетин Сали Постник    7 6 

Област Кърджали, община Джебел 
19 Мехмед Мустафа Поточе 14 14    
20  Търновци  3    

Област Кърджали, община Ардино 
21 Мюмюн Юсеин Мак 10 9 9 9 12 
22 Найден Колачев Кроячево 5     
23 Салибрям Мехмед Кътино   11 13 13 
24 Тахир Ибрям Русалско    19 24 

Област Кърджали, община Кирково 
25 Али Хюсеин Дюлица     4 
26 Вайдин Ахмед Бенковски    6 5 
27 Юлиян Юлиянов Дрангово   2 2 2 

Област Кърджали, община Кърджали 
28 Айдън Юсеин Петлино     21 

Област Смолян, община Смолян 
29 Мария Чатабашева Смолян     5 

Област Смолян, община Баните 
30 Реджеб Читили Две Тополи 12 15 15 13 14 
31 Рюстем Емин Две Тополи 12 14 14 13 17 
32 Хабибе Кьосебекир Две Тополи 5 5 5 12 15 

Област Смолян, община Девин 
33 Ивайло Аянски Стоманово 7     

Област Смолян, община Златоград 
34 Кушла Кушла 68 58 57 62 54 

Други 
35 Юниленд ЕООД Пловдив 10 12 12 14 15 
36 Ивелина Найденова Ст. Загора 0 3 3 3 5 
Общо 194 246 270 411 512 
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Считаме, че с постепенното подобряване на социално-икономичес-
ките условия в Родопите тази част от популацията ще намалява. 
 По-успешно породата може да се съхранява при целенасочено от-
глеждане в по-големи ферми. Голяма част от контролираните ферми обаче 
са създадени по проекти или за усвояване на субсидии по агроекологичните 
мерки. Възможността за превръщането на тези ферми в устойчиви стопански 
субекти е голяма, но ще зависи изцяло от външното финансиране. Забавя-
нето на средствата по САПАРД доведe до ликвидиране на част от фермите. 

През следващите няколко години броят на животните под селекцио-
нен контрол ще се увеличи. Това е свързано както с условията на програмите 
за подпомагане, така и с присъединяването на нови ферми към Асоциацията. 
В по-далечна перспектива запазването на породата ще зависи от държавното 
подпомагане, независимо от мерките, които ще предприемат фермерите за 
повишаване на конкурентната си способност. 
 
Произход на контролираната популация 

От представените по- горе данни се вижда, че ареалът на РКГ е 
разпокъсан, но основните стада са намират в няколко региона. Формирането 
на контролираната популация се извършваше под наш контрол, поради което 
сравнително точно може да бъде определен произходът на животните. 

Цялата контролирана популация на РКГ произхожда от пет основни 
региона. 

Първият произход е от Златоградски регион. Освен в Кушла, тук 
има запазени автентични животни и в другите околни села, особено Горна 
Пресека, Горски Извор и т.н. От този регион водят началото си фермите на 
„Екоагробио ЕООД” и „Юниленд ООД”. Стадото на „Екоагробио ЕООД” е 
формирано от животни от Златоградския регион. Част от животните са заку-
пени в с. Горски Извор и с. Горна Пресека. Останалата част е от разфор-
мираното стадо на Ивайло Аянски, което също е формирано от животни от 
този регион – Кушла, Горна Пресека, Златоград. Стадата на „Юниленд ООД”, 
Мария Четалбашева и Ивелина Найденова са формирани чрез закупуване на 
животни от същия регион. Към Златоградския регион се отнасят и фермите в 
Бенковски, Дрангово, Дюлица. 

Вторият регион е с. Две Тополи, община Баните, Смолянско. Об-
хваща две села – Две тополи и Рибин дол, в които се намират три фамилни 
ферми с местен произход – на Хабибе Кьосебекир, Рюстем Емин и Реджеб 
Читили. 

Третият регион е районът на Момчилград с център с. Нановица. От 
този регион са формирани стадата в с. Горно Поле. В този регион – в с. Зор-
ница, се отглеждаха животни от стадото на Христо Христов от Маджарово, 
които впоследствие бяха прехвърлени в с. Чал, Ивайловградско. Животните 
от това и от другото стадо на Христо Христов в гр. Маджарово са от различни 
места, като произходът им не може да бъде точно установен. От стадото на 
Христо Христов произхожда и стадото на Юмюгюл Шериф. Към Момчилград-
ския регион принадлежат и автентичните стада от селата Момина Сълза, 
Летовник, Постник и Петелино. 

Четвъртият регион е районът на Ардино. Тук автентични са ферми-
те на Салибрям Мехмед от Кътино и Тахир Ибрям от Русалско, а новосъз-
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дадена е фермата за отглеждане на говеда от породата РКГ на Мюмюн 
Юсеин от с. Мак. 

Пети регион е регионът на Маджарово. Тук автентични са само 
фермите на Руско Русков от Малко Попово и Мустафа Бозаджъ от Казак. 
Останалите ферми са с произход от други региони. 

Освен стадото на Христо Христов и произлезлите от него стада (Чал и 
Юмюгюл Шериф), сборни стада от различни региони на Родопите са на Въл-
чан Тодоров, Даниел Йотов и Антон Ангелов. 

Описаните пет региона са достатъчно разделени един от друг. Пре-
сечените горски терени, наличието на естествени прегради – реки, пътища и 
други, изключва естествен контакт между отделните популации. Обмен на жи-
вотни между популациите не е правен. От всички страни животните от посо-
чените региони са оградени с животни от други породи. Отчитайки и истори-
ческите периоди, свързани с колективизацията, обществените стопанства и 
др., считаме, че поне четири от популациите – Златоград, Баните, Момчил-
град и Ардино, са еволюирали независимо една от друга поне в рамките на 
последните 50–60 години. 

Тук е мястото да отбележим, че в по-голямата част от контролираните 
ферми животните не се отглеждат и използват по традиционния за породата 
начин. Кравите не се доят, а се използват само за получаване на телета – 
крави майки с бозаещи телета. Животните целогодишно се отглеждат сво-
бодно, като при неблагоприятни климатични условия се ползват олекотени 
постройки. 

Новият статут на страната, промяната на социално-икономическите и 
стопанските условия, създаването на широки възможности за друг род препи-
тание на местното население и същевременно отнемането на възможността 
за традиционните производства в Родопите след влизане на България в ЕС 
(постепенно намаляване на площите с тютюн) прави използването и отглеж-
дането на родопското късорого говедо неефективно. Анализът ни дава осно-
вание да считаме, че в близките години, с подобряване на икономическото 
състояние на Родопите, животните от породата Родопско късорого говедо, 
отглеждани в домакинствата, постепенно ще намаляват до пълното им изчез-
ване. Породата ще се запази само в стопанства с целенасочено отглеждане. 
Съдейки по темпа на създаване на нови ферми, отглеждащи животни от тази 
порода, прогнозите са оптимистични, но запазването на породата ще е свър-
зано изцяло със сериозно подпомагане от страна на държавата. 

 
БИОЛОГИЧНИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА 

ЕКСТЕРИОР И КОНСТИТУЦИЯ  
Екстериорът и конституцията са изключително важни признаци и се нуж-

даят от по-детайлно описание в сравнение с това, което се прави, особено в по-
новите източници. Пък и какво ли да се напише, след като изискванията са в 
развъдните документи да се дава информация до втори родословен пояс. Сло-
весното описание се замени с по-технократската линейно-описателна оценка. От 
хиляди педигрета, които са минали през ръцете ми, в нито едно не съм видял да 
са посочени някакви екстериорни недостатъци. Напротив, при преглед на доку-
ментацията на една развъдна организация се натъкнахме на чисто бели листове 
само с номера на говедото. Обяснението беше, че управителният съвет е взел 
решение да се вписват само недостатъците и понеже животните нямали такива, 
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няма какво да се пише. Става въпрос за организация, която работи с автохтонни 
породи, а консултант е професор, доктор на науките. 

За автохтонните породи, където, от една страна, трябва стриктно да 
се следи за типичността, а от друга – максимално да се запази генетичното 
разнообразие и съществуващите вариетети, е необходимо изключително 
подробно описание на екстериора. През 2002 г. публикувахме “Методиката за 
разработване на инструкция за развъдна работа при съхраняване на автох-
тонните породи говеда” (Николов и Стоянов, 2002), на основата на която 
през следващата година Изпълнителната агенция по селекция и репродукция 
в животновъдството изготви и публикува “Инструкцията за водене на развъд-
ната работа при съхраняване на местните (аборигенни) породи в България”. 
В Методиката екстериорните и конституционалните особености се определят 
като основни контролирани признаци. 

Предложихме признаците на екстериора на животните от местните 
породи да се разделят на три групи:  

1. Отличителни белези на породата.  
2. Признаци обезпечаващи типичността и преживяемостта на породата.  
3. Екстериорни измерения.  
По тази схема оценявахме Родопското късорого говедо. 

 Първи проучвания върху екстериора на РКГ прави академик Хлебаров 
през 1929 г. (Цонев и Василев, 1962). Наред с описанията на отличителните 
белези, той снема и основни екстериорни измервания. През 1962 г. Цонев и 
Василев публикуват резултатите от екстериорни измервания на животни от 
породата, снети през 1958 г., като отбелязват настъпилата динамика в срав-
нение с измерванията от 1929 г. Данни за екстериора, млечността и други 
признаци привеждат Владимиров и др. (1986), но тъй като няма никакви све-
дения за произхода им, а се отличават твърде много от другите, приведени в 
литературата, не сме ги имали предвид. 

Данните от тези проучвания, както и описанията на екстериора в тру-
довете на  Хлебаров (1940–1941), Хинковски и др., (1984) и някои наши из-
следвания, послужиха като първоначален стандарт на породата, описан в 
“Методиката за разработване на инструкция за развъдна работа при съхра-
няване на автохтонните породи говеда”. По-късно в “Развъдна програма за 
съхранение на Родопското късорого говедо” (Николов, 2004) параметрите на 
екстериорните измервания и индексите на екстериора бяха коригирани на 
основата на наши собствени проучвания при 77 крави (Стоянов и Николов, 
2004). Данните за екстериора бяха допълнени при разработените след това 
под мое ръководство дипломна работа от Петър Герджилов (2007) „Проуч-
ване върху екстериора на Родопското късорого говедо” и магистърската те-
за от Салех Алрагуби (2008) „Екстериорни вариетети при Родопското късо-
рого говедо”. Тези разработки и постоянният мониторинг и оценката на жи-
вотните през периода 2003–2009 г. ни позволиха до голяма степен да уточ-
ним основните екстериорни характеристики на съвременната популация. 

Най-важните отличителни белези, които са задължителна част от 
описанието на животните, са: краниологичен тип и особености на частите на 
главата; особености на телосложението; цвят на космената покривка, рогата, 
копитата, мукозите; големина и форма на рогата; формата, големината и 
други особености на вимето и цицките и др. (Николов и Стоянов, 2002). По 
част от отличителните белези вариетети не са допустими, тъй като при 
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отсъствие на данни за произхода типичните за породата животни са избирани 
на основата на тези признаци. 

Най-важните признаци, обезпечаващи типичността и преживяемостта, 
които са задължителна част от оценката, са: конституция; пропорционалност, 
изразителност и порочност на тялото и отделните му части; замускуленост и 
“здравина” на тялото; постановка и развитие на крайниците; здравина на 
копитния рог и др. 

Отличителните белези на породата и признаците, обезпечаващи типич-
ността и преживяемостта, обикновено се описват словесно. За обективна оценка 
се използват телесните измервания и изчислените на тяхна основа индекси на 
телосложението, които дават по-ясна представа за телесните пропорции. 

В литературата описанието на екстериора на Родопското късорого 
говедо са дава в няколко реда, като често сведенията са противоречиви и ще 
ги коментираме в хода на изложението. В повечето източници се прави ком-
пилация на известни вече описания и автентичните проучвания са твърде 
малко. Едно от тях е това на Василева от 1966. В автореферата на кандидат-
ската дисертация тя прави следното описание на родопското говедо: “Родоп-
ското говедо е дребно, с късо и сбито тяло, правилна постановка на край-
ниците. Главата – средно голяма, суха, със слабо вдадена профилна линия. 
Очните орбити са изпъкнали (характерен белег за брахицерен тип). Уши – 
средно големи, рога – малки, крехки, насочени малко встрани и след това 
извити напред. Вратът – къс, тънък и не се свързва много добре с трупа. Ши-
ята е права (но се среща и еленова шия). Холка – ниска, умерено дълга, по-
някога раздвоена (лошо хранене в ранна възраст). Гръбната линия е почти 
права, понякога слабо вдадена. Хълбокът е средно голям и празен. Крупата – 
къса, често свлечена и стреховидна, поясницата – средно дълга и широка. 
Коремът е обемист, понякога провиснал. Гърдите – дори плитки. Крайниците – 
много здрави, добре развити стави и сухожилия.  

В Развъдната програма за РКГ (Николов, 2004) отделните групи приз-
наци са описани поотделно, но за получаване на цялостна представа в насто-
ящото изложение ще обобщим нашите изследвания и ще направим комп-
лексна характеристика на отделните признаци и показатели.  
Конституция 

Животните от породата Родопско късорого говедо са с нежно-плътна 
конституция. Рехава преразвитост не се среща, суха – изключително рядко.  
Краниологичен тип и особености на главата 
 Сред частите на тялото, използвани при анализ на филогенетичното 
развитие на породите, главата заема особено място. Тя има важно значение 
за класификацията на говедата и изясняване на техния произход (Лискун, 
1961). Това е така, защото главата и особено челната й част еволюционно се 
подлагат на най-малки промени и най-слабо се влияят от паратипните факто-
ри (Лискун, 1961; Цонев и Василев, 1962).  

РКГ се отнасят към брахицерните говеда (Bos taurus brachyceros). 
Този краниологичен тип се характеризира със средно голяма, пропорционал-
на на тялото, удължена, тясна и суха глава със слабо вдадена профилна 
линия и изпъкнали очни орбити.  

Описвайки РКГ, Савов и Тотев (1954) пишат: “Главата е дълга, тясна, 
с блюдоподобна вдлъбнатина между изпъкналите очни орбити.”  
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Според Владимиров и др. (1986) Родопското късорого говедо се 
отнася към голяма група късороги говеда наречена “буша”. Главата му е про-
дълговата, с характерна лека вдлъбнатина в челото и изпъкнала в носната 
част профилна линия.  

Череп и скелет на типично животно от породата РКГ, заснет в Нацио-
налния земеделски музей, е представен на сн. 3–7, а типични особености на 
главата – на сн. 8–9. Такива глави са характерни за животни от по-стария тип, 
като повечето са на значителна възраст. При по-млади животни често се 
срещат по-къси и по-широки глави (сн. 10), като не е изключено в отделни 
случаи да се касае и за нискокръвни кръстоски на Джерсей. 

За брахицерните говеда е характерно, че дължината на челото е поч-
ти равна на дължината на лицевата част (Захариев и др., 1985), но както 
пишат Иванова и др. (1975), все пак от общата дължина на черепа “по-голям 
дял се пада на челните кости”. При измерените от нас животни дължината на 
челото (измерена от средата на тилния гребен до средата на мислената ли-
ния, съединяваща вътрешните ъгли на очите) е по-голяма от дължината на 
лицето (табл. 3). Тя формира около 55 % от дължината на главата, като само 
при 5 от измерените животни дължините на челната и лицевата части са били 
равни и само при 4 челната част е била по-къса от лицевата (фиг. 1).   

Таблица 3. Измервания на главата, cm  
N Измерване n X±Sx CV Lim 

Бикопроизводителки 
1. Дължина на главата 22 38,6±0.6 6.8 31.0–43.0 
2. Най-голяма широчина на главата 22 17.0±0.18 5.00 15.0–18.5 
3. Най-малка широчина на главата 22 14.5±0.21 6.78 13.0–17.0 
4. Дължина на челото 22 21.3±0.41 9.14 17.0–25.0 

5. Широчина на челото между рогата 22 10.8±0.34 15.17 9.0–15.0 
6. Дължина на лицето 22 17.3±0.41 11,30 14.0–23.0 
7. Дължина на рогата 22 15.1±1.36 32.65 9.0–23.0 
8. Обхват на рога при основата 22 10.8±0.42 15.23 8.0–13.5 

Активна развъдна единица без бикопроизводителките 

1. Дължина на главата 70 38,8±0.3 5.7 34.0–43.0 
2. Най-голяма широчина на главата 70 17.5±0.13 6.54 14.0–20.0 
3. Най-малка широчина на главата 70 14.9±0.10 5.88 13.0–17.0 
4. Дължина на челото 70 21.7±0.21 8.15 18.0–26.5 
5. Широчина на челото между рогата 70 11.1±0.15 11.77 9.0–15.0 
6. Дължина на лицето 70 17.1±0.25 12,31 12.0–23.0 
7. Дължина на рогата 56 15.7±0.70 33.39 5.0–25.0 
8. Обхват на рога при основата 59 11.5±0.21 14.00 8.0–15.0 

Общо 
1. Дължина на главата 92 38,8±0.2 5.9 31.0–43.0 
2. Най-голяма широчина на главата 92 17.4±0.11 6.29 14.0–20.0 
3. Най-малка широчина на главата 92 14.8±0.09 6.14 13.0–17.0 
4. Дължина на челото 92 21.6±0.18 8.39 17.0–26.5 
5. Широчина на челото между рогата 92 11.0±0.14 12.59 9.0–15.0 
6. Дължина на лицето 92 17.1±0.21 12,03 12.0–23.0 
7. Дължина на рогата 69 15.6±0.62 33.07 5.0–-25.0 
8. Обхват на рога при основата 74 11.4±0.19 14.37 8.0–15.0 
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Фиг.1. Екстериорни профили – съотношение между дължината на челото и 

дължината на лицето 
Дължината на главата на бикопроизводителките е незначително по- 

къса от тази на кравите от останалата част на активната развъдна единица, 
но разликата в съставящите я е разнопосочна. Ако общата дължина на глава-
та е по-малка с 0.52 %, то челната част е по-къса с 1.84 %, а лицевата е по- 
дълга с 1.17 %. Изхождайки от посоченото, в бъдеще може да се очаква 
скъсяване на главата за сметка на челната част. 
 Типично за Bos taurus brachyceros e и съотношението на дължината 
на челото, към най-голямата му широчина. Иванов (1954) пише, че “най- голя-
мата широчина на челото е почти равна на дължината”, а според Иванова и 
др. (1975) “дължината на челото е по-голяма от най-голямата му широчина”. 
При измерените от нас говеда, дължината на челото е по-голяма от най- 
голямата му широчина средно с 4.2 cm, като разликите при отделните инди-
види са от 1.0 до 5.5 cm. Само при едно животно широчината на челото е 
била по-голяма от дължината му. 

Характерно за РКГ е малката разлика между най-голямата и най- мал-
ката широчина на главата. При проучваната популация тя е 2.6 cm. При бико-
производителките разликата е с 0.1 cm по-малка, като пропорционално са по-
къси както най-голямата (с 0.5 cm), така и най-малката широчина (с 0.4 cm). 
По-малка при бикопроизводителките е и широчината на челото между рогата 
(с 0.3 cm). 

При РКГ дължината на главата е над 1/3 от височината при холката, 
като при отделни животни достига до 43 % (табл. 4). Това я характеризира 
като относително голяма.  
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Таблица 4. Индекси на главата, %  

N Индекси n X±Sx CV Lim 
Бикопроизводителки 

1. Индекс за големина на главата 22 37,5±0.53 6.71 30.7–43.0 
2. Индекс за широкочелост 22 44.3±0.73 7.73 39.5–54.8 

Активна развъдна единица без бикопроизводителките 
1. Индекс за големина на главата 70 37,1±0.24 5.43 32.1–41.6 
2. Индекс за широкочелост 70 45.1±0.35 6.65 38.9–51.3 

Общо 
1. Индекс за големина на главата 92 37,2±0.22 5.75 30.7–43.0 
2. Индекс за широкочелост 92 44.9±0.32 6.92 38.9–54.8 

При бикопроизводителките индексът за големина на главата е незна-
чително по-голям отколкото при останалата част на активната развъдна еди-
ница. Варирането на пропорцията е в сравнително ниски граници – CV е в 
рамките на 5–6 %.  

Тенденцията при РКГ е към намаляване на размера на главата. През 
1929 г. индексът за големина на главата е 40.78, а през 1958 г. – 38.9 (Цонев 
и Василев, 1966). 
 Индексът за широкочелост показва съотношението между най-голямата 
широчина на главата и нейната дължина. При широкочелите говеда широчи-
ната на главата е над 50 % от дължината. РКГ не може да бъде отнесено към 
тази група, но челото може да бъде определено като достатъчно широко. 

Най-голямата широчина заема почти половината от дължината (44.9 %). 
При бикопроизводителките челото е по-тясно в сравнение с останалите жи-
вотни на активната развъдна единица. Варирането на признака е незначи-
телно по-голямо от това на индекса за големина на главата. 
 По отношение на широчината на черепа по-скоро трябва да се приеме 
определението на Иванов (1954), че “челото на този тип говедо е дълго и 
сравнително широко”, създаващо представа по-различна от тази, която се по-
лучава от описанието “черепът на говедата, принадлежащи към този кранио-
логичен тип е тесен и дълъг” (Захариев и др.,1985). Разликата между най- 
голямата и най-малката широчини на главата е едва 2.6 cm, а разликата 
между последната и широчината на челото между рогата е 3.8 cm. Отчитайки, 
че дължината на челото е незначително по-голяма от най-голямата широчи-
на, се създава един характерен профил на главата на РКГ, наподобяващ пре-
сечена почти в основата си пирамида (фиг. 2). 
 Като цяло главата на РКГ може да бъде определена като сравнително 
голяма с достатъчно широко чело. 

При всички животни очните орбити са изпъкнали и фенотипни варие-
тети не могат да бъдат отдиференцирани.  

Ушите на кравите от породата РКГ са малки до средно големи, 
хоризонтално поставени и силно окосмени от вътрешната страна (сн. 11).  

При част от животните се срещат и леко провиснали уши (сн. 8), но 
това може да се приеме по-скоро за изключение. 
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Фиг. 2. Екстериорни профили – широчини на главата: 1 – широчина на челото 

между рогата; 2 – най-малка широчина на челото; 3. Най- голяма широчина 
на челото 

 
Рога 

Рогата при Родопското късорого говедо са един от основните отли-
чителни белези, но описанието им в литературата в някои случаи може да 
бъде твърде подвеждащо. Според описанието на акад. Хлебаров (1940–41) 
рогата на РКГ са малки и трошливи, а Савов и Тотев (1954) пишат: “Рогата 
са къси, тънки, меки и трошливи”. 

Крехкостта и трошливостта са причината при част от проучените от нас 
животни рога съвсем да липсват или да е останала само основата (сн. 12–13). 
При други животни рогата изцяло отговарят на описанията – те са малки и 
като правило бели с черни върхове (сн. 14). При част от животните обаче, 
отговарящи изцяло на всички останали екстериорни описания, рогата бяха с 
различна големина и форма (сн. 15–23).  

Причината за определянето на рогата като къси, вероятно е, че те 
могат да бъдат описани само на сравнително млада възраст. След това ро-
гата се лющят или падат. При крави на по-висока възраст рогата могат да 
бъдат със значителна дължина. Измерена от основата до върха при плътно 
прилепена лента върху повърхността, явяваща се продължение на тилния 
гребен, дължината на рогата е от 5 до 25 cm. Показаните на сн. 15–16 рога, 
по нищо не се отличават от тези на сн. 14, с изключение на дължината. 
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Тук се забелязват две важни особености на рогата при РКГ – малкият 
обхват при основата и равномерната дебелина от основата към върха на 
рогата. Това се вижда най-добре при животни на възраст над 12–15 го-дини 
със запазени рога.  

Средният обхват на рогата при основата на животните от активната 
развъдна единица е 11.5 cm (с вариране от 8.0 до 15.0 cm). При бикопро-
изводителките обхватът е още по-малък. 

Считаме, че не дължината, а малкият обхват при основата и равно-
мерната дебелина по цялата дължина, са основните характерни белези за 
рогата на Родопското късорого говедо. 
 Илюстрация на по-дълги рога и загубата им с напредване на въз-
растта е представена на сн. 17–18. От снимката се вижда, че рогата могат да 
бъдат и по-остри. Това се установява трудно, тъй като стопаните обикновено 
премахват върховете на рогата. 
 Значителни вариетети се наблюдават по отношение на формата и 
постановката на рогата (сн.19–23). 
 На дадения етап въпросът за типичността на рогата с широка основа 
и остри върхове остава открит. Причината е, че с годините остротата се при-
тъпява, а дори и широките при основата рога често са слабо закрепени и чуп-
ливи (сн. 23). 
 Макар и рядко, при животните от тази породата се срещат и твърде 
нетипични рога (сн. 24–26). 

Според Геров и Кръстанов (1985) рогата на РКГ са тъмно оцветени и 
нестабилно закрепени за главата. Чисто черни рога се наблюдават или при 
младите животни, или са по-скоро изключение. Рогата и на съвременното РКГ 
са бели с черни върхове, такива, каквито ги описва акад. Хлебаров (1934). 

Като цяло, измерванията на главата имат ниско вариране. Най-малко 
е то по отношение на дължината й, най-голямата и най-малката широчина. 
При бикопроизводителките, които определят тенденцията на изменение, ва-
рирането по отношение на най-голямата широчина е 5 %, а на най-малката –
6.78 % (табл. 3). Разликата между минималната и максималната стойност при 
всички измерени животни по първия показател е 6 cm, а по втория – 4 cm. 
Най-значително е варирането по отношение на дължината на рогата. Това е 
естествено, тъй като те растат през целия живот, а измерването е правено 
при завършили растежа си животни на различна възраст. 

При повечето от признаците варирането при бикопроизводителките е 
по-голямо, отколкото при останалата част на активната развъдна единица. 
Това е положително, тъй като показва, че отборът се води сред всички типове 
на популацията и няма да доведе до стесняване на разнообразието, чието за-
пазване е сред най-важните принципи при работата с примитивните породи. 
 
Телосложение 

По описанията на класиците родопското късорого говедо е едно от 
най-дребните в Европа (сн. 27). Тялото е дребно, приземисто, късо до средно 
дълго, сбито, плитко и тясно, слабо замускулено.  

Проучванията ни показват, че направената характеристика може да 
бъде леко коригирана при съвременната популация. Тази корекция се отнася 
главно до дължината и дълбочината на тялото. 
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Дължина на тялото 
 Въпреки дребния ръст тялото на родопското късорого говедо е срав-
нително дълго (табл. 5). Средната коса дължина е 125 cm (с вариране от 
107.5 до 150 cm). За бикопроизводство се избират животни със сравнително 
по-къси тела, като крайните варианти са избегнати.  

Tаблица 5. Коса дължина, cm  
Категория n X±Sx CV Lim 

Бикопроизводителки 22 123.3±1.04 3.97 110.0–131.0 
Активна развъдна единица 70 125.6±0.88 5.88 107.5–150.0 
Общо 92 125.0±0.72 5.53 107.5–150.0 

 
Шия 

 Шията на кравите е по-скоро дълга, тясна, слабо замускулена. Поня-
кога се срещат животни с лошо свързана към трупа шия. Кожата е тънка и 
образува множество нежни гънки. 
 

Гръбна линия 
 Родопското късорого говедо е надстроено (сн. 28), като средната ви-
сочина при кръстеца е с 5.0 % по-голяма от височината при холката (табл. 6). 
Холката е ниска и е почти на равнището на гърба. При бикопроизводител-
ките височината при гърба е незначително по-малка в сравнение с тази при 
холката. Това се дължи на факта, че за бикопроизводство се избират по-въз-
растни животни, а както е известно, с възрастта гръбната линия провисва. 

 
Tаблица 6. Измервания на височини на тялото, cm 

 
N Измерване n X±Sx CV Lim 

БИКОПРОИЗВОДИТЕЛКИ 
1. при холката 22 102.9±0.87 4.00 91.0–111.0 
2. при гърба 22 101.7±1.06 4.91 90.0–110.0 
3. при поясницата 22 105.6±0.92 4.08 93.0–114.0 
4. при кръстеца 22 107.1±0.86 3.77 96.0–115.0 
5. при корена на опашката 22 105.1±1,02 4.55 91.0–112.5 
6. при седалищните възвишения 22 94.2±1.09 5.44 80.0–101.5 

АКТИВНА РАЗВЪДНА ЕДИНИЦА БЕЗ БИКОПРОИЗВОДИТЕЛКИТЕ 
1. при холката 70 104.6±0.48 3.85 96.5–115.0 
2. при гърба 70 104.7±0.47 3.81 97.0–113.0 
3. при поясницата 70 108.0±0.44 3.45 98.0–116.0 
4. при кръстеца 70 110.6±0.45 3.47 101.0–119.0 
5. при корена на опашката 70 108.2±0,50 3.90 99.0–118.0 
6. при седалищните възвишения 70 94.4±0.68 5.96 83.0–115.0 

ОБЩО 
1. при холката 92 104.2±0.42 3.93 91.0–115.0 
2. при гърба 92 104.0±0.46 4.25 90.0–113.0 
3. при поясницата 92 107.4±0.41 3.71 93.0–116.0 
4. при кръстеца 92 109.8±0.43 3.77 96.0–119.0 
5. при корена на опашката 92 107.5±0,47 4.22 91.0–118.0 
6. при седалищните възвишения 92 95.9±0.59 5.90 80.0–115.0 
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Надстроеността започва от поясницата, която е средно с 3.4 cm по- 
висока от предстоящите части на гръбната линия. Височината при поясница-
та е равна на тази при корена на опашката, а двете са по-ниски от височината 
при кръстеца с около 2.4 cm. Тази разлика придава определена „шарановид-
ност” на крупата (сн. 29). При бикопроизводителките пропорциите са същите, 
но разликите са по-малки: между височината при поясницата и тази при кръс-
теца – 1.5 cm; между кръстеца и корена на опашката – 2.0 cm; между поясни-
цата и корена на опашката – 0.5 см. Визуално тези разлики са незабележими 
и крупата, както и цялата гръбна линия изглеждат достатъчно прави. 

Трябва да се има предвид, че височината при поясницата се измерва 
в началото на крупата. Така че на практика, когато се говори за надстроеност, 
по-скоро може да се указва, че е надстроена крупата.  
 Индивидуалното вариране по отношение на височините на тялото е 
сравнително ниско. По отделните признаци коефициентът на вариране е от 
3.71 (по отношение на височината при поясницата) до 5.90 (по отношение на 
тази при седалищните възвишения). Въпреки това разликите между минимал-
ните и максималните стойности са от порядъка на над 20 cm: височина при 
холката – 24 cm, височина при гърба, поясницата и кръстеца – 23 cm; при 
седалищните възвишения – 25 cm; при корена на опашката – 27 cm. 
 При бикопроизводителките СV е по-висок, но разликите в границите 
са по-малки – от 19 cm (за височините при кръстеца) до 21.5 cm (за висо-
чините при корена на опашката и седалищните възвишения). 
 При отделните части на гръбната линия, с изключение на крупата, 
пороци се срещат сравнително рядко. Холката е ниска, средно дълга и тясна. 
Острата и раздвоената холка са рядкост. Гърбът е средно дълъг, тесен, сла-
бо замускулен. Недостатък е седлестият гръб, но поради компактността на 
тялото той се среща рядко дори при много стари животни. Поясницата е пра-
ва, сравнително тясна и слабо замускулена. 
Гръден кош 
 Гръдният кош е сравнително дълъг и дълбок, но много тесен (табл. 7).  

Tаблица 7.  Измервания и пропорции на гръдния кош, cm 
N Показател n X±Sx CV Lim 

Бикопроизодителки 
1 Дължина на гърдите 22 69.7±0.76 5.17 62.0–76.0 
2 Широчина на гърдите 22 28.3±0.65 10.82 21.0–34.0 
3 Дълбочина на гърдите 22 53.8±1.00 8.74 36.0–58.0 
4 Обхват на гърдите 22 143.5±1.18 3.88 130.0–153.0 
5 Гръден индекс 22 53.0±1.54 13.66 38.5–76.4 

Активна развъдна единица без бикопроизводителките 
1 Дължина на гърдите 70 70.0±0.52 6.30 59.0–83.0 
2 Широчина на гърдите 70 30.0±1.02 12.14 21.5–37.0 
3 Дълбочина на гърдите 70 55.7±0.24 3.75 51.0–60.0 
4 Обхват на гърдите 70 147.3±0.78 4.46 136.0–177.0 
5 Гръден индекс 70 54.1±1.96 13.43 38.7–79.2 

Общо 
1 Дължина на гърдите 92 69.9±0.43 6.02 59.0–83.0 
2 Широчина на гърдите 92 29.6±0.80 11.92 21.0–37.0 
3 Дълбочина на гърдите 92 55.2±0.31 5.44 36.0–60.0 
4 Обхват на гърдите 92 146.43±0.65 3.42 130.0–177.0 
5 Гръден индекс 92 53.8±1.53 12.62 38.5–79.2 
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Варирането по всички измервания е в широки граници, като най-
значително е по отношение на широчината на гърдите.  

Още по-широко е варирането на гръдния индекс. 
Дължината на гърдите е средно 55 % от косата дължина на тялото, а 

дълбочината – 52 % от височината при холката. Отчитайки, че косата дъл-
жина е с около 16.2 % по-голяма от височината при холката, гръдният кош 
има формата на удължен цилиндър, характерен за животните от млечния тип. 

Гръдният индекс показва съотношението между широчината и дълбо-
чината на гърдите. Дълбочината на гърдите при РКГ е почти два пъти по- 
голяма от широчината. Поради това напречното сечение на гръдния кош има 
формата на овал. 
Крупа 

Крупата при родопското говедо е добре развита, но често се срещат 
порочни форми като стреховидна и свлечена крупа. Почти винаги крупата е 
надстроена. Дължината й е незначително по-голяма от широчината при 
задхълбочните възвишения (табл. 8).   

Tаблица 8. Измервания на крупата, cm 
N Измерване n X±Sx CV Lim 

Бикопроизводителки 
1. Дължина 22 40.8±0.70 8.16 35.0–53.0 
2. Ширина при задхълбочните 

възвишения 
22 39.5±0.49 5.91 32.0–43.0 

3. Широчина при тазобедрените стави 22 34.8±0.37 4.99 30.0–38.0 
4. Широчина при седалищните 

възвишения  
22 21.5±0.40 8.73 19.0–26.0 

Активна развъдна единица без бикопроизводителките 
1. Дължина 70 41.3±0.32 6.60 31.0–52.0 
2. Ширина при задхълбочните 

възвишения 
70 39.9±0.28 6.03 36.0–46.0 

3. Широчина при тазобедрените стави 70 35.1±0.23 5.66 28.0–40.0 
4. Широчина при седалищните 

възвишения  
70 22.0±0.29 11.18 14.0–28.0 

Общо 
1. Дължина 92 41.2±0.29 6.97 31.0–53.0 
2. Ширина при задхълбочните 

възвишения 
92 39.8±0.29 6.97 32.0–46.0 

3. Широчина при тазобедрените стави 92 35.0±0.20 5.50 28.0–40.0 
4. Широчина при седалищните 

възвишения  
92 21.8±0.24 10.66 14.0–28.0 

 
От задхълбочните към седалищните възвишения крупата постепенно 

се стеснява. Първоначално от задхълбочните възвишения към тазобедрени-
те стави широчината слабо намалява (с 10.8 %) и рязко се стеснява към се-
далищните възвишения (с 44.6 %). Това придава на крупата силна заостре-
ност (фиг. 3), което е видно и от индекса за заостреност на крупата (табл. 9). 
Широчината при задхълбочните възвишения е по-голяма от тази при седа-
лищните с повече от 83%, като при отделни животни разликата е над 2.5 
пъти.  
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Таблица 9. Индекси на крупата  
 

N Индекси n X±Sx CV Lim 
Бикопроизводителки 

1. Тазогръден индекс 22 71.8±1.68 10.97 52.5–85.0 
2. Индекс за заостреност на 

крупата 
22 184.5±2.85 7.26 160.0–205.0 

Активна развъдна единица без бикопроизводителките 
1. Тазогръден индекс 70 75.6±2.91 10.30 55.8–87.9 
2. Индекс за заостреност на 

крупата 
70 183.6±2.23 10.20 150.9–264.3 

Общо 
1. Тазогръден индекс 92 74.7±2.25 9.99 52.5–87.9 
2. Индекс за заостреност на 

крупата 
92 183.8±1.82 9.54 150.9–264.3 

 
 

  
Фиг. 3. Екстериорни профили – широчини на крупата: 1 – широчина при 

задхълбочните възвишения; 2 – широчина при тазобедрените стави;  
3 – широчина при седалищните възвишения 
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Външната широчина при седалищните възвишения е 21.8 cm, а сред-
ната – едва 11.9 cm, като се срещат животни със широчина 9–10 cm. Такова 
стесняване е негативно, тъй като намалява проходимостта на родилния път, 
но породата е дребноплодна и трудните раждания са рядкост. Телетата се 
раждат с маса 10–12 kg. 

Стойностите на тазогръдния индекс показват, че гърдите на РКГ са 
по-тесни от крупата. Широчината на гърдите е почти 1/3 по-малка от широчи-
ната на крупата при задхълбочните възвишения. По този начин, гледано от-
горе, животното ще има конусовидна форма с основа към таза, което е харак-
терно за животните от породите за мляко. 

Индивидуалното вариране на измерванията на крупата е сравнително 
слабо. Коефициентът на вариране е от 5.5 cm (по отношение на широчината 
на крупата при тазобедрените стави) до 10.66 cm (за широчината при седа-
лищните възвишения). 

При бикопроизводителките всички измервания на крупата са по- мал-
ки от тези на останалата част на популацията. Намаляването е пропорцио-
нално и се дължи на това, че животните като цяло са по-дребни. 
Корем 
 Коремът на кравите е обемист, но плътен. Провисване се наблюдава 
по-скоро при младите животни. Порокът е свързан с недостатъци при хране-
нето и с възрастта се коригира. 
Кости 
 Въпреки дребния си ръст, РКГ е със сравнително добре развити кос-
ти. Средният обхват на свирката е 14.3 cm, като се срещат животни с обхват 
от 12 до 16 cm (табл.10). При бикопроизводителките свирката е по-тънка, но 
варирането е по-голямо. Индексът за развитие на костите е средно 13.7 %, 
като при отделните животни варира от 11.4 до 15.5 %. Бикопроизводителките 
са с по-тънки и нежни кости, като по обхвата на свирката варирането е по- 
голямо, отколкото при останалата част от развъдната единица, а по индекса 
за развитие на костите – по-ниско.  

Tаблица 10. Развитие на костите, cm 
N Показател n X±Sx CV Lim 

Бикопроизводителки 
1 Обхват на свирката 22 13.9±0.19 6.66 12.0–15.0 
2 Индекс за развитие на 

костите 
22 13.5±0.15 5.26 12.4–15.0 

Активна развъдна единица без бикопроизводителките 
1 Обхват на свирката 70 14.4±0.09 5.47 12.0–16.0 
2 Индекс за развитие на 

костите 
70 13.8±0.08 5.34 11.4–15.5 

Общо 
1 Обхват на свирката 92 14.3±0.08 5.94 12.0–16.0 
2 Индекс за развитие на 

костите 
92 13.7±0.07 5.37 11.4–15.5 

 
Пропорции на тялото 
 В табл. 11 са представени индексите, характеризиращи пропорциите 
на тялото при родопското късорого говедо. 
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Таблица 11. Индекси на тялото 
  

N Индекси n X±Sx CV Lim 
Бикопроизводителки 

1. Индекс за дългокракост 22 47.6±0.93 9.16 43.0–65.4 
2. Индекс за разтегнатост на тялото 22 120.0±0.94 3.70 113.5–128.0 
3. Индекс за надстроеност на тялото 22 104.2±0.40 1.83 100.0–108.8 
4. Индекс за масивност 22 139.6±1.10 3,69 128.7–150.5 
5. Индекс за сбитост 22 116.4±0.79 3.18 108.3–124.5 

Активна развъдна единица без бикопроизводителките 
1. Индекс за дългокракост 70 46.8±0.21 3.85 42.0–50.9 
2. Индекс за разтегнатост на тялото 70 120.1±0.76 5.29 102.4–139.0 
3. Индекс за надстроеност на тялото 70 105.8±0.34 2.75 99.0–115.4 
4. Индекс за масивност 70 139.5±1.57 3.47 127.8–169.4 
5. Индекс за сбитост 70 116.4±1.38 2.94 105.7–139.4 

Общо 
1. Индекс за дългокракост 92 47.0±0.27 5.63 42.0–65.4 
2. Индекс за разтегнатост на тялото 92 120.1±0.61 4.94 102.4–139.5 
3. Индекс за надстроеност на тялото 92 105.4±0.28 2.63 99.0–115.4 
4. Индекс за масивност 92 139.5±1.22 3,43 127.8–169.4 
5. Индекс за сбитост 92 116.4±1.06 2.79 105.7–139.4 

 
 Индексът за дългокракост е свързан с дълбочината на тялото. Колкото 
по-ниско е животното и колкото по-дълбоки са гърдите, толкова по-късокрако 
и приземисто изглежда животното, и по-ниска е стойността на индекса. Ние 
споменахме, че за РКГ е характерно, че има тесни, но достатъчно дълбоки 
гърди. От данните, приведени в табл. 11, се вижда, че дълбочината на гър-
дите заема над 55 % от височината при холката. При отделни животни ин-
дексът достига почти 60 % и само при 5 животни е под 50 %. Това определя 
РКГ като късокрако с достатъчно дълбоко тяло. 
 Тялото на кравите от породата РКГ е удължено. Косата дължина на 
тялото е по-голяма от височината при холката, като я надхвърля средно с 
20.1 %. При отделните животни индексът за разтегнатост е от 102 до 140 %. 
Между бикопроизводителките и останалата част от активната развъдна еди-
ница няма разлика в тази пропорция. 
 Описаната по-горе надстроеност на животните добре личи от индекса за 
надстроеност. Височината при крупата е по-голяма от височината на холката 
средно с 5.4 %. При отделни животни надстроеността достига над 15.4 %. Би-
копроизводителките са с по-малка надстроеност. Разликата с останалата част на 
активната развъдна единица е средно 1.7 %, а варирането е в по-тесни граници – 
в рамките на 8.8 %. Като цяло индексът за надстроеност е с най-ниско вариране 
сред проучваните индекси. Коефициентът на вариране е между 2 и 3 %. 

От екстериорния профил на гръбната линия (фиг. 4.) е видно, че над-
строеността започва от поясницата, продължава с кръстеца, който е по-висок 
от нея. Височината при корена на опашката е равна на височината при пояс-
ницата, поради което се създава впечатление, че цялата задна част на жи-
вотното стои по-високо от предната. От корена на опашката към седалищ-
ните възвишения височината намалява по-значително, поради което крупата 
може да бъде характеризирана и като свлечена (сн. 29) 
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Фиг. 4. Екстериорен профил на гръбната линия                                                

при родопското късорого говедо  
 Кое стои в основата на надстроеността на РКГ трудно може да се ка-
же. В литературата се споменава, че надстроено е сименталското говедо, но 
вероятно надстроени са и други планински породи. Едно от обясненията на 
надстроеността е, че това е еволюционно закрепено приспособление към силно 
пресечените планински местности. Надстроеността до известна степен израв-
нява положението на тялото при паша по стръмните планински пасища. 
 Друго обяснение може да се търси в протичането на онтогенезата. Както 
е известно тревопасните животни се раждат надстроени, поради по-интензив-
ното нарастване на тръбестите кости през ембрионалния период. След раждане 
по-интензивно растат плоските кости. Тъй като предният крайник почти на 1/3 е 
формиран от плоска кост (лопатката), надстроеността постепенно изчезва. 
 У нас повсеместно младите животни не се дохранват. Това в по-голяма 
степен се отнася за планината, където оскъдната дажба от по-високохранител-
ните фуражи се дава на лактиращите животни. По този начин следнаталната он-
тогенеза не протича нормално и при част от възрастните животни се забелязват 
определени черти на инфантилизъм, сред които е и надстроеността. 
 Масивността показва съотношението на обхвата на гърдите към висо-
чината при холката. Колкото по-висок е индексът, толкова по-масивно изглеж-
да животното. Поради ниския ръст и голямата дълбочина на гърдите РКГ из-
глежда сравнително масивно (сн. 30) въпреки теснотата на гърдите.  
 Масивността в нашето изследване е междинна между тази от 1929 и 
1958 г. 
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 Независимо че е удължено, тялото на кравите от породата РКГ из-
глежда достатъчно компактно, за което свидетелства индексът за сбитост. 
Обхватът на гърдите е по-голям от косата дължина на тялото средно с 16.4 cm, 
като при отделните животни варира от 5.7 до 39.4 cm. 
Крайници 
 Характерно за родопското говедо е, че краката са тънки, но здрави и 
плътни с добре развити стави и сухожилия (сн. 31). Свирките и бабките са 
къси. Постановката на крайниците е правилна, но понякога се среща хиксоб-
разна постановка на предните, кравешка и саблевидна постановка на задните 
крайници. Копитата са добре развити, широки, със здрав копитен рог. 
Космена покривка 

Космената покривка е нежна и къса. Поради целогодишно отглеждане 
на открито през зимния период се сгъстява и става по-обилна, но през про-
летта животните линеят (сн. 32–33). 
Млечни признаци 

Безспорно Родопското късорого говедо е порода за мляко, което се 
демонстрира и от пропорциите на тялото (сн. 34). Тъй като млечността не е 
на нивото на съвременните породи, нито млечните признаци са така добре 
развити, по-съвременните източници класифицират породата като комбини-
рана, подобно на всички примитивни породи. Този подход е неправилен. 
Сравненията трябва да се правят в рамките на групата и по насока на 
стопанското използване животните трябва да се класифицират по същия 
начин, както и културните породи. Водещо направление е това на водещата 
продуктивност, а при РКГ това е млякото. 

Според Владимиров и др (1986) родопското късорого говедо е създа-
дено в далечното минало главно за задоволяване потребностите от мляко и 
млечни продукти на отделните домакинства.  

В сравнение с културните породи млечните признаци при кравите от 
породата РКГ са по-слабо развити, а вимето е примитивно и окосмено, като 
фенотипните вариетети се простират в диапазона на почти всички описани 
(сн. 35–38). За разлика от другите породи, по-често предните четвъртини са 
по-силно развити от задните, но често се среща стъпаловидно и дори козе ви-
ме (сн. 39–42). Резултатите от нашето наблюдение се различават от описано-
то от Цонев и Василев (1962), които отбелязват: “Вимето при родопското говедо 
е слабо развито, малко, с различна неправилна форма. Обикновено е прилеп-
нало до корема, като задните дялове са значително по-силно развити, а върхове-
те на цицките са насочени напред, което му придава отчасти кълбовидна форма”. 

Обикновено предните и задните четвъртини се открояват добре, като 
между тях е налице прехващане (сн. 43–44). 

Макар и рядко, при кравите от породата РКГ се среща и правилна ча-
шовидна форма на вимето с равномерно развити четвъртини (сн. 45–46). 

Значително е варирането и по формата, дължината и дебелината на 
цицките. Къси и тънки цицки се срещат изключително рядко. По този признак 
нашите наблюдения също се отличават от съобщеното от Цонев и Василев 
(1962): “Цицките са несиметрично разположени и имат конусообразна форма. 
Те са къси и тесни при повечето от животните”.  

Основните форми на цицките са цилиндричната и конусовидната, но 
се срещат крушовидна и други форми (сн. 47–50).  
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 Вимето на кравите от породата РКГ е жлезисто. Покрито е с тънка и 
еластична кожа. При преобладаващата част от животните кожата е розова, а 
цветът на космите, покриващи вимето, е бял или светложълт. Това ясно се 
вижда от представените снимки. Нашите наблюдения отново не съвпадат с 
написаното от Цонев и Василев (1962): ”Кожата на вимето е тънка, еластична 
и мека. Оцветена е тъмно и е обрасла силно с косми.” Базирайки се на това 
описание в ”Методиката за разработване на инструкция за развъдна работа 
при съхраняване на автохтонните породи говеда” (Николов и Стоянов, 2002), 
кожата на вимето е описана като тъмна. По-късно, на основата на собствени 
наблюдения и на описанието от други автори (Хлебаров, 1934) в ”Развъдна 
програма за съхранение на Родопското късорого говедо”, коригирахме изисква-
нето за този признак (Николов, 2004) и записахме, че вимето е светложълто. 
 Чисто черно виме и черно виме с бели петна се среща изключително 
рядко и е характерно по-скоро за нетипични животни (сн. 51–52). 
Жива маса и растежна способност 
 По различни данни теглото на родопските късороги говеда е от 80 до 
320 kg. Според Хлебаров (1934; 1940–1941): ”Живото тегло на Родопското 
брахицерно говедо се движи между 80–180 kg; в редки случаи при по-добро 
хранене и гледане то достига 200–220 kg. Средното живо тегло за цялата раз-
въдна област може да се приеме 150–160 kg”. Според Савов и Тотев (1954) 
живото тегло на кравите се движи между 130 и 160 kg и в редки случаи дос-
тига 200–220 kg; Цонев и Василев (1962) – средната жива маса на РКГ е 221 kg с 
вариране от 120 до 300 kg (n – 100); Василев (1988) – 250–300 kg; Владимиров и 
др. (1988) – средната живата маса е 250 kg, като се колебае от 180 до 320 kg. 
 Във фермата на Аграрния унирверситет – Пловдив дъщеря на бик Ра-
дой преди отелване е била с маса 376 kg, след отелване – 342 kg, а до 70-ия 
ден на лактацията е достигнала 260 kg. Ние не сме измервали други крави, но 
изчислена по формулата на Трухановски живата маса на животните със сне-
ти екстериорни измерения би трябвало да варира от 210 до 340 kg. Изчисле-
на на основата на косата дължина и обхвата на гърдите обаче, масата би 
била с 30-40 kg по-ниска. 
 Поради дребния ръст и бедната и суха мускулатура родопското късо-
рого говедо има ниски месодайни качества. 

Владимиров и др. (1986) привеждат данни за месодайната продуктив-
ност на кръстоски РКГ по Шароле. Телетата са се раждали с тегло 15–20 kg. 
На възраст 525 дни бичетата са достигнали жива маса 426.2 kg, а на 534 дни 
юничките са били с маса 355.6 kg. Средният прираст за периода е съответно 
0.823 и 0.627, разходът на фураж за килограм прираст – 6.2 kg, а кланичният 
рандеман – 56.8–57.1 %.  
Цвят на космената покривка 

Описвайки родопското късорого говедо акад. Хлебаров (1934) пише: 
“Цветът на космената покривка е светло- до тъмнокафяв, дори черен. Срещат 
се и сиво-жълтеникави до сури животни със светъл пръстен около муцуната. 
При голяма част от животните ясно личи една по-светла линия по продъл-
жение на гърба, започваща от холката и достигаща до към средата на кръс-
теца, дори до корена на опашката. При животните с червеникаво-кафяв или 
сиво-жълтеникав цвят предните и задните краища и долната част на корема 
са по-тъмнокафяви. Главата е също по-тъмна със светло чело”.  
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Според Савов и Тотев (1954) по цвят на косъма робата е кафява до 
черна. Срещат се животни сиво-жълти до сури. При по-голямата част от кра-
вите, както при монтафона, ясно личи една по-светла линия по гърба. 
Платиканов (Савов и Тотев, 1954), отбелязва, че в “родопската област се е 
запазило брахицерното говедо в чист вид, със съвсем малък ръст и живо 
тегло и кафяв до тъмнокафяв цвят, а в Югозападна България и западната 
част на Стара планина, поради по-слабото участие на примигенното говедо 
във формирането на местното говедо, в последното преобладават характер-
ностите на брахицерното говедо, но цветът на косъма му не се различава 
съществено от цвета на косъма на сивите местни говеда от останалите райо-
ни на страната”. 
 Нашето изследване показва, че цветът на съвременното родопско 
късорого говедо е представено в палитрата на два основни цвята – кафяв и 
сив. Кафявият цвят е с различни нюанси от светлокафяв през червено-кафяв 
до тъмнокафяв (сн. 53–56). Като правило кафявите животни са със светъл 
пръстен около муцуната, светла линия по дължината на гърба, светло чело 
(сн. 56). Средната част на тялото е по-светла, а главата, шията и крайниците 
са по-тъмни. 

Сивият цвят варира от почти бял до тъмносив (сн. 57–59). При светло-
сивите животни обикновено предната част на предните крайници е тъмно 
оцветена (сн. 60). Типично черно оцветени са мукозите, копитата и кичурът на 
опашката. За тъмносивите животни е характерно (както при кафявите), че 
имат бял пръстен около носното огледало, по-светло чело и светла линия по 
дължината на гръбната линия (сн. 59). 
 При родопското късорого говедо се срещат и други цветове  (сн. 61–65). 
 Всички телета се раждат със сърнешки цвят, който постепенно се про-
меня към основния (сн. 66–69). 
 Особено важно е да се знае, че през различните сезони интензив-
ността и оттенъците на оцветяване на космената покривка при РКГ се про-
менят.  
Други отличителни белези 
 Акад. Хлебаров (1934) пише: “мукозите (слизестите ципи) по муцуната 
и около очите, вулвата и ануса са винаги черни до оловеносиви, но никога 
светли или пъстри. Клепачите са черни, също и краят на опашката завършва 
с китка от черни косми. Копитата са тъмни и здрави”. 
 При съвременната популация основната част от описанията са същи-
те – по цвета на носното огледало, копитата, миглите и кичура на опашката 
вариетети не се наблюдават – те са черни. Черен цвят имат и лигавиците 
около очите. 
 Не стоят така нещата с цвета на мукозите около ануса и вулвата. При 
по-голямата част от животните те са типични – от оловносиви до черни. При 
част от животните се срещат и розови мукози. При животните с тъмен пиг-
мент това е рядкост и животните се бракуват, като се допуска, че може да 
имат кръв от други породи. По-често обаче розови мукози се срещат при си-
вите животни. Трудно е да се предположи каква е причината. Дори при евен-
туално кръстосване със сиво говедо мукозите биха били черни, каквито са и 
при последното.  

На дадения етап сивите животни с розови мукози не се изключват от 
разплод.  
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Старопланинско късорого говедо 
Академик Хлебаров (1934) описва още едно късорого говедо –Старо-

планинско късорого говедо. Ще приведем и неговите характеристики, тъй ка-
то не е изключено при търговия или друг вид преместване на животните, то 
да е закарано в Родопите. На описанието например напълно отговарят кра-
вите от стадото на Иляз Читили от Две Тополи, Смолянско (сн. 60). 

“И в Стара планина – пише акад. Хлебаров, от двете страни на Ис-
кърския пролом, е разпространено едно сиво късорого говедо, запазено чисто 
расово в по-отдалечените в планината населени места. В близките до полето 
села то е по-малко размесено с местното сиво долинско говедо. Районът на 
това говедо се простира от двете страни на Искърския пролом до линията 
Драгоман – Годеч – Вършец – Мездра – Орхание и обхваща множество насе-
лени места на Софийска, Годечка, Врачанска и Орханийска околии. И това 
говедо е дребно на ръст. Средната му височина при холката е 106 cm, т.е. с 
около 9 cm по-високо от Родопското брахицерно говедо и с около 12 cm по-
ниско от местното сиво говедо в долините на Искъра, Вита и Росица. То 
държи следователно среда между тези две местни говежди раси. Цветът на 
космената покривка при Старопланинското говедо е предимно сив в по-свет-
ли и по-тъмни нюанси (около 90 %); една значителна част от тези сиви живот-
ни (около 35 %) се отличава с една по-тъмна шия и предница, която понякога 
граничи с черната; само една незначителна част (7–8 %) притежава сиво-
жълтеникава космена покривка с по-тъмна предница, а около 2–3 % са сиви с 
тъмни до черни петна около очите (вакли). Характерната светла линия по 
гърба и светлият пръстен около муцуната, тъй често срещащи се при брахи-
церното говедо в Родопите, тук не се срещат или се срещат твърде рядко. 
Мукозите по муцуната (носното огледало), около очите и пр. са винаги черни, 
но никога светли или пъстри. Клепачите и космите околовръст на ушите са 
винаги черни, а опашката, която е твърде дълга и често почти достигаща 
земята, завършва с китка от черни косми. Рогата, които са къси и най-често 
тънки, са светли с тъмни до черни върхове. Те имат най-често дъгообразна и 
скобообразна форма със свити навътре върхове, но се срещат и такива с 
лирообразна форма. Още по-рядко се срещат насочени встрани, напред и 
нагоре рога. Роговата обвивка на рогата е тънка. Копитата са здрави с тъмен 
до черен цвят. Кожата не е много тънка, но е еластична, лесноотделима от 
тялото и образува ситни гънки по шията. Огърлицата (герданът) е по-слабо 
развита, отколкото при долинското местно сиво говедо. Живото тегло на въз-
растни крави варира между 120 и 150 kg. Воловете имат едно средно живо 
тегло от около 180 до 200 kg”. 
 
Насока на изменение на екстериора 
 Описвайки родопското късорого говедо и акад. Хлебаров (1940–41), и 
Цонев и Василев (1962) обръщат изключително внимание на социално- ико-
номическите условия в района на разпространение на породата. В частност 
Цонев и Василев (1962) пишат: “Развъдната област на родопското късорого 
говедо – Родопите, е специфична и се отличава от другите райони в страната 
както в миналото, така и сега. В миналото този край е бил силно изостанал в 
икономическо отношение. Мрачната картина на общата икономическа изоста-
налост на страната може би е най-силно изразена в родопския край, който 
поради липса на пътища и други съобщения е бил почти откъснат от остана-
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лата част на страната. Родопското население, макар и много трудолюбиво, 
оставено без сигурен поминък, без просвета и култура, без медицинска помощ и 
пр., е тънело в бедност и невежество. Не е била развита никаква индустрия, коя-
то да даде препитание на местното население. Основен поминък на по-голямата 
част от населението са били земеделието и животновъдството... Земеделието и 
животновъдството са били крайно примитивни, нископродуктивни, дребни и раз-
покъсани, поради което не е било възможно да се води каквато и да било сис-
темна развъдно-подобрителна работа... Поставено при тези условия на същест-
вуване, въпреки че има хилядолетна история, родопското късорого говедо не е 
могло да подобри продуктивните качества и екстериора си.” 
 В проучените от нас райони описаната по-горе картина малко се е 
променила, което е позволило РКГ да се запази и до наши дни в почти неиз-
менен вид, но все пак през годините са настъпили отделни изменения в ек-
стериора. В табл. 12 са приведени данните от нашето проучване, от напра-
веното от Цонев и Василев през 1958 г. и от акад. Хлебаров през 1929 г. Раз-
ликите в процентно съотношение са визуализирани на фиг. 5, като за базисна 
е взета междинната 1958 г.  

Таблица 12. Динамика на изменението на екстериора при РКГ 

Показатели 1929 г. 1954 г.  1958 г. 2007 г. 
Х ±Sx Х  ±Sx Х ±Sx 

Височина при холката 97.41 0.208 98.6 100.95 0.311 104.19 0.416 
Височина при гърба 96.21 0.206  99.69 0.330 104.02 0.455 
Височина при кръстеца 99.54 0.216 102.6 103.04 0.306 109.75 0.411 
Височина при корена на 
опашката 

98.45 0.236  101.51 0.326 107.46 0.466 

Коса дължина на тялото 111.24 0.299 113.9 114.70 0.401 125.02 0.718 
Дълбочина на гърдите 52.10 0.153 52.1 51.17 0.225 55.24 0.309 
Ширина на гърдите 25.74 0.183 28.9 29.54 0.189 29.59 0.797 
Обхват на гърдите 132.08 0.140 136.4 147.12 0.474 146.43 0.654 
Ширина при задхълбоч- 
ните възвишения 

35.97 0.123  40.27 0.165 39.84 0.286 

Ширина при 
тазобедрените стави 

31.67 0.098  34.67 0.139 35.04 0.198 

Дължина на крупата 35.67 0.106  41.65 0.154 41.17 0.288 
Обхват на свирката 12.73 0.052 12.8 13.07 0.173 14.27 0.071 
Дължина на главата 39.72 0.101  39.28 0.163 38.80 0.020 
Най-голяма ширина    
на челото 

17.89 0.057  19.00 0.093 17.41 0.111 
 
 От фигурата се вижда, че като цяло през проучвания период се наб-
людава тенденция за уедряване на животните, като развитието на отделните 
части не е било пропорционално. 
 Между 1929 и 1958 г. височините на тялото са се изменяли паралел-
но, като са нараснали средно с 3–3.5 cm. През следващия период (1958–2008) 
животните са продължили да нарастват във височина, но нарастването е би-
ло непропорционално. Най-слабо се е увеличила височината при холката – с 
3.24 cm, а най-значително височината при крупата – с 6.71 cm. От фигурата се 
вижда, че надстроеността на РКГ се е развила през последните десетилетия, 
което е трудно обяснимо. Очевидно РКГ се е запазило в най-бедните и изос-
танали региони, където недохранването на животните е систематично. 
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 Дълбочината на гърдите е един от малкото проучвани признаци, чия-
то стойност е намаляла през периода 1929–1958 г. Намаляването обаче е 
незначително – 0.93 cm, а през следващия период дълбочината е нараснала 
с 4.05 cm.  

За разлика от дълбочината, през първия период са се увеличили 
широчината на гърдите и особено обхватът на гръдния кош. Удължила се е и 
се е разширила крупата. За разлика от височините обаче, през следващия 
период тези измервания малко са се изменили, и то в различна посока. 

За проучваните периоди значително се е изменила дължината на жи-
вотните. През първия период косата дължина на тялото е нараснала с 3.46 cm, 
а през втория – с още 10.34 cm. 

Като цяло за целия период проучваните измервания са нараснали с 6 
до 9 % – дълбочината на гърдите, височините при холката, гърба и корена на 
опашката; с около 10 % са се увеличили височината при крупата, широчините 
на крупата при задхълбочните възвишения и при тазобедрените стави; с око-
ло 12 % – косата дължина на тялото и обхватът на свирката; с около 15 % –
широчината на гърдите и дължината на крупата. 
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Фиг. 5. Динамика на екстериора при родопското късорого говедо:  
1 – височина при холката; 2 – височина при гърба; 3 – височина при кръстеца; 

4 – височина при корена на опашката; 5 – коса дължина на тялото;                  
6 – дълбочина на гърдите; 7 – широчина на гърдите; 8 – обхват на гърдите;    

9 – широчина на крупата при задхълбочните възвишения;  
10 – широчина на крупата при тазобедрените стави; 11 – дължина на крупата; 
12 – обхват на свирката; 13 – дължина на главата; 14 – най-голяма широчина 
на челото в следембрионалния период (причината да се открие това явление 
е силното стесняване на ареала на породата и запазването му във възможно 

най-бедните и изостанали райони от някога широкия ареал).  
За проучвания 76-годишен период височините на тялото са нараснали 

със 7.0–10.3 %. 
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Единствените измервания, които са претърпели регресия през указа-ния 
период, са дължината и широчината на главата, които са намалели про-
порционално с около 3%. 

Следва да се отбележи, че по отношение на голямата широчина на 
главата разликата в средните стойности между нашето проучване и това от 
1929 г. е 2.9 %. Това ни дава основание да считаме, че в направеното от нас 
изследване са включени по-типични представители в сравнение с тези от 
1958 г. 

Считаме, че най-вероятно уедряването на РКГ и особено силното раз-
витие на предния пояс и удължаването на тялото е свързано със започналото 
използване на кравите за работа (сн. 2), за което са необходими по-едри 
животни с по-силно развит преден пояс. 

В заключение може да се обобщи, че кравите от съвременното РКГ 
се характеризират със сравнително удължено, надстроено тяло, с почти квад-
ратно, стеснено между рогата чело, сравнително дълги и тесни гърди, надст-
роена и заострена крупа, добре развити кости. Основните измервания вари-
рат в тесни граници. От признаците, включени към отличителните белези на 
породата, фенотипни вариетети не се наблюдават по отношение на кранио-
логичния тип, на цвета на носното огледало, клепачите, кичура на опашката и 
на копитата. Най-значителен брой вариетети има при формата и големината 
на вимето и цицките, при цвета на космената покривка, при формата, големи-
ната и постановката на рогата. През последните 70–80 години породата е 
еволюирала в насока на окрупняване, като най-значително са се променили 
дължините на тялото.  

РЕПРОДУКТИВНА СПОСОБНОСТ  
 Репродуктивната способност на животните е признак както с основно 
стопанско значение – свързан с възможността за използване на животните и 
ефективността на производството, така и с важно биологично значение – като 
елемент на адаптивната спосособност (Айала и Кигер, 1987; Левонтин, 1987; 
Фолконер, 1985). Отчитайки последното, в редица наши разработки (Николов, 
1995, 1996; Nickolov and Ivanova, 1994) сме се опитали да покажем възмож-
ността за практическо използване на репродуктивната способност като крите-
рий за приспособимостта. На основата на тези и други разработки и анализи 
(Николов и др., 1995 ab; Николов и Иванова, 1995; Николов и др., 1997 ab; Iva-
nova and Nickolov, 1994; Nickolov and Ivanova, 1995) издигнахме концепция за 
изменението на взаимовръзката между компонентите на приспособимостта и 
общата приспособимост под действието на отбора (Nickolov,  1998). 

Според концепцията – ако приспособимостта се определя от два и 
повече взаимосвързани компоненти, нарастването й вероятно ще е "стъпало-
видно" във времето или скокообразно във връзка с необходимостта от пос-
ледователното нарастване на стойността на всеки един от тях. След достига-
не на най-високо за съответните условия ниво на приспособимост при подоб-
ряване на условията на средата нарастването на приспособимостта ще 
зависи от "точката на фиксиране" на компонентите, условията за повишаване 
на които са станали благоприятни. Колкото по-ниска е стойността на компо-
нента или честотата на алелите, които го детерминират, толкова е по-голямо 
значението на тяхното повишаване за нарастване на общата приспособи-
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мост. С нарастване на стойността на компонента положителната корелация 
между него и общата приспособимост ще намалява.  

В естествените популации при достигане на достатъчно ниско ниво на 
корелация започва прогресивен отбор по друг от компонентите. При изкуст-
вен отбор при продължаване на селекционния натиск върху компонента об-
щата приспособимост няма да се изменя до достигане на предела на ресурс-
на обезпеченост или до предела на възможността за усвояване на ресурсите, 
след което ще започне да намалява. В равновесните популации вероятно 
съществува постоянно колебание на честотите на алелите и на стойността на 
компонентите около някаква “равновесна точка”, което обаче не води до съ-
ществено изменение на приспособимостта – динамично равновесие. 

На основата на анализа стигнахме до извода, че сама по себе си 
приспособимостта не е и не може да бъде ограничаващ фактор за селек-
цията. Ограничаващи фактори са биологичните възможности и условията на 
средата, но единственият критерий, определящ тяхното състояние и взаимо-
действие във всеки един момент, е приспособимостта на организма. 

На по-късен етап, след диференциация на “биологичната” термино-
логия и начините на производство в животновъдството (Николов и Николова, 
1999) предложихме (Николов, 1999) за критерии на “адаптивната” селекция 
да бъдат възприети жизнеспособността и плодовитостта като основни компо-
ненти на приспособимостта, като считаме, че увеличаването на продължи-
телността на живота и повишаването на пожизнената плодовитост е основ-
ната “екологична” насока на селекцията при биосъобразното животновъдст-
во. Тези наши виждания бяха развити по-късно (Николов, 2003). 
 Във връзка с гореизложеното, въпреки че репродуктивните признаци 
на цялата контролирана популация на Родопското късорого говедо е обект 
на постоянно наблюдение, решихме (Nikolov and Alragubi, 2009) да направим 
анализ в няколко стада с различни системи на производство – с. Кушла (№ 1), 
Стоманово (№ 2), Две тополи (№ 3), Горно Поле (№ 4) и Тъмръш (№ 5). 

Животните в с. Кушла се отглеждат по традиционния за породата 
начин (І вариант). Семействата отглеждат от 1 до 5 крави. Животните се из-
ползват за мляко и месо. След отелване телетата бозаят от майките, като за 
целта се оставят по две цицки, а другите две се издояват. Доенето и бозае-
нето се извършват паралелно, поради което често след отбиване на телето 
кравите спират да лактират. Кравите се използват и за работа – основно за 
изораване на нивите. През летния период животните се хранят изключително 
пасищно. През зимата се използват ливадно сено, слама и листников (дъбов) 
фураж. С концентриран фураж – по 1–2 kg дневно, се подхранват само ско-
роотелените крави, на които през зимата се дават и картофи. От 2002 г. при 
кравите под селекционен контрол се прилага изкуствено осеменяване. 

Фермата в с. Стоманово е от промишлен тип (ІІ вариант). В нея се от-
глеждат 25–30 крави, от които 10–12 от породата РКГ. През зимата животните се 
отглеждат вързано, а през летния период – пасищно. Храненето е на основата 
на ливадно сено, люцерново сено и пасищна трева. За балансиране на дажбата 
се използва специално приготвен за дойни крави комбиниран фураж, който се 
дава по 0.350–0.400 kg на литър мляко. Кравите се осеменяват изкуствено. 

В с. Две тополи се намират 3 ферми с 34 крави, които се отглеждат в 
едно стадо, а в Горно Поле – 3 ферми с 42 крави, които също се отглеждат 
съвместно. И в двете села кравите се използват само за получаване на те-
лета, не се доят (ІІІ вариант). Отглеждането е свободно-групово в олекотени 
навеси и постройки, които се ползват само при неблагоприятни климатични 
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условия. Животните целогодишно ползват пасища, като през зимата частично 
се подхранват с ливадно сено и слама. Заплождането е естествено. 

В Тъмръш се отглеждат 12 крави – по същия начин както в Две 
Тополи и Горно Поле, но фермата е създадена през 2006 г. чрез закупуване 
на крави от Кушла и други села от района (ІV вариант), отглеждани дотогава 
по тради-ционния начин. Заплождането на животните е естествено. 

За характеристика на репродуктивната способност са използвани: 
възраст на първо отелване (n = 47), динамика на отелванията (n = 229) и 
междуотелен период (n = 178). Поради ограниченост на информацията групи-
рането на кравите по продължителност на междуотелния период е на възрас-
тов принцип – между 2 и 3-годишна възраст, между 3 и 4-годишна и т.н. 
 Базирайки се на литературни източници, в програмата на РКГ 
(Николов, 2004) сме посочили, че възрастта на първо отелване е 24 месеца с 
диапозон 22–25. Нашите проучвания показват, че породата е по-къснозряла. 
Средната възраст на първо отелване е била 861 ± 28.3 дни (28.7 месеца), 
като варирането е в широки граници (CV = 22.5 %). Най-много животни са се 
отелили на възраст 29–31 месеца, като в периода 23–35 месеца (± 1 σ) са се 
отелили 74.5 % (фиг. 6). Разпределението на вариантите е близко до нор-
малното. То е незначително изместено към + вариантите, което показва, че 
отборът благоприятства първото отелване на по-висока възраст. 
  

y = 0,0623x4 - 1,4579x3 + 10,737x2 - 25,815x + 21,809
R2 = 0,7782
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Фиг. 6. Разпределение на кравите по възраст на първо отелване 

 
 Близко до нормалното (фиг. 7) е и разпределението на кравите по 
продължителност на междуотелния период. Той е бил средно 405.3 ± 13.3 дни, 
като варирането е сходно с това на възрастта на първо отелване (CV=20.6 %). 
Най-голям е броят на животните с междуотелен период 400–420 дни, като 
преобладаващият брой варианти е в минус пространството. 
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y = 0,0128x4 - 0,332x3 + 2,5737x2 - 5,7908x + 9,9162
R2 = 0,6637
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Фиг. 7. Разпределение на кравите по продължителност на междуотелния 
период 

 
Възрастта на животните не оказва достоверно влияние (P>0.05) върху 

продължителността на междуотелния период (табл. 13). Вероятната причина 
е силното вариране в групите и недостатъчният брой на вариантите, тъй като 
са налице отчетливи тенденции. С висока продължителност на междуотелния 
период са кравите, отелени в ранна възраст (2–3 години), най-кратък е при 
следващите две възрастови групи – 3–4 години, след което до 10–12-годишна 
възраст постепенно се удължава. Броят на животните над 12-годишна въз-
раст не е достатъчен за да се правят изводи, но се вижда, че отделни живот-
ни запазват добра репродуктивна способност до дълбока старост – 19–20 го-
дини. 

Заедно с наблюдаваното, близко до нормалното, разпределение на 
възрастта на първо отелване и междуотелния период, от особен интерес е 
ясно изразената сезонност на отелване на животните, отглеждани при произ-
водствена система ІІІ – вариант (№ 3 и № 4) – целогодишно свободно 
пасищно с използване на кравите като майки кърмачки (фиг. 8). Кравите са 
раждали от януари до май, като извън този период отелванията са единични. 
Най-много телета са получени през февруари-март. Наблюдаваното явление 
предизвиква редица въпроси, свързани с одомашняването (Беляев, 1972; 
1974), неговите механизми, устойчивостта на признаците, поддържани чрез 
селек-ция, възможността за обратимост и т.н. 

До към 60–70 години на миналия век животните от породата са от-
глеждани по традиционния начин, описан за Кушла. В изследванията до този 
период се споменава, че РКГ се отглежда за мляко и че говедата имат лоши 
месодайни качества. Използването на кравите за работа и отглеждането са-
мо за получаване на телета са нови тенденции, които едва ли са с продължи-
телност повече от 30–40 години. 
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Таблица 13. Продължинелност на междуотелния период 
  

Възраст n 
Междуотелен период, дни 

∆X ±Sx CV 
2–3 16 410 26,0 24,5 
3–4 23 423 18,8 20,8 
4–5 22 389 17,0 20,1 
5–6 20 387 17,4 19,6 
6-7 22 395 16,1 18,7 
7-8 18 398 17,4 18,0 
8-9 11 391 18,2 14,7 

9–10 10 432 38,3 26,6 
10–11 11 394 19,3 15,5 
11–12 9 446 45,2 28,7 
12–13 5 400 19,9 10,0 
13–14 3 461 84,0 25,8 
14–15 1 390   
15–16 2 471   
16–17 1 330   
17–18 2 479   
18–19 1 451   
19–20 1 383   
 
При животните за мляко сезонността на отелване целенасочено е 

елиминирана и макар РКГ да е примитивна порода тя е селекционирана в 
тази насока в продължения на столетия. Наред с това за Родопския регион 
отелването през февруари – март е най-неблагоприятният за стопаните пе-
риод. В края на зимата фуражите обикновено са недостатъчно, а тревата по 
пасищата се появява едва след 2–3 месеца. 

Както се вижда от фиг. 8, определена сезонност на отелванията има и 
при традиционното отглеждане (№ 1) – повечето телета се получават през 
първата половина на годината. В сравнение с ферми № 3 и № 4 обаче 
периодът е удължен до юни – юли, а ражданията са през цялата година.  

При поставяне на животните при промишлени условия и възможност 
за регулиране на репродукцията чрез изкуствено осеменяване сезонността 
напълно изчезва (ферма № 2) и най-много отелвания има през най-бла-
гоприятния период за получаване на мляко – май – септември. 

Изключително интересна е динамиката на отелванията и в Тъмръш 
(№ 5). Фермата е формирана през 2006 г. от животни, които до тогава са се 
отглеждали традиционно. Сезонност на отелването се наблюдава още от 
следващата година (2007), а през третата (2008) – кривата на разпределение 
на отелванията започва да се измества към характерната за животните със 
свободно отглеждане (№ 3 и № 4). 
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Фиг. 8. Годишно разпределение на отелването при крави от породата 
Родопско късорого говедо, отглеждани при различни производствени 

системи 
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 В обобщение може да се посочи, че кравите от породата Родопско 
късорого говедо са къснозрели, а междуотелният период е удължен. Като 
цяло в популацията се използва естествено покриване, което дава възмож-
ност да бъдат заплодени млади животни, недостигнали стопанска зрялост. 
Има случаи, в които телетата се покриват на възраст 5–6 месеца. Очевидно 
обаче естественият отбор, който безспорно тук е налице, съдейки по кривите 
на разпределение на репродуктивните признаци, неблагоприятства ранното 
заплождане. Животните отелени до 4-годишна възраст имат проблеми със 
заплождането, поради което междуотелния период е удължен до 410–420 дни. 

В породата има широки възможности за отбор за подобряване на 
репродуктивната способност, което е видно както от широкото вариране по 
проучваните репродуктивни признаци, така и по влиянието на производст-
вената система върху тях. При отглеждане по традиционния начин кравите се 
отелват целогодишно, като основна част от приплодите се получават през 
първото полугодие. При свободно отглеждане и използване на кравите само 
за получаване на телета се наблюдава ясно изразена сезонност на отелва-
нията, като най-много приплоди се получават през февруари – март. Прехо-
дът към сезонност се осъществява още в първите години след превеждане от 
традиционно към свободно отглеждане. При поставяне на животните при про-
мишлени условия и регулирано възпроизводство сезонността изчезва и най- 
много отелвания има през най-благоприятния период за получаване на мляко 
– май – септември. 

Разбира се, на дадения етап прогресивен отбор, по-който и да е 
признак, не трябва да се води. Породата е застрашена от изчезване и целта 
на развъждането е съхраняването на генофонда и генетичното разнообразие.  

Въпросът за генетичното разнообразие на признаците при примитив-
ните породи е твърде дискусионен. Може да се предположи, че еволюцията 
на породата в продължения на хилядолетия в едни и същи условия на сре-
дата ще води до намаляване на генетичното разнообразие. Това трябва да 
се отнася с по-голяма сила за локалните породи, обитаващи малък ареал. От 
друга страна, е ясно, че при комерсиалните породи усилената селекция по 
даден признак води до стесняване на генетичното разнообразие по признака, 
но и не само по него. Налице са десетки примери, че колкото е по-висок гене-
тичният потенциал за продуктивност, толкова по-тесни са условията, в които 
той може да се реализира. Очевидно е налице намаляване на адаптивната 
способност при културните породи. Десетки са примерите за негативно влия-
ние на селекцията по продуктивност върху основните компоненти на приспо-
собимостта – плодовитостта (Funk, 1993; Kalm,1988; Knetches, 1992) и жиз-
неспособността (Klud et al., 1988; Solkner, 1989 и др.). При проучвания при ка-
фявото говедо ние установихме (Николов и Николова, 1995), че колкото са 
по-лоши условията в стопанството, толкова по-негативно е влиянието на ви-
соката млечност върху пожизненото използване на кравите. 

В по-ранни наши работи (Николов и Николова, 1999а) сме направили 
предположение, че тъй като адаптивните механизми се изграждат при кон-
кретни условия на средата, в които функционират най-ефективно, в зависи-
мост от условията, при които се създава, от начина на създаване, от про-
дължителността и от условията на филогенезата породата може да има по-
широка или по-тясна адаптивна пластичност.  
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Локалните породи (особено създадените и развъжданите дълго време 
чистопородно) имат по-висока приспособимост към условията, в които се 
развъждат, но сравнително ниска екологична пластичност. Междузоналните и 
панконтиненталните породи, които обикновено се използват като подобри-
телки, имат широката адаптивна пластичност, което им позволява да реали-
зират генетичния си потенциал за продуктивност и в по-лоши условия, неза-
висимо че приспособимостта им към тези условия ще е по-ниска отколкото на 
подобряваната порода. 

Всичко това вероятно е така, но сравнявайки известния брой породи с 
броя на широко разпространените, то е очевидно, че породите с широка адап-
тивна пластичност, която би им дала преимущество пред локалните породи, 
са нищожен процент. По-голямата част от локалните породи вероятно имат 
ниска адаптивна пластичност, иначе не биха били локални, но както показва 
приведеното по-горе изследване те имат изключително висок потенциал за 
подобна "пластичност”. Екологичните фактори, под влияние на които е фор-
миран генофондът на местните породи, очевидно флуктуират в много по-ши-
роки граници, отколкото тези, които поддържаме изкуствено за високопро-
дуктивните породи, което вероятно е причината за поддържане на по-широк 
"адаптивен запас” в локалната популация. 
 

МЛЕЧНА ПРОДУКТИВНОСТ  
При характеристика на млечната продуктивност на РКГ акад. Хлебаров 

(1934) привежда данните от контрола на млечната продуктивност на първите 
крави в КОС Смолян: "Млечната продуктивност е задоволителна. Обикновено 
кравите и при сегашното плачевно състояние, при което са поставени да 
живеят, дават 3–4 кг мляко дневно, а при по-добро хранене и гледане — и до 
5–6 кг, дори до 8 кг, което при малкото им живо тегло, е твърде много. Сред-
ната годишна млечност на 5 крави, наблюдавани в Пащмаклииската държав-
на краварница, при средно живо тегло 164 кг, е била около 932 литри (от 717 
до 1076 литри). Средният процент мастни вещества в млякото е бил 5.33, 
какъвто срещаме само при расата Жерзей”. 

Според Василев (1988) средната млечност на родопското късорого 
говедо е 800–1800 kg с 4.4-4.8 % мастни вещества, като отделни крави 
достигат млечност 3000–3200 kg и масленост – 5.0–5.2 %. 
 И днес проучването на млечната продуктивност при РКГ е сложна 
задача. Причината е, че в по-големите ферми кравите не се доят. Доят се 
само животните в личните стопанства с по 1–3 крави, които се отглеждат при 
крайно различни условия, използват се по различен начин и т.н. В тази 
връзка направихме анализ на продуктивността на 50 чистопородни крави, 
отглеждани в КОС (РЦНПО) – Смолян, отглеждани в периода 1951–1989 г.  
 Данните за млечната продуктивност за първа лактация са предста-
вени в табл. 14. 

Тези данни могат да бъдат приети като достатъчно репрезентативни 
за цялата популация и до наши дни по следните причини:   

• в станцията са закупувани животни от различни региони;  
• целенасочена селекция в породата не е провеждана и не се провежда;  
• в останалата част от ареала животни, използвани за мляко, се от-

глеждат само в лични стопанства по 1–3 животни и контролът на млечната 
продуктивност ще е още по-ненадежден. 
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Таблица 14. Млечна продуктивност за първа лактация 
 

Показатели LS±m Lim СV 
За лактация (n–50) 

Продължителност    
на лактацията, дни 252.8±7.22 141–390 16.68 

Млечност, kg 1250±59.9 347–2247 28.08 
Мастни вещества, % 4.568±0.057 3.59–5.31 7.24 
Млечно масло, kg 57.2±2.86  16.7–105.6 29.28 

За нормална лактация (n-36) 
Продължителност  
на лактацията, дни 268.2±5.81 - 10.01 

Млечност, kg  1332±54.5 531–2247 18.99 
Мастни вещества, % 4.583±0.081 3.59–5.31 8.13 
Млечно масло, kg 61.1±2.68 35.7–105.6 20.26 

 
 Кравите от породата РКГ имат сравнително кратка лактация. Това е 
характерно за примитивните породи, но е далеч над границите, посочвани за 
тях (Olaloku, 1976; Rege et al., 1994), което показва, че през годините народ-
ната селекция е била насочена към повишаване на млечността, включително 
и чрез удължаване на лактацията. Продължителността на лактацията е дос-
татъчно консервативен признак (фиг. 9) и очевидно устойчиво се унаследява. 
При РКГ тя е средно 252.8 дни, а при създаденото на негова основа бъл-
гарско родопско говедо – 277, като 22.9 % от кравите са с лактация под 240 
дни (Гаджев, 2005). 
 

y = 0.0172x3 - 0.4447x2 + 2.7617x + 250.16
R2 = 0.0145
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Фиг. 9. Годишна динамика на продължителността на първа лактация 
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 Сезонът не е достоверен източник на вариране на продължителност-
та на лактацията, но кравите, отелени през пролетта, са доени почти месец 
по-кратко (234.1 ± 12.4 дни) в сравнение с останалите сезони. Броят на дой-
ните дни при тях не се различава съществено – от 254.4 ± 22.4 (през лятото) 
до 266.7 ± 12.4 (през зимата). 

Значително, но недостоверно е и варирането на признака между по-
томствените групи – от 229.9 ± 10.7 дни (за дъщерите на Развой № 772) до 
272.0 ± 27.4 (при тези на Първенец № 884). 

Абсолютната млечност на кравите е ниска. Средно за пълна лактация 
се получава по 1250 kg мляко, а за нормална – 1332 kg (табл. 15). Показа-
телят варира в широки граници, като разликата между минималната и макси-
малната стойност е 6.5 пъти. Установената от нас млечност е по-висока от 
съобщената от Цонев и Василев (1962) за първа лактация – 835 kg, и от 
Василева (1966) за първа 300-дневна лактация – 978 kg, но варирането (CV) е 
в посочените от авторите предели. Следва да се отбележи, че данните, които 
анализираме, са получени при сравнително благоприятни условия на хранене 
и отглеждане, които и днес не са характерни за ареала на породата. Въпреки 
това те достатъчно ясно демонстрират продуктивния  потенциал на породата. 

От фиг. 10. е видно, че през проучвания период млечността на РКГ не 
се е изменила съществено, а годината не оказва достоверно влияние върху 
признака. 

y = -0.0463x3 - 8.2188x2 + 135.34x + 839.08
R2 = 0.3189
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Фиг. 10. Годишна динамика на млечността за първа лактация   
Като цяло се наблюдава незначителна тенденция за нарастване 

на млечността, но ясна последователност няма. През отделните години 
млечността за пълна лактация варира от 851 до 1610 kg, а за нормална – от 
962 до 1565 kg. Това вероятно се дължи на отелването на животни, значи-
телно различаващи се по генетични заложби, както и на различията  в сто-
панските условия. 
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Бащата не оказва достоверно влияние върху млечността, но разли-
ката между отделните потомствени групи достига до 32.6 %. Най-висока 
млечност имат дъщерите на Първенец № 884, чийто баща не е известен, а 
най-ниска е при дъщерите на Атаман № 445 от линията на Сотир-Тунис. Зна-
чително по-висока е средната млечност при дъщерите на сина и на внуците 
на Атаман. От 11 дъщери на един от тях – Ранк № 32, е получена средна 
млечност 1357 ± 112.7 kg, а средната млечност за нормална лактация на 8 от 
дъщерите е 1462 ± 104.1 kg. 

Сезонът на отелване също не влияе достоверно върху млечността, 
въпреки че от кравите, отелени през пролетта и лятото, е получено средно с 
по 200 kg мляко по-малко в сравнение с отелените през есента и зимата. 
 Маслеността на млякото е сравнително висока – 4.57 %. Подобни дан-
ни съобщават Цонев и Василев (1962), като определят средна масленост на 
4.505 % с вариране от 2.7 до 5.9 %. От проучените от нас показатели съдър-
жанието на мазнини е с най-ниско вариране (СV 7.24–8.13 %), като разликата 
между минималната и максималната стойност е 47.9%. 

През проучвания период средното съдържание на мазнини в млякото 
практически не се е променило (фиг. 11), но варирането през отделните годи-
ни е значително. Вероятната причина беше спомената по-горе, но за разлика 
от млечността, бащата влияе достоверно върху съдържанието на мазнини в 
млякото. Най-висока масленост е отчетена при дъщерите на Атаман – 4.895 ± 
0.196 %. Висока е маслеността и при дъщерите на сина му Петко № 619 – 
4.715 ± 0.113 %, и при тези на сина на Петко – Развой № 772 – 4.738 ± 0.084 %. 
Най-ниско съдържание на мазнини в млякото имат дъщерите на полубрата на 
Развой – Ранк – 4.434 ± 0.077 %, въпреки че майката на бици за първа 
лактация е имала масленост 4.6 %, а средно за периода на използване – над 
5.0 %. 

 

y = -0.0008x3 + 0.0118x2 - 0.0373x + 4.5642
R2 = 0.0445
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Фиг. 11. Годишна динамика на съдържанието на мазнини в млякото  
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 Достоверен източник на вариране на количеството на млечните маз-
нини е и сезонът на отелване. Най-висока е маслеността при кравите, отеле-
ни през лятото – 4.688 ± 0.178 %, а най-ниска – на отелените през пролетта –
4.313 ± 0.099 %. 
 Млечното масло е комплексен показател, свързан не само директно 
със съставящите го компоненти – млечност и масленост на млякото, но и 
индиректно с продължителността на лактацията, репродуктивна способност и 
т.н. От кравите от породата РКГ средно за пълна първа лактация се 
получават по 57.2 kg млечни мазнини, а за нормална – 61.1 kg. Показателят е 
с най- широко вариране (CV 20.3–29.3 %) сред проучваните от нас, като 
лимитите са от 16.7 до 105.6 kg. Динамиката на млечното масло през 
годините (фиг. 12) е сходна с тази на млечността. 

Подобно на съдържанието на мазнини в млякото, достоверно влияние 
върху показателя оказва сезонът на отелване. При кравите, отелени от про-
летта към зимата, количеството на млечното масло за лактация нараства 
постепенно от 49.8 ± 4.92 до 64.6 ± 5.56 kg, а за нормална лактация – от 50.3 
± 4.64 до 67.8 ± 4.94 kg. Значителни, макар и недостоверни, са и различията 
между потомствените групи. Най-много млечно масло за лактация е получено 
от дъщерите на бик Ранк – 64.6 ± 5.38, а най- малко от тези на Анкър № 883 – 
51.1 ± 12.6. 
 Когато говорим за ниската абсолютна млечност на РКГ, не трябва да 
се пропуска фактът, че това е най-дребната порода в Европа. Ние не разпо-
лагаме с данни за теглото на кравите, чиято млечност анализираме, но бази-
райки се на теглото, посочено от Цонев и Василев (1962) и изменението на 
едрината през последните години (Стоянов и Николов, 2004), можем да пред-
положим, че средната жива маса на животните през проучвания период ще е 
около 240 kg. Ако приемем тази стойност, дори без да отчитаме едрината на 
първотелките, то относителната млечност за лактация при указаната масле-
ност ще е 521 kg, а за нормална лактация – 555 kg. Приравнена към базисна 
масленост (3.6 %), относителната млечност ще е съответно 661 и 706 kg, 
което е достатъчно добра продуктивност.  

y = -0.0083x3 - 0.2938x2 + 6.0667x + 37.887
R2 = 0.3209

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

61 62 64 65 66 67 68 69 70 72 73 76
Година

kg

За лактация
За нормална лактация
Poly. (За лактация)

 
Фиг. 12. Годишна динамика на количеството на млечното масло за първа 

лактация 
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 От данните, представени в табл. 15, е видно, че животните от стадото 
са използвани до ХV лактация, но с такъв брой лактации са само 2 крави.  
 

Таблица 15. Възрастова динамика на млечната продуктивност 
 

Лактация Дойни дни Млечност, kg Съдържание 
на мазнини, % 

Млечно масло, 
kg 

№ n LS ±SE LS ±SE LS ±SE LS ±SE 
За лактация 

1 50 263.1 16.94 1310 163.3 4.659 0.125 60.7 7.83 
2 42 270.3 16.22 1552 156.3 4.780 0.120 73.0 7.50 
3 35 266.5 14.80 1568 142.7 4.722 0.109 73.3 6.85 
4 32 293.5 14.09 1780 135.9 4.711 0.104 82.9 6.52 
5 27 278.4 13.75 1712 132.5 4.710 0.101 79.7 6.36 
6 25 298.1 13.75 1769 132.5 4.778 0.101 83.7 6.36 
7 20 293.0 14.58 1799 140.6 4.666 0.108 82.9 6.75 
8 17 281.0 15.95 1627 153.7 4.658 0.118 75.5 7.38 
9 13 275.7 17.56 1604 169.3 4.657 0.130 73.9 8.13 
10 11 274.9 19.23 1503 185.4 4.664 0.142 68.8 8.90 
11 8 273.7 23.11 1525 222.8 4.481 0.171 69.1 10.69 
12 5 288.2 30.24 1678 291.5 4.722 0.223 79.9 13.99 
13 4 253.9 33.32 1465 321.2 4.372 0.246 64.8 15.41 
14 3 302.1 38.34 1750 369.6 4.296 0.283 77.3 17.74 
15 2 263.7 35.52 1558 342.4 4.635 0.262 71.5 16.43 

За нормална лактация 
1 36 284.2 15.91 1388 165.3 4.704 0.143 64.6 8.01 
2 25 288.5 15.26 1629 158.6 4.778 0.138 76.1 7.69 
3 25 275.0 13.12 1662 136.2 4.692 0.118 76.7 6.61 
4 25 304.2 12.60 1771 130.9 4.714 0.114 82.6 6.35 
5 22 276.5 12.12 1722 126.0 4.666 0.109 79.1 6.11 
6 20 294.3 11.72 1766 121.7 4.734 0.106 82.4 5.90 
7 14 291.5 13.21 1757 137.2 4.600 0.119 79.2 6.65 
8 9 296.8 15.60 1769 162.1 4.634 0.141 81.5 7.86 
9 9 273.9 16.32 1578 169.6 4.615 0.147 65.3 8.22 
10 9 269.2 17.44 1528 181.2 4.570 0.157 74.0 8.79 
11 6 270.7 22.98 1542 238.7 4.477 0.207 66.6 11.58 
12 4 282.8 28.75 1657 298.7 4.705 0.259 76.6 14.48 
13 3 260.9 37.69 1440 391.5 4.755 0.340 66.8 18.98 
14 3 259.6 38.61 1587 401.1 4.575 0.348 70.9 19.45 
15 2 255.9 38.83 1689 403.4 4.592 0.350 75.0 19.56 
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Първата – Разветка № 316, е родена през 1951 г. Тя е инбредна (ІІ–ІІ) 
по един от малко известните бици на породата – Малчо, и е използвана като 
бикопроизводителка. Изключена е от разплод на 17-годишна възраст. 

 Втората крава – Савка № 248, е правнучка на Разветка и е бракувана 
на 16 години. Най-голям брой животни са отпаднали на І (16 %) и на ІІ (14 %) 
лактация. На ІV и VІ лактация са отпаднали – 10 %; на VІІІ – 8 %; на ІІІ, VІІ, Х и 
ХІ – 6 %; на V, ІХ и ХV – 4 %; на ХІІ, ХІІІ, ХІV – 2 %. 

Средната (LS) продължителност на лактация за пожизнено използва-
не е 278 ± 13 дни с вариране от 253.9 до 302.1 дни. Като цяло най-кратка е 
продължителността на първите три лактации (фиг. 13). През следващите че-
тири, броят на дойните дни нараства, но динамиката е слаба. След VІІ лакта-
ция се наблюдава намаляване на броя на дойните дни, като разликата между 
лактацията с най-голяма продължителност (VІ) и последната – ХV лактация, е 
11.7 %. 

R2 = 0,2587
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Фиг. 13. Възрастова динамика на продължителността на лактация  

Тук трябва да се спрем на един факт, на който обръщаме внимание 
през последните години (Гаджев 2005; Николов и Гаджев, 2004 и др.) – съкра-
тената лактация при Българското родопско говедо. След 50-годишна селек-
ция и използване на специализирани млечни породи при неговото създаване 
продължителността на лактацията не се е увеличила дори с един ден в срав-
нение с изходната порода. Това показва не само консервативността на приз-
нака, но и погрешността на провеждане на отбора на основата на продуктив-
ността за първа лактация. 

В сравнение с продължителността на лактацията, възрастовата дина-
мика на млечността е по-равномерна (фиг. 14). Средната млечност за пълна 
лактация е 1613 ± 124.9 kg, а за нормална – 1632 ± 124.4 kg. Най-ниска е 
млечността за І лактация, като през следващата нараства с 18.5 %. Нов скок 
се наблюдава от ІІІ към ІV лактация, като увеличението е с 13.5 %. През след-
ващите 4 лактации (ІV–VІІ) динамиката на млечността е изключително слаба 
(1.7–3.8 %). След достигане на пик на VІІ лактация, млечността започва да 
намалява. Намаляването е с 1.4–12.7 % на лактация, но тенденцията е не-
постоянна. Като цяло средната млечност за последните три лактации е по- 
висока от тази за първите три, което показва, че животните могат да се от-
глеждат ефективно до 16–17годишна възраст. 
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R2 = 0,6668
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Фиг. 14. Пожизнена лактационна крива 

 
При други две проучвания на РКГ (Василева, 1966; Цонев и Василев, 

1962) също е установено, че минимална е била млечността на І, а макси-
мална на VІІ лактация (табл. 16). От данните за 8 лактации, приведени от 
Василева (1966) е видно, че възрастовата динамика е изключително ниска – в 
рамките на 13.3 %. Цонев и Василев (1962) са наблюдавали по-значително 
вариране: между І и ІV лактация то е било 22.7 %, а между І и VІІ лактации – 
46.1 %. Амплитудата между указаните лактации при проведеното от нас 
наблюдение е съответно 35.9 и 37.3 %.  

Таблица 16. Средна млечност за 300 лактационни дни 
 

Лактация Цонев и Василев, 1962 Василева, 1966 
 n kg n kg 

I 40 835 (400–1500) 245 978 (473–1117) 
II 44 970 (400–1900) 242 1042 (583–1312) 
III 41 1046 (500–1900) 135 1086 (498–1158) 
IV 36 1025 (400–1700) 96 1056 (649–1420) 
V 26 1103 (400–1700) 186 998 (403–1209) 
VI 22 1154 (600–1800) 107 1018 (515–1371) 
VII 15 1220 (800–1700) 117 1108 (422–1296) 
VIII 11 1091 (700–1500) 24 1080 (743–1344) 
IX 8 1075 (700–1400)   
X 7 842 (800–1600)   

XI-XVI 25 1176 (700–1800)   

 
Кръстосването на РКГ със Софийско кафяво говедо е довело до 

нарастване на млечността, като колкото по-висока е кръвността от кафявото 
говедо, толкова по-висока е млечността (табл. 17). 
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Таблица 17. Средна млечност за 300 лактационни дни на крави кръстоски  
на РКГ със Софийско кафяво говедо (по Василева, 1966) 

 
Лактация F1 F2 3/4 родопска кръв 

n kg n kg n kg 
I 264 1218 (644–2000) 120 1350 (742–1941) 122 1080 (714–1724) 
II 210 1244 (610–1803) 108 1480 (563–2003) 162 1128 (605–1781) 
III 150 1397 (421–1680) 63 1428 (988–1822) 63 1140 (673–1621) 
IV 99 1508 (702–2017) 47 1656 (986–2066) 15 1260 (402–1720) 
V 69 1510 (538–1912)     
VI 26 1654 (1014–2048)     
VII 10 1280 (854–1630)     
VIII 10 1140 (794–1426)     

 
Подобна на тази при РКГ е и възрастовата динамика на млечността 

при дъщерната й порода – Българско родопско говедо (Гаджев, 2005). При 
нея: млечността от І към ІІІ лактация нараства средно с 24.9 %, а между ІІІ и 
VІ – с 8.3 %; след шеста лактация продуктивността постепенно намалява; 
отделни животни се използват до XV лактация. Очевидно, въпреки използва-
нето на различни породи, при създаването на БРГ, при отбора в условията на 
ареала на майчината порода, до голяма степен са се съхранили гените, свър-
зани с дълголетието й и пожизнената продуктивност. 

Наред със значителното повишаване на млечността, от първа към 
втора лактация с 2.8 % се е увеличило и съдържанието на мазнини в мля-
кото. В резултат количеството на млечното масло за лактация е нараснало с 
20.3 %. 

Възрастовата динамиката на маслеността на млякото (фиг. 15) е по-
ниска в сравнение с тази на млечността.  

 

R2 = 0,546
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Фиг. 15. Възрастова динамика на маслеността на млякото 
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След първоначалното нарастване процентът на мазнините от ІІ до VІ 
лактация е практически постоянен. Динамиката е в рамките на 0.07 % (4.7–4.8 %). 
На VІІ лактация маслеността на млякото незначително намалява и през след-
ващите три лактации отново се задържа на едно равнище – 4.657–4.666 %. 
По-значителна, но нееднопосочна, е динамиката след Х лактация, като 
амплитудата е от 4.3 % за ХІV до 4.7 % за ХІІ лактация. Вероятната причина е 
малкият брой на животните в извадката. Като цяло средната пожизнена мас-
леност на млякото на кравите от породата РКГ е 4.63 ± 0.096 % с незна-
чителна възрастова динамика (4.65–4.75 %). 

За пожизнено използване от кравите от породата РКГ се получава 
средно по 74.5 ± 5.99 kg млечно масло за лактация. Поради слабата дина-
мика на съдържанието на мазнини в млякото възрастовата динамика на 
показателя е почти идентична с тази на млечността (фиг. 16). На пика на 
млечността – ІV–VІІ лактация, количеството на млечното масло е в пределите 
на 80 kg, а през ІІ–ІІІ и VІІІ–ХV – в пределите на 70 kg.  

R2 = 0,6492
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Фиг. 16. Възрастова динамика на млечното масло   

Може да се обобщи, че родопското късорого говедо има сравнително 
къса първа лактация (253 дни), ниска абсолютна млечност за пълна (1250 kg) 
и нормална (1332 kg) лактации, сравнително високо съдържание на мазнини 
в млякото (4.6 %), сравнително добра относителна млечност. Варирането на 
признаците е в широки граници, като по отделните показатели разликата 
между минималните и максималните стойности е от 1.5 до 6.5 пъти. След 
първо отелване млечността на кравите нараства значително до ІV лактация, 
задържа се на едно ниво до VІІ и след това намалява с бавни темпове. 
Съдейки по млечната продуктивност, кравите от породата РКГ ще се използ-
ват по-ефективно, ако се отглеждат до по-късна възраст, тъй като през пър-
вите три лактации продуктивността е ниска, а пикът е от ІV до VІІ лактация. 
Кравите могат да се използват до ХV лактация. 
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ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Поради практикувания начин на отглеждане – целогодишно свободно-
пасищно, състоянието и използването на родопското късорого говедо до го-
ляма степен ще зависи от адаптивната способност на индивидите, от способ-
ността им да поддържат хомеостазата на организма с най-малко адапта-
ционна енергия (Николов, 2003) при бързата, често екстремална динамика на 
условията на средата в ареала на породата. Способността на животните 
бързо да се адаптират към менящите се условия на средата зависи от ком-
плекс от признаци, свързани с поддържане на физиологичния статус, проти-
чане на биохимичните процеси, поведението, неспецифичните и специфични-
те защитни механизми на организма и т.н., поради което етологичните, фи-
зиологичните, биохимичните и стопанските показатели са надеждни критерии 
за оценка на въздействието на факторите на средата върху животните (Кръс-
тев и Владов, 1999; Чемширова, 2000; Байков, 2000; Overton et Waldron, 
2004; Dracklet et al., 2001; Spiers et al., 2001 и др.). 

За характеристика на състоянието на животните след приключване на 
най-тежкия – зимния период, през 2009 г. (Николов и др. 2011) проучихме 
статуса на някои биохимични показатели на кръвта при родопско късорого 
говедо. В проучването бяха включени 37 завършили растежа си крави от два 
алтернативни региона на отглеждане на породата. Двадесет животни са от 
две ферми от региона на гр. Маджарово, Хасковска област (Източни Родопи) 
и 17 – от три ферми от с. Две Тополи, Смолянска област (Западни Родопи).  
 Основен показател за обмяната на въглехидратите – нивото на глюко-
зата в кръвта, се използва като индикатор за физиологичния статус и пато-
логични процеси в организма (Ahmad et al., 2004), като метаболитния отговор 
при остър (хирургически) стрес (Mudron, et al. 2005) и т.н. Тя има сравнително 
постоянно ниво и при бозайниците е около 5 mmol/L. При говедата нивото е 
по-ниско – 2,5–3,5 mmol/L (Methodical recommendation (MR). Shrikhande et al. 
(2008) не са открили достоверни сезонни различия на нивото на глюкозата в 
кръвта при лактиращи крави, като през зимния и пролетния период нивото е 
било съответно 2,46 и 2,67 mmol/L. При кравите от породата РКГ в края на 
зимния период количеството на глюкозата в кръвта е под долната референт-
на граница – 2,40 ± 0,12 mmol/L (табл. 18), като индивидуалното вариране е в 
широки предели 1,07–4,29 mmol/L (табл. 19). 
 

Таблица 18. Средни стойности (LS) и вариране на някои хематологични 
показатели на кръвта при крави от породата Родопско късорого говедо 
Признаци,  

mmol/L LS ±SE CV Признаци LS ±SE CV 

Кръвна захар  2,40 0,12 28,9 Креатинин, µmol.l-1 265,2 12,5 28,4 

Калций 1,66 0,03 12,6 Холинестераза, U.l-1 0,191 0,018 56,7 

Фосфор 1,42 0,06 23,5 Алкална фосфатаза, U.l-1 123,7 7,9 38,7 

Холестерол 3,98 0,14 20,9 
Лактадехидрогеназа, U.l-1 955,1 34,5 21,9 

Триглицериди 1,82 0,08 27,1 
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Таблица 19. Индивидуални стойности на хематологични показатели 

Ферма Индивид BS* Ca P Ch TG CR HE AF LDH 
Хасковски регион 

1 

1 2,64 1,25 1,19 5,09 0,25 358,1 0,46 248 1090 
2 2,78 0,87 1,41 4,95 3,09 233,1 0,36 74 992 
3 3,32 1,13 1,09 3,66 0,91 305,8 0,41 92 692 
4 2,64 1,08 1,57 3,93 0,72 319,5 0,16 123 1078 
5 2,45 1,34 1,53 4,45 1,38 265,5 0,19 119 754 
6 1,95 1,08 1,26 4,46 1,47 276,3 0,21 69 882 
7 2,76 1,43 1,28 3,89 1,54 585,9 0,48 157 1112 
8 3,24 1,12 1,62 3,35 1,08 297,3 0,06 106 983 
9 3,15 1,1 1,51 4,45 1,39 266,6 0,11 92 824 
10 3,31 1,56 0,89 4,43 1,37 263,2 0,14 188 605 
11 1,27 1,68 1,26 4,18 1,54 221,7 0,32 120 1004 

2 

1 2,46 1,03 1,59 4,24 2,11 218,3 0,31 136 659 
2 3,72 1,27 0,99 2,75 2,04 279,1 0,12 195 1012 
3 2,93 1,2 1,47 2,79 2,03 184,2 0,06 105 823 
4 1,51 1,35 1,56 3,54 1,43 182,0 0,21 103 765 
5 2,11 1,86 1,07 4,06 1,73 272,3 0,14 81 1203 
6 2,91 1,44 1,55 3,55 1,73 227,4 0,09 129 1425 
7 1,97 1,13 1,74 3,67 1,68 195,6 0,3 111 1012 
8 1,75 1,27 1,37 3,35 1,98 183,6 0,27 157 859 
9 3,32 0,96 2,71 1,94 2,09 182,5 0,14 227 765 

Смолянски регион 

1 

1 2,46 1,89 1,81 4,14 1,81 292,8 0,21 79 1009 
2 2,21 2,03 1,42 6,08 1,83 304,1 0,18 87 834 
3 2,14 2,11 1,63 4,92 1,79 318,9 0,32 81 921 
4 2,25 2,07 1,51 5,42 2,09 362,1 0,05 167 635 
5 1,45 2,05 1,14 3,92 2,26 250,1 0,06 123 1163 
6 2,67 2,03 1,18 4,04 2,38 288,8 0,14 81 825 

2 

1 1,61 2,06 1,81 3,58 2,4 336,5 0,18 138 1236 
2 1,07 2,19 0,94 4,12 2,23 259,2 0,06 108 1048 
3 1,61 2,34 1,48 5,01 2,25 288,2 0,14 194 1381 
4 2,77 1,97 0,96 4,97 1,89 218,3 0,23 90 909 
5 1,66 1,68 1,61 3,57 1,73 225,7 0,28 113 1104 
6 1,63 2,01 1,19 2,44 2,38 166,6 0,13 108 842 

3 

1 2,05 2,06 1,18 3,49 2,03 178,5 0,24 63 603 
2 4,29 2,01 1,25 3,31 2,52 221,7 0,09 88 783 
3 2,68 2,2 1,59 3,94 1,33 258,7 0,17 216 1145 
4 2,04 2,09 1,48 3,5 1,92 274,0 0,08 170 1238 
5 2,58 2,25 1,59 3,64 2,26 253,0 0,09 63 1039 

 
*BS – кръвна захар, mmol/L; Ca – mmol/L; P, mmol/L; Ch – холестерол, mmol/L;            

TG – триглицериди, mmol.l-1; CR – креатинин, µmol.l-1; HE – Холинестераза, U.l-1; 
AP – Алкална фосфатаза U.l-1; LDH – Лактатдехидрогеназа, U.l-1 

 
Нивото на кръвната захар при РКГ е значително по-ниско от това в 

кръвта на животни от породата Българско родопско говедо (БРГ), отглеждани 
при промишлени условия (Nikolov et al., 2009). Този факт е интересен и се 
нуждае от по-нататъшно сравнително проучване и интерпретация. 
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Във фермите от региона на Хасково нивото на кръвната захар е по- 
високо (фиг.17) и е в пределите на физиологичната норма, но на долната й 
граница. 
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Фиг. 17. Влияние на региона (% отклонение от средното) върху биохимични 

показатели на кръвта: 
  BS – кръвна захар, mmol/L; Ca – mmol/L; P, mmol/L; Ch – холестерол, mmol/L;            

TG – триглицериди, mmol.l-1; CR – креатинин, µmol.l-1; HE – Холинестераза, U.l-1; 
AP – Алкална фосфатаза U.l-1; LDH – Лактатдехидрогеназа, U.l-1 

При животните от Западните Родопи стойността е с 13.1 % по-ниска 
от Източните и е под нормата. Направеният дисперсионен анализ показва, че 
въпреки индивидуалното вариране и значението на региона, водещ сред про-
учваните фактори е фермата (табл. 20). В двете ферми от Хасковския регион 
стойностите са близки, средно 2,52 и 2,68 mmol/L, докато във фермите от 
региона на Смолян средното ниво варира от 1,73 до 2,73 mmol/L. Във фер-
мата с ниско ниво на кръвна захар 5 от 6-те изследвани крави са били с ниво 
на глюкозата под 1,7 mmol/L. 
 
Таблица 20. Влияние (F-критерии) на региона и фермата върху биохимични 

показатели на кръвта 

Признаци 
Статистически модел 

M1A M1B M2 M3 
Регион Ферма Регион Ферма Регион Ферма Индивид 

Кръвна захар, mmol/L 3,363c 2,540c 1,716 2,155 0,389 2,287 0,498 
Калций, mmol/L 169,65a 32,86a 522,18a 0,250 62,67b 0,354 2,052 
Фосфор, mmol/L 0,100 0,720 0,107 0,927 2,751 0,569 0,566 
Холестерол, mmol/L 1,096 4,681b 0,269 5,727b 1,822 0,143 3,323c 
Триглицериди, mmol/L 9,100b 4,187b 4,511 2,230 0,000 1,078 0.113 
Креатинин, µmol.l-1 0,003 3,287c 0,001 4,381c 2.186 0,407 1,388 
Холинестераза, U.l-1 3,824c 1,707 3,820 1,001 1,281 0,573 3,233c 

Алкална фосфатаза, U.l-1 0,987 0,759 2,964 0,314 13,87c 0,101 0,055 
Лактадехидрогеназа, U.l-1 0,667 0,828 0,747 0,884 0,010 0,753 0,011 

           а – P<0.001; b – P<0.01; c – P< 0.05 
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Значително под нивата, съобщени от други автори, е и нивото на Са в 
кръвта (табл. 19). Това е показателят с най-ниско индивидуално вариране 
сред проучваните от нас хематологични показатели. Достоверен източник на 
вариране на калция в кръвта е регионът (P<0.001), като фермата, в неговите 
предели, не оказва достоверно влияние върху показателя. В двете ферми от 
Източните Родопи нивото на Са в кръвта на кравите е 1,24 и 1,28 mmol/l, а в 
трите ферми от Западните Родопи – 2,03–2,12 mmol/l. Вероятната причина е 
разликата в ботаническия състав на използваните тревни фуражи. И в двата 
региона през зимата животните продължават да ползват пасища и се под-
хранват основно със слама и сено, добито в региона. Дажбите не се балан-
сират и нивото на отделните елементи в кръвта ще зависи от наличието им в 
естествените източници, а както е известно, пасищата в Източните Родопи са 
по-бедни на протеинови треви от тези в Западните Родопи. 

Концентрацията на неорганичния фосфор в кръвта се колебае значи-
телно, като зависи от физиологичното състояние, от начина на хранене, от 
нивото на хормоните на паращитовидните жлези, от сезона (Ivanova et al. 
2009) и др. При говедата физиологично стойностите на неорганичния фосфор 
са по-ниски в сравнение с останалите домашни животни, тъй като приемат 
по-богати на Са фуражи. При изследваните от нас животни варирането на 
съдържанието на фосфор в кръвта на кравите е в широки граници – от 0.89 
до 2.71 mmol/l (табл. 20), но средното ниво е сравнително ниско (табл.19). То 
е сходно със съдържанието на фосфор в кръвта на крави от породата БРГ, 
измерено през януари (Ivanova et al. 2009). Проучените от нас фактори – 
регион и ферма, не са достоверни източници на вариране на съдържанието 
на фосфор в кръвта на кравите от породата РКГ. Разликата между средните 
стойности в двата региона е 2,5 %, а между крайните варианти на фермите – 
18,2 %, като фермата с най-ниска и най-висока стойност са от един регион. 

Нивото на холестерола при РКГ е значително по-ниско от посочените ре-
ферентни стойности за говедата – 4.7–6.2 mmol/L (РМ, 2005), като индивиду-
алното вариране е в пределите на 1.94–6.08 mmol/l. Подобни по-ниски от рефе-
рентните стойности на холестерола са установени и при кравите от породата 
БРГ (Nikolov et al.). Ниското съдържание на холестерола е положителен факт, 
тъй като според Quiroz-Rocha (2009) повишаването му в кръвта води до проб-
леми с репродукцията. При животните от Източните Родопи стойностите на хо-
лестерола са по-ниски в сравнение с тези от Западните с 6,8 %, но регионът не е 
достоверен източник на вариране на показателя. Достоверно е влиянието на 
фермата както като цяло, така и в границите на региона, но водещи са индиви-
дуалните различия. Разлики между средните стойности на съдържанието на хо-
лестерол в кръвта на кравите от отделните ферми е от 7,7 до 43,0 %, а между 
индивиди в рамките на фермата достигат до 2,18 пъти.  

Нивото на триглицеридите е важен показател за липидната обмяна 
при говедата. Подобно на съдържанието на холестерол, съдържанието на 
триглицериди при РКГ е под долната граница на референтните норми. При 
еднофакторен дисперсионен анализ се отчита, че регионът и фермата оказ-
ват достоверно влияние върху показателя, но при съвместното им разглеж-
дане влиянието се “размива” и става недостоверно. Независимо от това, раз-
ликата между средните стойности на нивото на триглицеридите при кравите 
от Източните и Западните Родопи е повече от 30 %, като по-високи са стой-
ностите при вторите. Максималната разлика между фермите е 59,7 %, а 
индивидуалното вариране е 27,1 %. 
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При Родопското късорого говедо, подобно на Българското родопско 
(Nikolov et al, 2009), са отчетени високи нива на креатинина в кръвта на кра-
вите, като стойностите са още по-високи. При референтна норма до 165 mmol/L 
средното съдържание на креатинин при изследваните животни от породата е 
265,2 µmol.l-1. Фермата е достоверен източник на вариране, включително в 
рамките на региона. Разликата в средното съдържанието на креатинин в 
кръвта на кравите от фермите в Източните Родопи е 44,6 %, а в Западните 
достига до 27,4 %. Максималната разлика между индивидите е 3,5 пъти. 

Креатининът се образува в мускулите и обикновено е с постоянно ни-
во. Поддържането на високо креатининово ниво вероятно се дължи на висо-
кия темперамент на двете породи. При интензивна мускулна работа макро-
ергичният фосфатен остатък на креатинфосфата се прехвърля върху АДФ с 
образуване на АТФ, а креатинфосфатът се превръща в креатинин. Следвайки 
тази логика, по-високото съдържание на креатинин в кръвта на РКГ, в срав-
нение с с БРГ, лесно може да се обясни с дребния ръст и значително по-буй-
ния темперамент на животните. 

От проучваните хематологични показатели с най-широко индивиду-
ално вариране е холинестеразата. Разликата между минималните и макси-
малните индивидуални стойности е близо 8 пъти, като индивидът е досто-
верен източник на вариране (P<0.05) на признака. Разликата в средните стой-
ности на съдържанието на ензима в кръвта на животните от двата региона е 
45.5 %, а между двете ферми с най-ниско и най-високо съдържание – 2 пъти. 
При двете ферми от Хасковския регион разликата между средните стойности 
на съдържанието на холинестераза в кръвта на кравите е 44,5 %, като нивото 
на фермата с по-ниска стойност е по-високо от това на трите ферми в За-
падните Родопи. При последните максималната разлика в средните нива на 
холинестеразата е 26.9 %. 

При многофакторния дисперсионен анализ беше установено, че кра-
вите от двата проучвани региона се различават достоверно и по нивото на 
алкалната фосфатаза, въпреки че разликата е само 13.9 %. Индивидуалното 
вариране е в широки граници, като разликата между максималната и мини-
малната стойност е почти 4 пъти. Максималната разлика между средните 
нива на фермите е 34.0 %, като в двете ферми в Източните Родопи нивата са 
по-високи в сравнение с тези от Западните Родопи. 

Най-ниско от проучваните ензими е варирането при лактатдехидроге-
назата. Съдържанието й в кръвта на кравите от породата РКГ е във физио-
логичните норми, като изучаваните фактори не са били достоверен източник 
на варирането й. Разликата в съдържанието на лактатдехидрогеназата в 
кръвта на животните от двата проучвани региона е 6,2 %, а максималната 
разлика между фермите е 21,1 %. 
 В заключение може да се отбележи, че в края на зимния период е на-
лице широко индивидуално вариране при кравите от породата РКГ по съдър-
жанието на глюкоза, креатинин, триглицериди, холинестераза и алкална фос-
фатаза. По-ниско е варирането на калция, фосфора, холестерола и лактатде-
хидрогенезата. По-ниски от физиологичните норми са стойностите на глюко-
зата, калция, фосфора, холестерола и триглицеридите, като по-голям дефи-
цит на глюкоза и фосфор е отчетен при животните от Западните Родопи, а на 
калций, холестерол и триглицериди – в Източните. Значително по-високи от 
физиологичните норми са стойностите на креатинина.  
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Достоверно влияние върху хематологичните показатели оказват реги-
онът – по отношение на калция и алкалната фосфатаза, фермата – на холес-
терола и креатинина, инивидът – на холестерола и холинестеразата. Оче-
видно, подобно и на продуктивните признаци, в породата е налично значител-
но генетично разнообразие и по основни биологични признаци, обезпечаващи 
висок адаптивен потенциал на породата. 
 

РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ 
 

Развъдна организация 
Като продължение на работата по проекта на Швейцарската агенция 

за развитие и сътрудничество на 11 декември 2003 г. в Аграрния университет – 
Пловдив беше учредена Асоциация за редките местни породи в България 
(АРМАПБ) със секция “Родопското късорого говедо”. През следващата година 
беше разработена и защитена “Развъдна програма за съхраняване на Родоп-
ското късорого говедо” (Николов, 2004). На основата на разработените прог-
рами и за другите 3 породи с решение № 19 от 02 март 2005 г. на министъра 
на земеделието и храните Асоциацията получи разрешение за развъдна дей-
ност. През 2010 г., в изпълнение на разпоредбите на новите промени в 
Закона за животновъдството, които регламентираха една развъдна организа-
ция да работи с един вид животни, двете говедовъдни секции на АРМАПБ 
бяха отделени в нова развъдна организация – Асоциация за развъждане на 
местни породи говеда, която беше оглавена от доц. д-р Янко Горинов. 

До последните няколко години принципите за работа с автохтонните 
породи у нас не бяха разработени.  

Още след Освобождението, за удовлетворяване на нарастващите 
потребности на населението от животинска продукция, търсенията веднага са 
насочени не към подобряване на местните породи, а към внос на животни 
отвън. В следващите десетилетия това се повтаря периодично и многократ-
но, включително и през настоящия период. 

Единственият подход към автохтонните породи, почти до средата на 
80-те години на миналия век, е тотално унищожаване чрез поглъщателно 
кръстосване. В момента, в който е осъзната необходимостта от съхраняване 
на генофонда, до разгръщане на работата по същество тотално пък се сменя 
системата на производство и аборигенните породи отново са забравени за 
повече от 20 години. 

По тези причини схеми и шаблони за водене на развъдната дейност 
не съществуваха. Базирайки се главно на опита ни от първите години за ра-
бота с РКГ, предложихме основни принципи и подходи за работа с местните 
автохтонни породи (Николов и Стоянов, 2002). След създаване на развъд-
ната организация тези принципи бяха заложени и детайлизирани в развъд-
ната програма за породата (Николов, 2004). 
 Общата схема на развъдната работа с автохтонни породи не се раз-
личава съществено от тази на развъдно-подобрителната работа с комерси-
алните. Тя е верига от следващи едно след друго органично свързани звена. 
Начална точка е контролът на селекционните признаци. Тук идва и първото 
по-съществено различие.  
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Ако при заводските породи контрол се провежда основно по признаци 
и свойства, имащи стопанско значение, и целта е определяне на най-изгод-
ните индивиди за подобряване на тези качества, то основната цел на контро-
лирането на биологичните и стопанските качества при аборигенните породи е 
проследяването на насоката на развитие на породата и обезпечаване на ней-
ната типичност и съхраненост. Тук, разбира се, става въпрос за изчезващите 
и застрашените от изчезване автохтонни породи. Не го отбелязваме специ-
ално, тъй като такива са по-голямата част от нашите местни породи. 

При Родопското късорого говедо основната информация за живот-
ните се получава при прегледите на стадата. Основен преглед се извършва 
два пъти годишно – пролет и есен. На есенния преглед се прави бонитировка 
на животните. Всички животни, отговарящи на породното описание, се запис-
ват в Регистър на породата. Поради изискването да се води развъдна книга 
(въпреки че не са натрупани достатъчно данни), кравите и биците се записват 
в допълнителен раздел на Развъдната книга на РКГ. При стартиране на рабо-
тата целта на асоциацията беше към 2010–2012 г. всички по-големи стада от 
породата да бъдат обхванати в развъдно-племенната работа, което да позво-
ли да се изготви окончателен стандарт за породата, валиден за следващите 
10–15 години. След изграждане на развъдната структура и стандартизира-
нето на породата родословната книга на РКГ трябва да бъде затворена. На 
настоящия етап това все още е невъзможно, тъй като към Асоциацията пос-
тоянно се присъединяват нови ферми и стопани. 

Информацията от контрола се използва за преценка на мъжките и 
женските разплодни животни. На основата на преценката се елиминират жи-
вотните, които не отговарят на развъдните критерии – не са типични за поро-
дата, имат недостатъци, които намаляват жизнеспособността и адаптивната 
способност на породата. Чрез следващата стъпка – подбора, се формират 
качествата на потомците така, че максимално да се доближават до развъд-
ната цел. С получаване на потомците процесът започва отново. 
 Органичната връзка между звената на развъдната дейност изисква 
работа с една порода да се организира, изпълнява и ръководи от една 
организация – с ясно изразени цели и възможности. Това е особено важно за 
автохтонните породи. Спецификата при развъждането им обаче е, че обикно-
вено те са малочислени и не са конкурентноспособни на отглежданите в 
съседство комерсиални породи. В тази връзка, независимо от вида и 
породата, главните цели са общи – съхраняване на генофонда и 
обезпечаване на устойчиво развитие в неблагоприятната икономическа 
среда. Общите цели и малката численост на породите предполагат 
създаването на по-големи организационни структури, в които обаче работата 
с отделните породи трябва да се води от отделни екипи – например по 
секции, както беше при АРМАПБ и както е сега при АРМГБ.  
Развъдна цел и контролирани признаци 

Като основна цел на развъдната работа с Родопско късорого говедо, 
беше определено запазването на генофонда и съхраняването на генетичното 
разнообразие чрез затвърждаване на биологичните качества, осигуряващи 
типичността и преживяемостта на породата.  
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За основни признаци при преценката на говедата бяха определени 
екстериорът и конституцията, жизнеспособността и размножителната способ-
ност. 

Оценката на екстериора и конституцията се извършва по три групи 
признаци:  

1. Отличителни белези на породата.  
2. Признаци, обезпечаващи типичността и преживяемостта на породата.  
3. Екстериорни измервания. 
Първоначалните параметри на указаните признаци, заложени в “Ме-

тодиката за разработване на инструкция за развъдна работа при съхраня-
ване на автохтонните породи говеда” (Николов и Стоянов, 2002), са опре-
делени на основата на литературни източници – главно Хлебаров (1929) (по 
Цонев и Василев, 1962); Хлебаров (1940–41), Цонев и Василев (1962), Хин-
ковски и др. (1984). По-късно в “Развъдна програма за съхранение на Ро-
допското късорого говедо” (Николов, 2004) параметрите на екстериорните из-
мервания и индексите на екстериора са коригирани на основата на проучва-
нията на Стоянов и Николов (2004) при 77 крави. 

Обхванатият през последните години по-голям масив от животни ве-
роятно ще доведе до нови корекции на стандарта не само по отношение на 
параметрите на екстериора, но и на отличителните белези на породата. Ра-
ботата в тази насока трябва да се провежда изключително внимателно, за да 
не се допусне както прекалено “издребняване”, така и ненужни или безприн-
ципни компромиси. 
 Родопското късорого говедо е порода с висока жизнеспособност и 
продължително използване. Съхраняването на жизнеспособността и удължа-
ването на живота са основни приоритети при развъждането на породата. От 
показателите, характеризиращи жизнеспособността, като основни са приети 
продължителността на използване и продължителността на живот. Допъл-
нително се отчитат лекотата на отелване, едроплодието, броят родени теле-
та, броят живородени, преживяемостта на телетата до достигане на раз-
плодна възраст, заболеваемостта. 

От признаците, характеризиращи размножителната способност, при 
женските животни основно се отчитат пожизнената плодовитост, възрастта на 
първо отелване, междуотелният период, а при мъжките – половата зрялост, 
половата потентност, оплодителната способност. При биците, използвани в 
СИО, е предвидено контролирането на качеството на спермата – подвижност-
та на сперматозоидите и концентрацията на спермата. Допълнително при 
женските животни се отчитат половата зрялост, стопанската зрялост, инде-
пенданс периодът, сервис периодът и процентът на близнене, а при мъжките – 
пригодността на спермата за замразяване. 

Основен допълнителен контролиран признак при Родопското късоро-
го говедо е млечната продуктивност. При равни условия приоритет трябва да 
се дава на животните с по-висока млечна продуктивност. Изхождайки от 
регионалните традиции, националните потребности и световните тенденции, 
като основна цел по отношение на млечната продуктивност може да се опре-
дели повишаването на добива на хранителни вещества от млякото. За за-
пазване на биологичните качества на породата при работата в тази насока е 
необходимо да се спазват няколко основни правила. 
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На преценка по млечна продуктивност се подлагат само животни, 
които отговарят на всички изисквания, обезпечаващи типичността на поро-
дата.  

За бикопроизводство, с отчитане на млечната продуктивност, се 
избират крави, след като са достигнали средната продължителност на живот 
на говедата от породата.  

Повишаването на добива на хранителни вещества трябва да е главно 
за сметка на повишаване на концентрацията на хранителните вещества в 
млякото.  

От съставките на млякото приоритетно значение има протеинът.  
За повишаване на атрактивността на породата, осигуряваща нейното 

оцеляване, е необходимо да се отдава приоритет на животни със специфи-
чен вкус и аромат на млякото, подходящи за производство на уникални про-
дукти. 

На основата на казаното, като основни контролирани признаци на 
млечната продуктивност бяха определени: вкус и аромат на млякото; съдър-
жание на сухо вещество, на протеин и мазнини. Като допълнителни контро-
лирани признаци на млечната продуктивност бяха определени: продължи-
телност на лактацията, млечност, съдържание на соматични клетки в мля-
кото, технологични качества на млякото. 
 Предложихме, оценката на екстериора и конституцията да се 
извършва в следната последователност: 

1.  Преценка на отличителните белези на породата (I група признаци). 
2.  Снемане на (или оценка на снетите) екстериорните измерения (II 

група) и изчисляване на индексите на телосложението. 
3.  Преценка на развитието на признаците, обезпечаващи типичността 

и преживяемостта на породата (III група). 
 Признаците от I група се оценяват в три степени:  

• 1 – типично;  
• 2 – допустимо; 
• 3 – нетипично. 
На детайлна преценка по признаците от II и III група се подлагат 

животни с оценка “нетипично” на не повече от 10 % от отличителните белези. 
При оценка на признаците от II група на всеки показател се поставя 

бал, който се определя на основата на разликата на конкретната стойност на 
животното от стандарта за породата. Баловете се определят, както следва:  

• при съвпадане на стойността на измерване със стандартната или 
при отклонение от нея до ± 0.499 σ;  

• при отклонение от ± 0.5 до 0.999 σ;  
• при отклонение от ± 1.0 до 1.499 σ;  
• при отклонение от ± 1.5 до 1.999 σ;  
• при отклонение от ± 2.0 до 2.499 σ;  
• при отклонение над ± 2.5 σ. 

 Признаците от III група се оценяват по 5-бална скала, като бал 1 
получават най-типичните и най-добре развитите признаци, а бал 5 - най-
нетипичните или порочните. Типичността се определя на основата на описа-
нията в стандарта. 
 Сумарен бал за екстериор и конституция не се изчислява.  

За разплод се оставят животни, отговарящи на следните изисквания: 
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• без оценки “нетипично” и не повече от 20 % оценки “допустимо” по 
признаците от I група;  

• оценка не по-малко от 4 бала на признаци от II група;  
• оценка не по-малко от 3 бала на признаците от III група.   
Ако указаното в предходната точка е невъзможно, се допускат изклю-

чения, които се приемат от секционния съвет на породата. 
 Развъдната стойност на говедата от породата РКГ се определя на 
основата на собствения фенотип на индивида по признаците, които са обект 
на селекцията. 
 
Развъдна и генеалогична структура на популацията 
 Поради малкия брой на говедата, до изваждането ѝ от границите на 
застрашеност, породата не трябва да се структурира на активна, пасивна, 
елитна и т.н. развъдни единици. Стремежът трябва да е под селекционен 
контрол да бъдат поставени колкото е възможно по-голям брой животни. 
 През първите години се работеше с няколко стада – Кушла, Стомано-
во и Маджарово. В Кушла и Стоманово се използваше изкуствено осеменя-
ване със сперма от единствените два бици – Радой и Дойчин, налична в 
националната генбанка. В Маджарово се използваше естествено покриване, 
но там на практика никаква работа не можеше да се води. Фермата беше 
създадена в изпълнение на Българо-холандски проект и там постоянно се 
вкарваха и изкарваха животни. Контролът на практика беше невъзможен. 
 Броят на фермите се увеличи след старта на подпомагането по прог-
рама САПАРД. Към края на 2007 г. под контрол на развъдната организация 
вече имаше 10 ферми, което позволи да се формират развъдни групи (табл. 21).  
 
Таблица 21. Развъдна структура на популацията Родопско късорого говедо, 

контролирана от АРМАПБ 
 

Насе-
лено 
място 

Ста- 
до 

 

Раз- 
въдна 
група 

Крави, 
бр. 

Юни-
ци, 
бр. 

Телета, бр. Бици, 
бр. 

Изк. осеменяване 

женски мъжки Прилага 
се 

Възмож- 
ност 

1 1 1 11 5 4 5 1 не да 

2 
2 2 12 2 6 5 2 не не 
3 3 12 3 4 4 2 не не 
4 4 5 5 2 2 0 не не 

3 5 5 9 1 2 0 0 не да 

4 6 

6 15 3 3 2 0 да да 
7 15 3 3 2 0 да да 
8 15 2 4 1 0 да да 
9 13 2 3 2 0 да да 

5 7 10 12 5 4 2 2 не да 
6 8 11 34 15 12 4 1 не да 
7 9 12 18 5 6 5 2 не не 
8 10 13 13 1 5 4 3 не не 
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В края на 2008 г. под контрол на Асоциацията вече са 17 ферми, както 
и стадото в с. Кушла, което дава възможност за допълнително увеличаване 
на броя на развъдните групи (табл. 22). 

Понастоящем, както беше описано в предходните раздели, под конт-
рол на развъдната организация са 30 ферми и стадото в с. Кушла. Във всички 
ферми се използва естествено покриване. В повечето ферми се държат 
значително по-голям брой бици и бичета в разплодна възраст от необходи-
мите за разплод. На практика на дадения етап е налице панмиксия, като 
развъдната организация не възпрепятства този процес. Обмен на бици между 
стадата не се прави. 
 

Таблица 22. Развъдна структура на контролираната част на популацията 
(към 01.11. 2008 г.)  

Ферма Развъдна 
група 

Крави 
бр. 

Юници 
бр. 

Телета, бр Бици 
бр. 

Осеменяване 

Женски Мъжки прилага 
се Възможност 

1 1 17 11 5 3 1 не да 
2 

2 
4 1 0 0 

1 не да 3 4 1 0 0 
4 34 21 7 5 
5 3 19 5 7 6 3 не не 
6 4 13 2 5 4 3 не не 
7 5 22 5 7 5 6 не не 
8 6 14 4 6 2 1 не не 
9 - 3 3 2 2 0 не не 

10 7 9 0 3 1 0 да да 
11 8 15 3 4 2 3 не не 
12 9 14 3 3 4 2 не не 
13 10 5 5 2 1 1 не не 

14 

11 15 3 2 2 0 да да 
12 15 3 3 0 0 да да 
13 15 2 2 1 0 да да 
14 13 2 3 2 0 да да 

15 15 12 3 3 2 1 не да 
16 - 3 0 1 0 1 не не 

Общо 246 77 65 42 23   
 
На практика вече е налице възможност за отделяне на част от по-

пулацията в елитна развъдна единица, където да е възможно реално осъ-
ществяване на развъдни мероприятия. В нея могат да бъдат обособени 12 
развъдни групи от фермери, които до момента са доказали съпричастността 
си към развъдната дейност и са склонни към развъдна дисциплина (табл. 23). 

На настоящия етап в контролираните стада има достатъчен брой мла-
ди животни за възпроизводство, като динамиката на структурата е слаба.  

Развъдната структура на породата е формирана с максимално от-
читане на произхода. Исторически формираните стада са от затворен тип и 
на дадения етап няма необходимост от „вкарване” на бици от други попу-
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лации. Като затворени, след първичното формиране, функционират и ново-
създадените ферми. Целта е да се поддържа максимално генетично разно-
образие.
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Таблица 23. Развъдна структура на елитната част на популацията                
(към 01.06. 2011 г.)  

Ферма Брой крави 
Развъдна 

група Собственик Регион 
Година 

Крави Бици Юници Телета 
1 Благовеста 

Василиева 
Маджарово 61 2 28 19 

2 Юмюгюл Шериф Маджарово 30 3 7 14 
3 Руско Русков Маджарово 17 1 2 6 
4 Екоагробио ЕООД Маджарово 27 3 7 16 
5 Христо Христов Маджарово 15 2 2 4 
6 Фаик Салиф Момчилград 35 7 11 64 
8 Айдън Юсеин Момчилград 21 2 4 6 
7 Тахир Ибрям Ардино 24 1 5 3 
9 Реджеб Читили Баните 14 4 2 17 
10 Рюстем Емин Баните 17 0 4 27 
11 Хабибе Кьосебекир Баните 15 3 4 8 
12 Юниленд ЕООД Пловдив 15 1 2 7 

Общо 291 29 78 191  
Развъдна схема 
 При стартиране на работата с РКГ беше предвидено развъдната прог-
рама да се реализира в два етапа. През първия етап част от кравите се 
осеменяваха изкуствено с наличната сперма в ИАСРЖ (Кушла, стадата на 
Ивайло Аянски, Пламен Пенчев). В същото време продължи издирването на 
крави и бици от породата РКГ. Първият етап трябва да завърши, когато бъде 
стокиран семенен материал от 10 неродствени бици. 
 Въпреки че през последните години контролираната част на попула-
цията значително нарасна, не може да се счита, че този етап е приключил. В 
момента в генбанката има сперма само от три бици: Дойчин – 3112 дози; 
Радой – 1527 дози; Боян – 2765 дози. Дойчин и Радой се използваха широко 
за осеменяване в стадото в Кушла, а Боян не е използван в популацията. В 
тази връзка за изпълнение на схемата е необходимо стокирането на сперма 
поне от още 8 бици. Усилията трябва да се насочат към съхраняване на спер-
ма от бици от всички популации. Това ще позволи при намаляване на разме-
ра на породата до контролираната ѝ част, предлаганата по-долу схема, из-
ключваща повишаване на инбридинга, да се приложи в пълния ѝ мащаб.  
 През втория етап се формира нуклеусово ядро от 100 крави и 10 
бици. Кравите се разделят на 10 групи по 10 крави. Всяка група се осеменява 
от един бик. Ежегодно се оставят за разплод по 2 женски телета. От тях се 
избира една юничка, която се включва в групата на мястото на бракувана 
крава. Юничката се осеменява с неродствен бик. При 10 % брак първият 
генотип (с това понятие ще означим крави от една група) крави ще бъде 
заменен след 10–12 години, а всеки следващ – за 20 години. Към родствено 
съешаване ще се премине на 93-тата година, но Fx = 0.00195.  

Схемата на развъждане на животните през ІІ етап е представена на 
фиг. 18. Ежегодно от контролираната част на популацията ще се отбират по 3 
бици – по 1 от генотип. От всеки бик ще се стокират по 1000 дози сперма, 
след което той може да се използва за естествено покриване. При естествено 
покриване се извършва ротация на биците на всеки две години. Схемата на 
отбор на бици от групите е представена на фиг. 19. 
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Фиг. 18. Развъдна схема при in situ съхраняване на Родопското късорого говедо 

 

  
Фиг. 19. Схема на отбор на биците. *брой бичета(1) от брой крави (10) 
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Тази схема трябва да се реализира въпреки по-значителното увелича-
ване на броя на стадата и животните. Необходимо е да се изберат устой-
чивите структури, а другите – да осигурят по-голям резерв. 
 
Селекция на родители 
 Селекцията на основните категории родители се извършва на етапи. 
На всеки етап се води отбор на основата на развъдната стойност по конкре-
тен признак по описаната в схемата за селекция последователност. 
 В първите години на работа с родопското късорого говедо се контро-
лираха малък брой животни. Целта беше при разширяване на активната раз-
въдна единица под селекционен контрол да се обхванат около 100 крави на 
първа лактация. За поддържане на максимално генетично разннообразие 50 % 
от кравите се определят като потенциални бикопроизводителки. След първа 
лактация се отбират 80 % от животните, които максимално отговарят на отли-
чителните белези и типичността на породата. На втора лактация отпадат 10 % 
от кравите с максимални отклонения в типичността и екстериорните измер-
вания, на трета – още 10 по същите причини и поради влошени репродук-
тивни качества, а след четвърта – се прави 5 % брак по плодовитост и жиз-
неспособност. На пета лактация се извършва комплексна преценка по основ-
ните признаци на селекцията и се бракуват още 10 % от животните. След 
шеста лактация се прави преценка по млечна продуктивност и се избират 
кравите с най-висока млечност. Това са 50 крави, утвърдени бикопроизводи-
телки. 
 Според приведената в предходния раздел схема, целяща запазване 
на максимално генетично разнообразие в популацията в годината, ще се от-
бират бичета от три групи. Първоначално от всяка група ще бъдат отбирани 
по 3 бичета. Първият брак – на едно биче, ще се извърши на 2-месечна въз-
раст на основата на здравословното състояние и екстериора, като се браку-
ват боледували бичета и такива с видими недостатъци на екстериора, консти-
туцията и индивидуалното развитие. На 15-месечна възраст ще се извърши 
още един отбор по адаптивна способност – здравословно състояние, ексте-
риор и полова потентност, а за бичетата в СИО – и качество на спермата. 

Метод на развъждане 
Според основните принципи за работа с автохтонните породи (Нико-

лов и Стоянов, 2002) единствен метод на развъждане, който беше възприет 
и за РКГ, е чистопородното развъждане на основата на поддържаща селек-
ция. Задачата на поддържащата селекция е съхраняването на генетичното 
разнообразие чрез изключване на прогресивен отбор по какъвто и да е приз-
нак и недопускане на неконтролирано или принудително родствено съеша-
ване. Единствената възможна форма на отбор е стабилизиращ отбор по ос-
новни биологични качества, осигуряващ типичността и преживяемостта на 
породата. 

За повишаване на ефективността от отглеждането на РКГ кравите, 
които няма да се използват за разплод, могат да се заплождат с месодайни 
бици, като проведените експерименти показват, че могат да се използват до-
ри бици от едри месодайни породи. Ние бихме препоръчали да се използва 
основно породата Абердин-Ангус. 
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В заключение може да се обобщи, че на настоящия етап са налице 
необходимите условия за in situ съхраняване на РКГ. Под селекционен конт-
рол са достатъчен брой животни с устойчива тенденция за нарастване. Жи-
вотните от контролираната част са от пет основни произхода, част от стадата 
са “затворени”, в други се прилага изкуствено осеменяване. Това, както и 
наличието на достатъчен брой разплодни животни в неконтролираната част, 
дава възможност да се заложи развъдна структура, гарантираща запазването 
на генофонда и генетичното разнообразие на породата. В перспектива 
числеността на породата ще намалява. За съхраняването й ще е необходимо 
целенасочено отглеждане във ферми с държавно подпомагане. 
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БЪЛГАРСКО РОДОПСКО ГОВЕДО 
 

 Българското родопско говедо е една от основните породи за мляко, 
отглеждани в нашата страна. Тя е резултат на удачно съчетание на прогре-
сивно зоотехническо хрумване със специфичните сурови и нежни условия на 
Родопите, отрудените ръце и широката душа на родопчани. 
 Създадена за еколого-стопанските условия на Родопите, благодаре-
ние на ценните си биологични и стопански качества тя се превърна в една от 
любимите породи на нашето население и е разпространена във всички реги-
они на страната.  

 
СЪЗДАВАНЕ НА ПОРОДАТА  

Българското родопско говедо е създадено на основата на Родопско-
то късорого. Анализът на материалите по създаването и развитието на по-
родата ни дава основание да считаме (Николов и Гаджев, 2004), че породо-
образувателният процес при БРГ може да се раздели на 5 периода: 

• І – от 20-те години на ХХ век до 1958 г. (Марковска и Гаджева, 2000).  
• ІІ – 1958 (1959) –1962 г. – начало на кръстосването с бици от поро-

дата Джерсей. 
• ІІІ – 1963–1976 г. – целенасочен породообразувателен процес. 
• ІV – 1977–1989 г. – залагане на линейната структура на породата и 

завършване на породообразувателния процес с признаване на породата.  
• V – от 1990 г. – развитие на породата Българско родопско говедо.   
Тези етапи са опростена схема на сложната дейност и огромния труд, 

който е положен при създаването на породата. 
През първия период се правят опити за подобряване на Родопското 

късорого говедо чрез кръстосване с Местното сиво и Софийското кафяво. 
Първоначално РКГ е кръстосвано със Сивото искърско. Този процес се за-
силва в края на 30-те и началото на 40-те години. От този период започва 
кръстосване с Кафявото говедо, което се провежда най-масово през 50-те 
години. Кръстосването е било стихиен и ненаправляван процес. 

Единствено изключение е Опитната станция по животновъдство в 
гр. Смолян (КОС), където се провеждат някои развъдно-подобрителни ме-
роприятия. 

Началото на говедовъдството в станцията е поставено при създава-
нето на “Държавната опитна краварница” край Смолян през 1928 г. Още в 
началото на следващата година са закупени 5 крави от породата Родопско 
късорого говедо, 10 искърски крави и един бик от завода “Клементина” край 
гр. Плевен. От първите дни целта е да се подобри Родопското късорого 
говедо (Оджакова, 2008). 

За работата през първия етап се знае малко, както и че “неколцина 
сърцати говедовъди от тогавашните опитни краварници са решили да по-
добрят Родопското говедо, като го кръстосат със Сиво искърско и Монта-
фон. След няколко години млечността се повишила.” 

В новосъздадената краварница се изпитват продуктивните качества 
на местната родопска порода и се извършва кръстосване с искърското го-
ведо. Резултатите са незадоволителни и през 1938–1939 г. искърските крави 
са ликвидирани, като са закупени чистопородни родопски крави за развъдно- 
подобрителна работа чрез чистопородно развъждане. 
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Повечето от биците, действали в станцията до 1944 г., са били с не-
известен произход, не е правена преценка по потомство, отборът и подборът 
са водени само по млечност, допускано е родствено и близкородствено съе-
шаване (Оджакова, 2008). 

По късно, след колективизацията, процесът на породообразуването в 
Родопите се засилва, но протича стихийно. “За около 20 години ефект се 
получава само от намесата на Българското кафяво говедо. Живото тегло на 
кравите от 250 кг нараства до 350 кг, млечността е 1800 л, но маслеността му 
е по-ниска – 4 на сто.”  

В племенните книги на на КОС първите записи са за крави, родени 
след 1950 г. Според Владимиров и др. (1986) това е годината, през която за-
почва “системна работа” за създаване на нова порода. Според Оджакова 
(2008) стихийните опити за подобряване на местното говедо продължават до 
1950–1952 г., когато опитната краварница е преобразувана в Опитна станция 
по животновъдство и със Заповед на министъра на земеделието е съставен 
колектив от научни работници и е поставена развъдна цел, а именно чрез 
отбор и подбор и вливане на кръв от Софийското кафяво говедо да се съз-
даде лек тип говедо със средно живо тегло 250–300 kg, млечност 1500 kg и 
масленост в млякото – 4.6 %. 

В доклада за откриване на процедура за признаване на новата порода 
(Владимиров и Василев, 1988), е записано, че по-организирано развъдната 
работа се провежда от 1955 г., когато със заповед № IV–1834 на МЗ – 
Дирекция “Животновъдство” “се създаде научен колектив и се поставят пока-
затели за постигане”. 

Според Василева (1966): “В миналото родопското говедо през пасищ-
ния период е било предоставяно предимно на грижата на природата. Единст-
веното мероприятие за подобряване на родопското говедо е било доставка 
на общински бици. За една по-системна и планомерна развъдно-подобри-
телна работа може да става дума едва след прерастването на държавната 
краварница в гр. Смолян в Опитна станция по животновъдство”. 

Проведеният от нас генеологичен анализ на животните от КОС Смо-
лян показва, че като майки на записаните в първите племенни книги крави се 
срещат имената на чистопородните родопски крави Плиска 4, Розалия 5, 
Арда 7, Тодорка 9, Весталка 38, Яна 14, Арфа 17, Дора 20, Сажда 21, Сет-
рума 26, Бойка 39, Наска 28, Шина 30, Добрина 31, Славка 40, Росица 32, 
Перуна 22, Лена 29, Лиза 35, Дана 50, и т.н. Постепенно се появяват потомки, 
главно на три бици – Малчо, Колос и Сотир. 

Линия на Колос не е създавана, докато Малчо и Сотир са използвани 
широко за бикопроизводство. От Малчо са оставени пълните братя Калипсо и 
Пилот от Перка и други двама пълни братя Витамин и Вермут от крава Викто-
рия. И четирите бици по майчина линия са внуци на Колос. От Витамин е 
оставен син Аршин, а от Вермут – Смолян и двата инбредни по Колос II–III. 

Линията на Сотир е продължена чрез внука му Тунис, син на Сербез, 
от който други синове не бяха открити. Линията се развива чрез два клона на 
Тунис: Атаман 445, инбреден по Сотир II–III  и Жетвар 350. Клонът на Атаман 
е продължен чрез Петко 619 и чрез двамата му синове  Ранк 32 и Развой 772.  
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Петко и синовете му са използвани много широко в станцията. От 
Развой е оставен един син – Малин 426. От Жетвар са оставени двама сино-
ве – Санчо и Валтер 380, от който е оставен един син – Яни. 

В педигретата на всички посочени бици се срещат само имената на 
Малчо, Колос и Сотир и на техните потомци. Освен тези, в педигретата на 
отделни крави се срещат имената на родопските късороги бици Ганьо, Лю-
бен, Анкър 883, Първенец 884 и сина му Драгоман 810. На по-късен етап е 
използван бик Мерник, от който чрез кръстосване с крави с кръв от Джерсей и 
Обирентал са получени два бици – Добрин 744 и Сотир 880. 

Родопско късорого говедо в КОС Смолян е отглеждано непрекъснато 
от създаването на държавните краварници, като през периода 1951–1992 г. 
броят на животните е между 75 и 95. През 1992 г., поради финансови проб-
леми в резултат на т.нар. “аграрна реформа”, стадото от РКГ е ликвидирано. 
 От развъдната документация се вижда, че в началото на 50-те години 
започва целенасочено кръстосване на Родопското късорого говедо със 
Софийското кафяво (СКГ), като е извършвано както право РКГхСКГ, така и 
обратно СКГхРКГ кръстосване. За целта в КОС са внесени чистопородни 
кафяви крави – Борка 110, Вакла 113, Вася 103, Видра 109, Душка 104, Илин-
ка 101, Калина 117, Калица 99, Куша 112, Миньорка 105, Митка 107, Пина 111, 
Пияна 100, Раша 114, Славка 108, и др. От кафявите бици най-широко е 
използван Пенчо 305, син на бик Генади. От Пенчо е оставен син Андон 351 с 
50 % кръвност от РКГ. От Андон са оставени двама синове – Гален 549, също 
с кръвност 50 СКГ/50 РКГ, инбреден по Пенчо II–II, и Пишо 574 с ¾ кръв от 
РКГ и ¼ от СКГ. В педигретата на кравите се срещат и кафявите бици Цайс 636, 
Пампар 129, Бранзол и Зорко. Така чрез просто възпроизводително кръстос-
ване са създадени животни с различна кръвност от РКГ и СКГ. 

През 1957–58 г. за първи път се прави преценка на резултатите от 
кръстосването – стопанските качества на кръстоските се оказват неудовлет-
ворителни. Получените животни били по-едри и с по-висока абсолютна млеч-
ност, но със значително по-ниска масленост на млякото, поради което, отно-
сителната млечност е намалена (Владимиров и др. 1986). “Ето защо – пишат 
авторите, през 1962 г. това кръстосване беше преустановено”. 

Първите джерсейски бици се внасят в България по предложение на 
акад. Титко Черноколев и проф. Никола Палагачев през 1959 г. Тази дата 
няма потвърждение и вероятно е сгрешена. По данни на Найденов (1975) от 
Освобождението до 1968 г. в страната са внесени 16 крави и юници и 18 бици 
от породата Джерсей, като всички са внесени след 09.09.1944. 
 Първите телета от кръстосването с Джерсей в КОС Смолян се раждат 
през 1958 г., с което се поставя началото на втория период от създаването 
на породата. Баща на първите телета е бик Принц 6013981. През 1961 г. се 
раждат вече дъщери от сина му Боян 6000585, получен от кръстосване с 
родопската късорога крава Боянка. В края на 1958 г. се получават и дъщери 
на джерсейските бици Томи 6012521 и брат му Роберт 6012519. Те са най- 
широко използваните от 4 братя (още Сам 6012522 и Скофман 6012520), 
синове на датския джерсейски бик Уйлман 6010083. Чрез кръстосване с крави 
с различна кръвност от РКГ и СКГ, а по-късно и с Джерсей в тази линия са 
създадени голям брой бици, които са използвани широко в популацията 
(фиг. 20). Един от най-използваните е бик Сой. 



 

 82 

 Началният етап на работата по създаването на породата в КОС Смо-
лян, до първите кръстосвания с джерсейски бици е видна от структурното 
родословие, приведено на фиг. 21. 

През 1963 г. със Заповед на АСН № 1644 научният колектив за работа 
с родопското говедо е реорганизиран. Създаден е научен колектив с ръ-
ководител проф. Иван Владимиров и членове – ст.н.с. Атанас Василев, 
Величка Марковска, Желязко Сеферков, н.с. Пантелей Кенов, Ненчо Лобо-
дов, Петър Петров, проф. Никола Палагачев, Илия Гегов, Иванка Панчева. 
С това започва третият период на подобрителната работа. Пръвоначално 
работата се ръководи от проф. Владимиров, а след това от директора на 
СЦЖ – Смолян – Величка Марковска и ст.н.с. Атанас Василев. 

“Колективът за подобряване на родопското късорого говедо си пос-
тави за цел – пише Василев (1970), то да се усъвършенства чрез кръстосване 
с бици от софийската кафява и джерсейската порода и да се създаде ро-
допско говедо млечно-месен тип с по-голям превес на мляко. Живото тегло 
на това говедо да бъде 300–350 кг, с млечност – 2000 л, и 4,7 % мастни 
вещества в млякото за развъдния район, а за стадото на КОС в Смолян – с 
2400 л, с 4,8 % мастни вещества в млякото. За постигане на целта започва 
широко кръстосване с джерсейски бици, внесени от Дания и ГДР”. 

Според Владимиров и др. (1986) кръстосването с джерсея е трябвало 
да се проведе по следната схема: “от кръстоските от първо поколение малка 
част избрани крави се заплождат със сперма от джерсейски бици, за да се 
получат бици за разплод с ¾ джерсейска кръв. Друга малка част отбрани 
крави с ½ джерсейска кръв се заплождат със сперма от чистопородни бици от 
Родопско късорого говедо, за да се получат бици с ¼ джерсейска кръв. По 
нататък кравите, които нямат джерсейска кръв, се заплождат със сперма от 
бици с ¾ джерсейска кръв. По този начин се получават приплоди с 3/8 
джерсейска кръв. Кравите с ½ джерсейска кръв пък се заплождат с бици с ¼ 
джерсейска кръв и пак се получават приплоди с 3/8 джерсейска кръв. Тези 
кръстоски след това трябваше да се използват за вътрешно развъждане... В 
процеса на работа се установи, че кръстоските ½ и д аже с ¾ кръв от 
джерсейската порода се приспособяват добре към условията на района и са с 
по-висока млечност. Ето защо се премина към сложно възпроизводително 
кръстосване. За вътрешно развъждане се използваха главно бици с ¾ джер -
сейска кръв и крави с 3/8 и ½ кръвност”.  

Освен линията на Уйлман, широко се използват и бици от линията на 
Принц 6013981 (фиг. 22 ).  

От тази линия чрез Гален и Приз е създадена единствената линия на 
бик, произведен в България – Приз 6602807.  

По-значително влияние има и линията на Искър 2522 със синовете му 
Пиер 239, Томчо 171, Делчо 296, Факел, 783, Санко 321 и синът на Санко – 
Велчо 725. 
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Фиг. 20. Схема на линията на Уйлман 
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Фиг. 21. Структурно родословие на началните етапи от 
създаването на породата Българско родопско говедо в КОС 

Смолян. 
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Фиг. 22. Схема на линията на Принц 
 
 През 1969 г. в породообразувателния процес е включена породата 
Обирентал. Първите, използвани в станцията бици, са синовете на бик Дие-
тер 9А34000 – Донер 9045525 и Дузан 9А32027. Чрез кръстосване с крави с 
различна кръвност от РКГ, БСГ и Джерсей е създадена линията на Диетер 
(фиг. 23). От породата Обирентал е използван бик Мардер 9А34124 и синът 
му Тигер 95. 
 

 
 

Фиг. 23. Схема на линията на Диетер 
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 Според Владимиров и др. (1986) породата Обирентал е използвана 
ограничено: “Върху ограничен брой крави е действано и с бици от породата 
Обирентал за коригиране на някои екстериорни недостатъци”, но анализът на 
педигретата показва по-широко използване на породата. 

В педигретата на кравите се срещат и бици от породата Абердин- 
Ангус (АА)  – Негро, Първенец, Брандо, Фарм 14, Ебонит, Ерик, Фарм, Монах 
и др., като част от тях са били използвани за бикопроизводство. На основата 
на Фарм 14 (БМ) и Ебонит (Б) е произведен бик Любен 1285 със 75 % кръв от 
АА и по 12.5 % от РКГ и Джерсей. С 50 % кръв от Ерик е бик Фенекс 3461 с 
кръв от РКГ, Джерсей и Обирентал. Синът на Фарм – Бор 814, е с 25 % кръв 
от Джерсей, 21.87 % от РКГ и 3.13 % от СКГ. С участието на Абердин-Ангус 
(Монах) е създаден бик Дунай 
 От месодайните бици са използвани бик Жасмин (от породата Лимузин) 
и бик Шишко (от породата Шароле). От Шишко е получен син Брест 2425 и внук 
Помпей 3098 с 25 % кръвност от породата. Използвани са и сименталските бици 
– Пони и Аркадий, 2 бици от породата Кафяво алпийско говедо – Стати и Глен, 
Ванк от породата Червено датско говедо и синът му с 50 % кръв от СКГ – Милчо 
649. Използването на тези бици е повече или по-малко случайно. 
 По-целенасочено са използвани говеда от породата Айршир. През 
1976 г. в станцията са получени първите чистопородни айширски телета от 
кравите Илка 1055, Венера 1054, Вихра 1062, Муша 1176, Корнелия 1065, 
Сетка 1074, Лелка 1066, Пенка 1101, Николица 6248, Вела 6629, Горанка 
1105, Илияна 2428, Ирина 2611. Същата година са използвани и биците Улан 
7001299, Бедуин 1689, Юни 105, Брандо, Жери, Велко 91, Чист 153, Станчо 
1027. От Улан е оставен син – Дойчо 6157 с 50 % кръв от СКГ. 
 След известни лутания през 70-те години от 1977 г. започва отново 
използване на бици от породата Джерсей. Основно значение за породата имат 
внесените през 1978 г. от Дания бици: Август 6000882, Акорд 6000878, Алюр, 
Аполон 6000879, Брутус 6001977, Вежен 6000880, Весам 6001972, Дано 6001973, 
Дарвин 512, Едел 6601978, Корзагер 6001974, Ламбек 6001971, Рони 6001973, 
Руко 6001979, Сегус 6000883, Хигум 6001975. През този период са заложени 
основните линии на породата на Акорд 6000878, Дано 6001970, Руко 6001979, 
Едел 6001978 и на произведения у нас бик Приз 6602807 от линията на Принц. 
 Почти никакво влияние в породата не са оставили синовете на нем-
ския джерсейски бик Алс 6003558 – Алмерих 6000992, Абт 6000994, Албус 
6000997, Алегро 6001817, Дрезден 6001818, Андалуз 6001824, Алс II 6002117, 
както и други, внесени по-рано или по-късно немски бици – Бар 6001822, 
Жокер 6002116, Джаз 6002116, Лайпциг 6001830. 

Към 1985 г, кравите кръстоски в района (на Родопите) са 25 000, а 
тези от вътрешно развъждане – 12 000 (Владимиров и др., 1986). 
 От стотиците педигрета, които анализирахме, е видно, че като цяло 
по-значима следа при създаването на Българското родопско говедо са оста-
вили 34 бици от породата Родопско късорого говедо; 10 бици от породата 
Софийско кафяво говедо и 4 бици кръстоски на РКГ със СКГ; 7 айрширски 
бици и един кръстоска на СКГ с Айршир; 4 кафяви алпийски бици; 5 бици от 
породата Обирентал и 11 кръстоски с нейно участие; един бик от породата 
Шароле и два бици с нейно участие; 3 червени датски бици и 1 бик с участие 
на ЧДГ; 10 бици от продата Абердин-Ангус и 4 бици – кръстоски с нейно 
участие; 51 джерсейски бици и 161 бици с кръв от Джерсей.  
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 Произведените бици са били значително повече. От справка, изгот-
вена от КОС Смолян в периода около признаване на породата, е видно, че  
са произведени и предадени за използване в обществените и личните 
стопанства 1236 бици от родопската подобрена популация, от които 59.1 % са 
произведени в КОС – Смолян, 26.6 % във фермата в с. Момчиловци, 9.9 % в 
Стойките, 2.2 % в Арда. Седем бици са произведени в Смилян, 5 в Хвойна и 
по 2 в Чепеларе и Смолян. Освен в Смолянска (825 броя), бици са продавани 
и в Кърджалийска (196), Пловдивска (85), Благоевградска (74), Ямболска (35) 
и Хасковска (11) област. Отделни животни са продадени и в Софийска, 
Габровска, Врачанска и Разградска област. 
 Опитите ни да направим някакъв анализ на кръвността на животните 
се оказаха безуспешни. От работата на Владимиров и др. (1986), се вижда, че 
при започване на работата с Джерсей първоначално са съществували ясни 
схеми на кръстосване, целящи получаване на кръстоски с 3/8 джерсейска 
кръв, които е трябвало да се равъждат вътрешно. Анализът на педигретата 
показва, че тези схеми не са изпълнени. Поради използването на бици от 
различни породи и с различна кръвност, броят на вариантите е неописуемо 
голям. Така само при двупородните кръстоски на РКГ с Джерсей с кръвност 
18.75 % от Джерсей са 3 типа кръстоски, а кръстоските с 62,5, 75,0 и 87,5 % 
кръвност от РКГ – са всяка по 5 типа, или общо 18 типа. Трипородни кръс-
тоски РКГ х СКГ х Джерсей с кръвност 12,5 % от Джерсей са 11 типа, с 25 % –
8 типа, с 37,5 % – 9 типа и т.н. 
 В доклада при създаване на породата на ст.н.с. А. Василев (1988) е 
записано, че породата е създадена чрез възпроизводително кръстосване на 
родопското говедо, българското кафяво и джерсейското говедо. Безспорно, 
зам.-ръководителят на научния колектив е в правото си да определи начина 
на създаване, тъй като е следял максимално отблизо процеса. 
 При личните ми разговори с Величка Марковска съм я питал, защо не 
се упоменават и другите породи, които са участвали. Те не са случайни, след 
като се срещат в педигретата както на кравите от КОС Смолян, така и на 
биците от породата. Според нея участието на тези породи е толкова малко, 
че едва ли са оставили някакви следи. Безкрайно уважавам г-жа Марковоска. 
Съвмесната ни работа е оставила у мен само топли спомени за един без-
крайно добър, жизнен и борбен човек. Но по отношение на “следите” имам 
малко по-друго виждане. 
 С извинение към авторите на породата, на основата на направения 
през годините анализ считам, че при определяне на метода на създаване на 
Българското родопско говедо трябва да се дава следното определение:  

Българското родопско говедо е създадено на основата на Ро-
допското късорого говедо чрез сложно възпроизводително кръстос-
ване със Софийско кафяво говедо, Обирентал, Айршир и други поро-
ди, като основната порода подобрителка е датският Джерсей. 

Кръстосването с Джерсей се оказва сполучлив и далновиден ход, в 
резултат на който за по-малко от 30 години млечността нараства близо пет 
пъти. През 1989 г. усилията на научния колектив под ръководството 
на проф. Иван Владимиров се увенчават с успех – призната е новата 
порода Българско родопско говедо. Породата е призната с “родилни мъ-
ки”, тъй като опитите за признаването й започват значително по-рано – от 
1982 г., но без резултат. 
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Дискриминацията на породата продължава и след нейното призна-
ване. На 31 март 1989 г. в тогавашния Национален аграрно-промишлен съюз 
се взема решение за породно структуриране на страната, според което Чер-
ношареното говедо трябва да бъде 83 %, Българското кафяво – 10 %, 
месодайни породи – 5 %, Българско сименталско – 1 % и Родопско – 1 %. От 
около 600 000 крави в страната родопските е трябвало да са около 6000, при 
положение че в Родопите по това време е имало около 40 000 крави от още 
непризнатата порода БРГ. 

 
СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА  

Ареал 
 При районирането на породите в страната за “родопското подобрено 
говедо” са определени южните планински райони на страната – Благоев-
градски, Смолянски и Кърджалийски (Василев, 1988). “Климатът – пише авто-
рът, е разнообразен. Югозападната част на Благоевградски окръг и районът 
на югоизток от Средните Родопи се отличава с висока средногодишна темпе-
ратура, с къса мека зима, хладна пролет, горещо лято и недостатъчно ва-
лежи. Планинската (средната) част на района се характеризира с обилни 
валежи – над 800 mm годишно, ниска средна годишна температура и продъл-
жителна зима. Теренът е планински, силно пресечен, почвите са бедни, а 
растителността на ливадите и пасищата – оскъдна”. 
 По време на социализма, за разлика от останалата част на страната, 
в планините винаги по-голямата част от животните се е намирала в личните 
стопанства. През 1979 г. в Смолянски окръг от 24 147 крави – 19 606 са били 
в личните стопанства, в Кърджалийски – от 39448 съответно 36 164, а в Бла-
гоевградски – от 18 668 крави – в личния сектор са били 11 916 (Василев, 
1988). 

Това са условията, при които е създавана породата – разнообразни 
природно-климатични условия и дребно фермерство. 
 Според доклада за откриване на процедура за признаване на 
породата Подобрено родопско говедо (Владимиров и Василев, 1988) при 
породното преброяване през 1972 г. кравите кръстоски с Джерсей са били 11 
150, а през 1977 – 19 568. През 1988 г. кръстоските само в Смолянски окръг 
са 21 000, като се предполага, че общо в страната са около 40 000. 
 Понастоящем Българското родопско говедо е разпространено в поч-
ти всички селища на родопския планински масив. Основната концентрация на 
породата е в Средните Родопи, около долините на р. Въча, Чепеларска река 
и началните притоци на р. Арда със средна надморска височина 785 m. През 
2000 г. в Смолянска област броят на кравите е около 20 000 (Николов и др. 
2000), но по данни на РВМС през последните години е намалял наполовина. 
Значителен масив от животни има по „родопската яка” особено в Асеновград-
ския район. На изток, в Кърджалийска и Хасковска област, и на запад – в 
Благоевградска област, постепенно броят на животните от породата нама-
лява. Говедата се отглеждат основно в личните стопанства по 1–2 животни и 
във ферми от 15–20 крави. 
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Численост 
 Процесите на промяна на производствените отношения в земеде-
лието в страната от 1989 г., непосредствено след признаването на породата, 
й се отразиха твърде негативно в по-голяма степен в сравнение с другите 
породи. Причината е, че след ликвидиране на държавните стопанства, в. т.ч. 
и на второто основно бикопроизводно стопанство в с. Момчиловци, единстве-
ната по-едра ферма в планината остана тази на КОС – Смолян. Поради теж-
ката икономическа ситуация и там голяма част от кравите бяха ликвидирани. 
Други едри ферми не бяха създадени. Структурата на развъдно-племенната 
работа беше изцяло разрушена, а нова не беше изградена. Спасение за 
породата беше привързаността на стопаните към изкуственото осеменяване 
и навикът на общините да купуват бици от КОС – Смолян.  

През 1990–2000 г. организацията на работата с породата, извън КОС – 
Смолян, се върши основно от зооинж. Жана Гаджева – главен експерт по 
говедовъдство към Националната служба по селекция и репродукция в жи-
вотновъдството. През този период в станциите по изкуствено осеменяване 
(СИО) в Пловдив и Сливен са изпратени 32 бици. Разгромът настъпва ос-
новно след 2002 г. след създаването на Изпълнителна агенция по селекция и 
репродукция на животните (ИАСРЖ). Бикопроизводството на практика е лик-
видирано. От 2001 до 2009 г. в СИО са постъпили 9 бици, от които за послед-
ните 5 години – 2. 
 Новата, частна организация на производство на животинска продук-
ция, налагаше да се промени и организацията на развъдната дейност. Това 
обаче не беше вътрешна потребност на фермерите и процесите вървяха из-
ключително бавно. Повечето от фермерите не разбираха нито значението, 
нито смисъла на развъдната дейност. Причината е, че ако храненето, почист-
ването, доенето и т.н. винаги са се вършили от конкретните изпълнители в 
обществените стопанства, то селекцията винаги е била нещо откъснато, ели-
тарно. Поради бавното постигане на резултатите, особено в говедовъдството, 
е необходимо да минат поколения, за да се види направеното, и то пак се 
вижда от някой друг. 

През 2000 г. не потребността “отдолу”, а по инициатива “отгоре”, глав-
но на тогавашното ръководство на НССРЖ, начело с тогава гл. ас. д-р Дими-
тър Панайотов от Тракийския университет в Стара Загора започва създа-
ването на развъдни ортанизации, като една от първите е тази за Българ-
ското родопско говедо и Джерсей. 

Развъдната организация започна дейността си с около 300 крави, като 
с повече от 20 крави бяха 5 ферми. Най-голяма и единствена контролирана в 
планината беше фермата на Комплексна опитна станция – Смолян, в която 
се отглеждаха около 100 крави. Другите по-големи ферми бяха в равнината. 
В първата селекционна програма за породата (Николов и др., 2000) като 
сериозен проблем за организиране и нормално провеждане на селекционно- 
племенната работа беше посочен малкият брой на фермите в планината и 
малкият брой на животните, които се отглеждаха в тях. Благоприятно беше, 
че около 70 % от кравите в Смолянска област се заплождаха чрез изкуствено 
осеменяване. В този период то се прилагаше в над 50 селища, в 15 от тях се 
отглеждаха по 350–500 дойни крави. В още над 50 селища, в които не мо-
жеше да се организира изкуствено осеменяване, кравите се заплождаха с 
регламентирани бици. 
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През следващите години броят на контролираните животни бавно се 
увеличава (табл. 24). Спад е отбелязан през 2011 г., като намалението е главно 
за сметка на отпадането на фермите с по-малък брой животни (табл. 25), което е 
правилна стъпка. 
 

Таблица 24. Динамика на броя на фермите и животните,  
контролирани от АБРГД 

 
Година Брой 

ферми 
Брой 

животни 
Година Брой 

ферми 
Брой 

животни 
2004 23 514 2008 48 682 
2005 24 598 2009 65 928 
2006 32 500 2010 69 1031 
2007 41 630 2011 49 982 

 
Таблица 25. Структура на контролираните ферми от АБРГД 

според броя на животните  
Брой крави 
във ферма 

2009 2010 2011 
Крави, бр % Крави, бр % Крави, бр % 

до 5 бр 22 34 22 32 12 25 
до 10 бр 13 20 15 22 5 10 
до 20 бр 17 26 18 26 14 29 
до 30 бр 11 17 8 12 8 16 
до 50 бр 1 1,5 5 7 8 16 

до 100 бр 1 1,5 1 1 2 4 
 
През 2011 г. Асоциацията за Българското родопско говедо и Джерсей 

контролира 49 ферми с 982 крави в основно стадо, в т.ч. по области: Смо-
лянска – 18 ферми с 327 крави; Кърджалийска – съответно 12 и 173; Плов-
дивска – 4 и 75; Русенска – 4 и 148; София град и София област – 4 ферми с 
50 крави и Пазарджишка, Старозагорска, Сливенска, Врачанска, Търговищка 
и Добричка области по една ферма съответно с 42, 11, 52, 40, 23 и 42 крави. 

 
БИОЛОГИЧНИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА  

ЕКСТЕРИОР И КОНСТИТУЦИЯ  
Отличителни белези 
 Българското родопско говедо е типичен представител на дребните 
породи с млечно направление. По екстериор и конституция породата е сход-
на с Джерсей (сн. 70–79). Животните са с нежно-плътна, здрава конституция. 
Главата е лека, красиво моделирана с големи живи очи и изпъкнали очни 
орбити ( сн. 74). Муцуната е широка, с широко отворени ноздри. Животните са 
грациозни, с изтънчени леки форми и пропорционално телосложение (сн. 73). 
Мускулатурата е бедна, но по-обилна от тази на чистопородния Джерсей. 
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 Авторите на породата описват животните: “подчертан млечен тип, с 
нежна и плътна, но здрава конституция. Имат малка, добре моделирана гла-
ва с големи и живи очи, нежна шия, остра холка, добре развита коремна част 
и добре развита, но малко стреховидна крупа. Костната система е нежна, но 
плътна и здрава. Кожата е тънка и еластична, а замускулеността – задово-
лителна. Крайниците са здрави, правилно поставени и със здрави копита. 
Преобладава светлочервено-кафявият (сърнешкият) цвят на косъма”. (Влади-
миров и Василев, 1988; Василев, 1988). 

При съвременните животни цветът на космената покривка е различен. 
Срещат се основно крави със сив (сн. 71, 76) и светлочервено-кафяв цвят 
(сн. 70, 72, 73), като последният преобладава. Често се срещат бели петна 
(сн. 71) и даже червеношарени животни (сн. 77, 79). Едната от причините е 
използването на породата Айршир в породообразувателния процес. Другата, 
че джерсейският бик, оставил най-голяма потомствена група в породата – 
Акорд, има обширни бели петна по цялото тялото, особено в областта на 
холката, корема и крайниците. 

Често наличието на бели петна смущава и навежда на мисълта за 
използване на чужда кръв, но не цветът, а краниологичният тип трябва да е 
водещ при определянето на породната принадлежност. В страната няма 
червеношарена порода от брахицерен тип, който твърде много се отличава 
от примигенния  тип, от който е Ред Холщайн или фронтозуса, към който се 
отнася Симентал. 
Екстериорни измервания 
 Основна информация за телосложението дават телесните измерва-
ния на животните и изчислените на тяхна основа индекси. При описание на 
породата в свой доклад ст.н.с А. Василев (1988) пише, че животните са с неви-
сок ръст. Завършилите растежа си крави са с височина при холката 115–125 cm, 
коса дължина на тялото – 145–165 cm, обхват на гърдите – 175–185 cm, 
обхват на свирката – 16–18 cm, живо тегло 360–420 kg. 

През 2009 г. под мое ръководство беше защитена дипломна работа от 
тогавашния ми дипломант, а сега докторант Светослав Карамфилов, от Рудо-
земския край, при разработването на която бяха снети екстериорните измер-
вания на 178 крави от основни за породата стада – Комплексна опитна стан-
ция – гр. Смолян, Аграрния университет – Пловдив; фермите на Бахар Сали, 
Найден Колачев, Данчо Атанасов и Фахритин Алиев от Ардинската околия. 
Средните стойности на основните екстериорни измервания и на измервани-
ята във фермата с най-дребните (на Бехар Сали) и най-едрите (КОС – Смо-
лян) животни са представени в табл 26.  

Следва да се отбележи, че най-едри са животните от фермата на АУ –
Пловдив, но фермата се намира в равнината и подобни резултати бяха очак-
вани. В сравнение с животните на КОС – Смолян, кравите на Аграрния уни-
верситет са по-високи при холката с 2.37 cm, при гърба – с 2.04 cm, косата 
дължина и дължината на гърдите е почти еднаква, но кравите на АУ са по-
тесни и по-плитки. 

Измерванията са в пределите на посочените от Василев, но се забе-
лязват определени различия.  
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Таблица 26. Екстериорни измервания при Българското родопско говедо, cm  

Измерване 
Средно Средно за ферма (X±Sx) 

Lim X±Sx CV Бехар 
Сали 

КОС 
Смолян 

Измервания на главата 
Дължина 39.20±0.17 5.52 37.67±0.92 39.31±0.23 33–45 
Най-голяма широчина 18.11±0.11 7.89 17.00±0.29 18.71±0.17 14–20 
Най-малка широчина 13.62±0.10 9.87 13.20±0.39 13.91±0.15 11–17 
Дължина на челото 19.92±0.15 10.06 18.07±0.52 20.54±0.22 15–23 
Дължина на лицето 19.28±0.16 11.04 19.60±0.64 18.77±0.23 15–25 

Височини на тялото 
При холката 119.44±0.36 4.05 114.73±1.66 120.20±0.39 104–136 
При гърба 119.06±0.40 4.51 114.60±1.79 119.46±0.46 104–135 
При поясницата 121.08±0.38 4.16 117.33±1.24 120.59±0.48 107–137 
При кръстеца 124.74±0.37 3.97 118.67±1.48 125.37±0.43 109–139 
При корена на 
опашката 123.89±0.41 4.40 116.20±1.54 124.73±0.48 106–138 

При седалищните 
възвишения 114.76±0.38 4.42 109.87±2.72 115.31±0.38 98–124 

Измервания на гърдите 
Дължина 76.19±0.41 7.08 69.00±1.51 77.89±0.73 60–89 
Широчина 34.58±0.38 14.64 30.47±0.87 37.28±0.50 24–52 
Дълбочина 64.54±0.31 6.46 59.94±0.56 66.49±0.34 50–81 
Обхват 170.53±0.87 6.75 158.20±3.53 176.17±1.04 133–209 

Измервания на крупата 
Дължина 47.76±0.23 6.46 45.27±1.12 48.10±0.48 39–54 
Широчина при 
задхълбочните 
възвишения 

46.34±0.17 4.89 44.87±0.47 46.47±0.26 39–53 

Широчина при тазо-
бедрените стави 40.19±0.21 7.10 37.00±0.95 40.64±0.30 31–49 

Широчина при 
седалищните 
възвишения 

14.74±0.20 18.37 11.00±0.40 16.62±0.35 10–19 

Други измервания 
Коса дължина 144.16±0.63 5.80 138.20±3.78 145.56±0.82 118–174 

Обхват на свирката 16.76±0.08 6.21 15.87±0.26 17.00±0.11 14–20  
Първо, изключително широките граници на вариране, което е далеч от 

желаното за типизираност. Долната граница на посочената от Василев (1988) 
височина при холката съвпада с установената от нас, но горната е с 5 cm  по-
малка, дори във фермата с най-едрите животни. По-големи са различията в 
обхвата на гърдите. Средната стойност, установена от нас, е с 5 cm по-ниска 
от долната посочена граница, като съвпада с нея само във фермата с най- 
едри животни. По същия начин стоят нещата с косата дължина. Средната ко-
са дължина в нашето проучване е на нивото на посочената от Василев долна 
граница. Единствено обхватът на свирката е сходен с посочените предели. 

Данните от нашето проучване са значително по-близки до съобще-
ните от Владимиров и др. (1986) “Кравите при завършен растеж – пишат 
авторите, имат височина при холката 115–120 cm, коса дължина на тялото – 
130–140 cm, обхват на гърдите – 160–170 cm, обхват на свирката – 16–17 cm, 
и жива маса  – 350–420 kg.” 
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Като цяло измерванията показват, че БРГ е брахицерно говедо с типичен 
екстериор на дребните породи за мляко. Височината при холката е 118–120 cm, 
а косата дължина – 140–145 cm. Средното вариране на измерванията между 
отделните стада не е в широки граници, но индивидуалното е значително. 

Интересно е да се отбележи, че при БРГ, в сравнение с РКГ, размерът 
на тялото се е изменял пропорционално – височината се е увеличила с 16,1 %, а 
дължината – с 16,9 %. 

Характерна за БРГ, както и за другите брахицерни породи, е малката 
разлика между най-голямата и най-малката широчина на главата. Дължината 
на челото е почти равна на дължината на лицевата част, а най-голямата 
широчина на челото е малко по-къса от тях. По указаните причини главата 
изглежда сравнително къса и широка. Това в действителност е така, тъй като, 
ако пропорциите на тялото, както споменахме по-горе, са нараснали с около 
16 %, дължината на главата на БРГ, в сравнение с РКГ, се е увеличила само 
с 1.03 %, а най-голямата широчина – с 4.1 %. 

Дължината на челото при БРГ е по-малка от тази при РКГ с 1.68 cm, а 
лицевата част е по-дълга с 2.18 cm. Поради това тук почти не се забелязва 
характерното за брахицерните говеда преобладаване на дължината на че-
лото над тази на лицевата част. Средната разлика е само 0.64 cm, като при 
почти половината от животните по-дълга е лицевата част. 

Шията е с пропорционална на тялото дължина, тясна и сравнително 
плитка, понякога лошо свързана с холката. Частите на гръбната линия са 
сравнително дълги и тесни. 

БРГ запазва надстроеността, характерна за РКГ, като също както при 
него тя започва от поясницата. Най-висока точка на гръбната линия е кръс-
тецът, като коренът на опашката е незначително под него (фиг. 24). 
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Фиг. 24.. Екстериорен профил на гръбната линия: 1 – височина при холката; 2 
– височина при гърба; 3 – височина при поясницата; 4 – височина при 

крупата; 5 – височина при корена на опашката; 
 6 – височина при седалищните възвишения 
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В сравнение с РКГ крупата е по-дълбока, което е естествено поради 
разликата в размера на телетата при раждане. 

Гръдният кош е сравнително дълъг и дълбок, но тесен, като варира-
нето е в широки граници. Дължината на гърдите е около 53 % от косата дъл-
жина на тялото, а дълбочината – 54 % от височината при холката. Пропор-
цията на дълбочината е абсолютно същата както при РКГ, а дължината – 
малко по-къса. 

Дължината на крупата при БРГ е незначително по-голяма от широ-
чината при задхълбочните възвишения. От задхълбочните към седалищните 
възвишения тя  постепенно се стеснява. Това й придава определена заостре-
ност. В представените данни широчината на крупата при седалищните възви-
шения на БРГ е по-малка от тази на РКГ. Причината е, че там се измерват 3 
широчини и различните изследователи измерват различна. При БРГ е изме-
рена най-малката, а при РКГ – най-голямата. 

Средната коса дължина на кравите е 144 cm, което е около 25 cm по-
вече от височината при холката. Това придава на тялото определена удъл-
женост. 
Индекси на телосложението 

По-добра информация за пропорциите на тялото дават индексите на 
телосложението (табл. 27).   

 
Таблица 27. Индекси на телосложението, % 

 

Индекс 
Средно Средно за ферма, X±Sx 

Lim X±Sx СV Бехар Сали КОС 
Смолян 

За големина  
на главата 32.83±0.12 4.97 32.81±0.53 32.70±0.16 29.0–36.8 

За широкочелост 46.29±0.28 8.19 45.33±0.86 47.76±0.47 35.7–50.0 
За дългокракост 36.20±0.29 10.71 39.86±0.99 35.17±0.61 29.7–58.5 
За разтегнатост 
на тялото 120.75±0.46 5.02 120.35±2.40 121.14±0.68 100–146 

За надстроеност 
на тялото 104.48±0.19 2.46 103.53±1.02 104.32±0.25 96–110 

За масивност 142.78±0.59 5.46 137.79±1.89 146.57±0.74 124–174 
За развитие  
на костите 14.04±0.06 5.50 13.85±0.26 14.14±0.08 12.2–16.1 

За сбитост 118.44±0.54 6.10 114.93±2.27 121.22±0.74 94–141 
Гръден 53.50±0.47 11.75 50.84±0.98 56.03±0.65 40.8–74.3 
Тазогръден 74.64±0.77 13.64 67.92±1.82 80.19±0.93 54.2–106.1 
За заостреност 
на крупата 324.62±4.46 18.26 414.98±15.94 286.34±4.05 109.3–575 

 
От таблицата е видно, че при БРГ дължината на главата е около 1/3 

от височината при холката. Животните са сравнително широкочели, късокра-
ки, с дълбоко, удължено и слабо надстроено тяло.  

Гърдите са дълбоки, но тесни и тялото изглежда сравнително масив-
но. Тялото се разширява и става по-дълбоко от предната към задната част, 
което е характерно за породите с млечно направление. Крупата е заострена. 
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В сравнение с майчината порода, главата на БРГ е относително по- 
малка и по-широка. По отношение на разтегнатостта и надстроеността различия 
не се наблюдават. По-значителна е разликата по индекса за дългокракост, като 
по-дългокрако е РКГ, което означава, че животните са по-плитки от БРГ. В срав-
нение с РКГ, БРГ е по-дълбоко, по-масивно и по-сбито. Формата на гърдите и 
пропорциите на таза към гърдите при двете породи са сходни. 

Костите при БРГ са по-масивни от тези на РКГ, но достатъчно тънки, 
крайниците са здрави, с добре развити сухожилия и здрав копитен рог. Това 
позволява животните да се движат леко по пресечените планински терени и 
да пасат по най-невероятни стръмни и високи склонове, което е непосилно за 
другите породи, отглеждани в страната. В тази връзка постоянното насажда-
не на идеята, че в планините не трябва да се отглеждат млечни, а месодайни 
породи говеда, изглежда доста причудливо. 

Основен недостатък на екстериора е все още слабата консолидира-
ност и недостатъчната типизираност на породата. Основни пороци са свле-
чена крупа, х-образна постановка на задните крайници. Понякога се срещат 
силно изнежени животни със слабо свързване на предния пояс към трупа или 
обратно – твърде груби, с масивни глави, приземисти, широки и тежки. Като 
цяло екстериорът е достатъчно добър, а конституцията – здрава, което позво-
лява животните да се отглеждат до дълбока старост. 
Жива маса 

Според Владимиров и др. (1986) телетата от породата Родопско 
подобрено говедо се раждат с малка жива маса (около 20 kg), но след това се 
развиват сравнително интензивно и на 16–18-месечна възраст достигат над 
70 % от теглото на завършилите растежа си животни и могат да се използват 
за разплод. По данни на Василев (1988) телетата се раждат с маса 22 kg, на 6 
месеца достигат 124 kg, на 12 – 209 kg, на 18 – 271 kg. По данни на авторите 
живата маса на завършилите растежа си крави е 350–420 kg. 

Интересно изследване беше направено от докторанта ми Десислав 
Захариев от Пловдив при проучване на биологичните и стопанските качества 
на породата БРГ в равнинни условия. Той проследи изменението на живото 
тегло на кравите през първите 7 десетдневки след раждане и след това по 
месеци до следващото раждане, като го сравни с това на черношареното 
говедо (фиг. 25). 

Преди отелване средната маса на кравите от породата БРГ, отглеж-
дани в АУ – Пловдив, е била 380 kg. При раждане, с телето и околоплодните 
води, животните са загубили 8.8 % от теглото си, докато при черношареното 
говедо загубата е 10.2 %. През първата десетдневка след раждане черноша-
рените крави са загубили 6.12 % от теглото при раждане, а в следващите  три 
десетдневки – съответно 3.97, 2.54 и 0.79 %  спрямо предходната. От 50-ия 
ден намаляването на теглото спира, като общото намаление е 12.9 %.  

При БРГ намаляването на теглото е по-бавно, но по-продължително. 
През първата десетдневка то е два пъти по-малко от това на ЧШГ – 3.56 %, 
през следващите 2 декади понижаването е сътветно 1.81 % и 1.21 %. Спадът 
на теглото продължава още 2 декади, съответно с 1.40 и 0.06 %, като се 
стабилизира на 60-ия ден при достигане на средна стойност 340 kg. Общото 
намаление на жива маса след отелване е 11.2 %. 
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Фиг. 25. Динамика на живата маса след отелване –  

*маса 2–5 дни преди отелване 
 

От анализа става ясно, че подобно на останалите високопродуктивни 
млечни породи и БРГ изразходва телесни резерви за синтез на мляко през 
първите месеци на лактацията, но намалението на теглото е по-бавно и пос-
ледователно, което е по-благоприятно за благосъстоянието на животните. 
Бици 

Ние обобщихме информацията за растежа, основните екстериорни 
измервания и масата на бичетата в станциите за изпитване на бичетата по 
собствена продуктивност и СИО и констатирахме значително вариране както 
в растежа на животните, така и в масата на възрастните бици.  

На 15-месечна възраст, при превеждане на бичетата от станциите за 
изпитване в СИО, средната височина при холката е 115.9 ± 5.65 cm (с варира-
не от 103 до 126 cm), косата дължина – 133.6 ± 9.0 cm (с вариране от 108 до 
147 cm), и жива маса 355.6 ± 46.4 kg (с вариране от 224 до 470 kg). При за-
вършилите растежа си бици параметрите са съответно: височина при холка-
та – 133.0 ± 9.03 cm (с вариране от 125 до 149 cm), коса дължина – 161.6 ± 9.0 cm 
(с вариране от 145 до 183 cm), жива маса 643.4 ± 104.5 kg (с вариране от 405 
до 850 kg). По-подробна информация е дадена в раздела за характеристика 
на линиите. 

РЕПРОДУКТИВНА СПОСОБНОСТ 
Крави 

Владимиров и др. (1985) съобщават, че при добро хранене юниците от 
родопската подобрена популация се развиват сравнително интензивно и на 
16–18-месечна възраст могат да се използват за разплод. Проучванията на 
Гаджев (2005) сочат цифри далеч над горната граница. Той установява, че за 
25-годишен период, преди и след признаване на породата, кравите от 
породата БРГ са се отелвали средно на 863.5 ± 6.99-дневна възраст, което 
предполага средна възраст на първо заплождане 19.8 месеца.  
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В периода след признаване на породата възрастта на първо отелване 
(837.6 ± 10.6) е по-ниска в сравнение с предходния период (902.1 ± 4.44), но 
отново е над 18 месеца. 
 Митът за ранозрелостта на БРГ е вреден, тъй като фермерите се 
ориентират по възрастта, а не по достигането на необходимата жива маса и 
юниците се заплождат преждевременно. Може би това е една от причините 
за последващата ниска млечност на юниците и значителната разлика в млеч-
ността за първа и втора лактация. 

При проучване на продуктивността на кафявото говедо установихме 
(Николов и др., 1995), че между възрастта на първо отелване и признаците, 
характеризиращи пожизненото използване, съществуват достоверни, от нис-
ки до умерени положителни корелации. Колкото по-неблагоприятни са усло-
вията на стопанството, толкова зависимостта е по-значителна. Това озна-
чава, че по-късно заплодените юници впоследствие са имали преимущество 
в по-неблагоприятните условия на средата. 
 Фермата оказва достоверно влияние върху възрастта на първо отел-
ване и при БРГ. Животните от КОС – Смолян са се отелвали средно с 96.8 
дни по-рано от тези в Момчиловци. Средната възраст на заплождане в КОС е 
17.7 месеца, докато в Момчиловци е 20.9 месеца. В Аграрния университет – 
Пловдив, където при заплождането сме се ръководили единствено от живата 
маса, средната възраст на заплождане на 20 юници е 21.5 месеца. 
 В началния етап на породообразувателния процес на БРГ са участ-
вали сравнително къснозрели породи – Родопско късорого и Сиво искьрско 
говедо. От първите племенни записи личи, че кравите са се отелвали на въз-
раст 42–43 месеца (фиг. 26). Възрастта на първо отелване започва да нама-
лява след по-широко включване в разплод на кръстоските със Софийското 
кафяво говедо (1954–1955 год). На по-късен етап са използвани още по- ра-
нозрели породи (Джерсей, Айршир). По този начин до признаването на поро-
дата възрастта на първо отелване в сравнение с 50-те години е намалена с 
около 26 %. 
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Фиг. 26. Динамика на възрастта на първо отелване в процеса на 

породообразуване на Българското родопско говедо 
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Тази тенденция продължава и след признаване на породата. Ако в пе-
риода на залагане на линейната структура и завършване на породообразу-
вателния процес средната възраст на първо отелване се колебае на ниво 
около 900 дни, през първите 5–6 години след признаване на породата – на 
ниво около 850, то през 1995–2001 г. средната стойност на показателя е око-
ло 830 дни. 

Най-рано до стопанска зрялост достигат юничките, родени през про-
летта, като  е налице ясна тенденция за намаляване на скорозрелостта при 
раждане от пролетта към есента и увеличаването й от есента към пролетта. 

Като цяло генеалогичните линии са консолидирани по отношение на 
възрастта на първо отелване. Това обуславя ниското генетично разнообразие 
на признака h2 – 0.101 ± 0.034. Очевидно за изменение на скорозрелостта ще 
е необходимо да се извършва отборът по генотип. Въпросът е в каква насока 
да бъде селекцията.  

От табл. 28 се вижда, че като цяло фенотипните корелации между 
възрастта на първо отелване и признаците, характеризиращи млечната про-
дуктивност за първа лактация са ниски положителни. Положителният им ха-
рактер се определя основно от негенетичните фактори, които действат едно-
посочно по отношение на скорозрелостта и млечната прдуктивност.  

 
Таблица 28. Зависимост между възрастта на първо отелване и млечната 

продуктивност за първа  
 

ПОКАЗАТЕЛ Корелации 
Фенотипни Генетични Паратипни 

Продължителност на лактацията, дни 0.097 –0.140 0.119 
Млечност за лактация, kg 0.122 –0.181 0.203 
Масленост на млякото, % 0.024 0.006 0.027 
Млечно масло за лактация, kg 0.131 –0.151 0.204 
Млечност за нормална лактация, kg 0.110 –0.200 0.205 
Млечно масло за нормална лактация, kg 0.120 –0.168 0.207 

 
Генетичните корелации като цяло са отрицателни. Очевидно селек-

цията за повишаване на скорозрелостта при БРГ трябва да бъде преустано-
вена и породата трябва да се консолидира около една приемлива стойност 
(18 месеца), която да се затвърди чрез отбор на основата на преценката на 
развъдната стойност по генотип. 
 При Българско родопско говедо средната продължителност на перио-
да между първо и второ отелване (МОП1) е 365.4 ± 2.62 дни, а за целия пе-
риод на стопанско използване (МОП2) – 357.2 ± 1.45 дни. Междуотелният пе-
риод достоверно се влияе от възрастта (фиг. 27). С напредване на възрастта 
нараства (Rр= 0.881), като причината вероятно е свързана с увеличаване на 
проблемите при заплождането. Те са по-значителни след седма лактация, но 
критични стойности се отчитат едва след 11-ото отелване. 

След признаване на породата средният период между първо и второ 
отелване се е увеличил с 8.7 % и е достигнал 385.2 ± 4.43 дни. Това е една 
негативна тенденция (фиг. 28), характерна за породите с висока млечност. 
 



 

 99 

360
354

363
359

370 372 372
377 378 378 380

409

386

y = -0,0019x4 + 0,0395x3 - 0,1237x2 + 1,9808x + 355,29
R2 = 0,7673

340

350

360

370

380

390

400

410

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Лактация

Д
ни

 
Фиг. 27. Възрастова динамика на междуотелния период при крави  

от породата Българско родопско говедо  
 Породата е достатъчно консолидирана по отношение на продължи-
телността на междуотелните периоди, което логично обяснява ниското гене-
тично разнообразие на МОП1 –  0.065± 0.031 и на МОП2 – 0.100± 0.032. Пе-
риодът между първо и второ отелване високо корелира със средния между-
отелен период за пожизнено използване (Rp – 0.645, Rg – 0.629, Re – 0.842) и 
може да служи като достатъчно надежден критерий за неговото прогнозиране. 

y = -0,0509x2 + 2,7103x + 340,65
R2 = 0,3104
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Фиг. 28. Годишна динамика на продължителността на периода между      

първо и второ отелване 
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Между млечната продуктивност за първа лактация и продължител-
ността на МОП1 са налице положителни фенотипни корелации, които изцяло 
обаче се базират на паратипната им компонента, тъй като генетичната е от-
рицателна (табл. 29). 
 Макар да е ниска и трудно обяснима, отрицателната генетична коре-
лация не бива да се пренебрегва. Според нас тя е свързана с често среща-
ната съкратена лактация при БРГ. Ако при лактация с продължителност око-
ло 305 дни връзката междуотелен период – лактационен период – млеч-
ност за лактация при равни условия би била почти линейна, то колкото по-
кратка е продължителността на лактацията, толкова връзката млечност – 
междуотелен период ще е по-ниска. 
 
Таблица 29. Зависимост между продължителността на периода между първа 

и втора лактация (МОП1) и средния междуотелен период за пожизнено 
използване (МОП2) с показателите, характеризиращи млечната 

продуктивност за първа лактация 
 

ПОКАЗАТЕЛ МОП1 МОП2 
Rp Rg Re Rp Rg Re 

Продължителност  
на лактацията, дни 

0.671 0.592 0.679 0.463 0.708 0.437 

Млечност за лактация, kg 0.330 –0.030 0.457 0.316 0.040 0.428 
Масленост на млякото, % 0.015 –0.092 0.035 –0.006 0.147 –0.041 
Млечно масло  
за лактация, kg 

0.333 –0.046 0.471 0.314 0.067 0.422 

Млечност за нормална 
лактация, kg 

0.187 –0.152 0.320 0.239 –0.024 0.360 

Млечно масло за 
нормална лактация, kg 

0.188 –0.167 0.344 0.235 0.023 0.351 

Корелации: Rp – фенотипна; Rg – генетична; Re – средова  
 Като цяло млечността за лактация не оказва съществено негативно 
влияние върху средния междуотелен период за пожизнено използване, което 
показва, че на дадения етап, при БРГ антагонизъм млечност- репродуктивна 
способност не съществува. Толерансът обаче е минимален и трябва да бъде 
под особено внимание при по – нататъшна селекция по млечност. 
 Ние не сме правили специално проучване на плодовитостта на кра-
вите. Според авторите на породата “Трудни отелвания практически не се 
наблюдават, а от 100 крави годишно се получават 89–92 телета”. 

Бици 
 Подобно на кравите, биците от породата Българско родопско говедо 
се отличават с добра репродуктивна способност (табл. 30). Обемът на еяку-
лата е по-нисък от този на черношарените и кафявите бици (Николов, 1996), 
което се обяснява с по-малкия размер на животните, но подвижността на 
сперматозоидите и концентрацията на спермата им е по-висока. Подвиж-
ността на сперматозоидите на чистопородните джерсейски бици, внесени у 
нас, е по-висока от тази на черношарените и кафявите, но концентрацията е 
по-ниска. С това се обяснява и високият процент на бракувани еякулати. Оче-
видно част от животните са имали проблеми с адаптацията. 
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Таблица 30. Годишна динамика на спермопродукцията на бици  
от породата Джерсей и Българско родопско говедо от СИО 

 

Година N 
Обем на 

еякулата, cm2 
Подвижност, 

% 
Концентрация на 

спермата, mln/cm3 

Бракувани 
еякулати, 

бр. 
ΔХ Sx ΔХ Sx ΔХ Sx ΔХ Sx 

Джерсей 
1 8 4,65 0,310 71,7 1,03 915,3 35,2 88,6 10,72 
2 8 5,10 0,285 71,8 1,13 995,1 56,3 95,8 6,21 

Българско родопско говедо 
1 30 4,07 0,193 73,7 2,59 1260,3 46,7 18,1 3,65 
2 28 4,21 0,133 73,3 2,60 1295,4 48,9 21,3 4,20 
3 16 4,16 0,215 73,7 0,76 1302,3 25,1 12,0 2,54 
4 4 4,23 0,239 71,3 0,75 1295,3 52,3 14,7 5,50 
5 3 3,90 0,401 70,0 0,00 1167,5 74,7 17,0 3,01 
6 1 3,70  70,0  1132,0  70,6  
7 1 3,30  70,0  1043,0  100,0  

Българско родопско говедо х Американски Джерсей 
1 1 3,60  73,0  1097,0    
2 1 3,90  74,0  1253,0    
3 1 4,30  75,0  1300,0    
4 1 4,90  78,0  1435,0    
5 1 4,90  76,0  1409,0    

 
 С най-лоша спермопродукция са Рони 6001972 и Хигум 6001975, но 
ако при втория през втората година на използване спермопродукцията се по-
добрява, при първия се влошава. При Едел 6001978, Брут 6001977 и Весам 
6001972 през втората година концентрацията на спермата значително на-
раства. С добра спермопродукция  от самото начало са Корзагер 6001974 и 
Руко 6001979. 
 При произведените у нас бици спермопродукцията е значително по- 
добра. Подвижността е по-висока с 2.1–2.8 %, а концентрацията – с 30.2–37.7 %. 
С най-добра репродуктивна способност са Павел 6603795, Праг 6603827, Пи-
кер 6603971, Валдемир 6603899, а с най-лоша  – Галилео 6603937, Пинко 
6603865, Пирдоп 6603760. 
 От приведените данни се вижда, че от първата към третата година на 
използване качеството на спермата се подобрява, като особено забележимо 
е това по отношение на концентрацията й. След третата година подвижността 
и концентрацията намаляват. 
 Единственият бик, постъпил в СИО през последните години, Кинг 
6604164, кръстоска на БРГ с американски Джерсей, е имал висока репро-
дуктивна способност, която се е запазила до последната година на използ-
ване. 
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МЛЕЧНА ПРОДУКТИВНОСТ  
 Българското родопско говедо е порода за мляко и признаците, харак-
теризиращи млечната продуктивност са сред приоритетите на селекцията. По 
описанието на авторите на породата: “Вимето е жлезисто, добре развито и 
много добре пригодено за машинно доене. Индексът предна задна половина 
е 46–49. Средният минутен млеконадой е 1.0–1.2 kg, а процентът на получе-
ното мляко за първите 3 минути е 90–92" (Василев, 1988). Подобни данни 
привеждат Владимиров и др. (1986) – при първотелките средната млечност за 
нормална лактация на 572 животни е била 2029.1 kg с масленост на млякото 
4.81 % и млечно масло 97.6 kg. За втора и трета и следващи лактации пока-
зателите са съответно за 559 крави – 2290.9 kg; 4.87 %; 111.6 kg и за 1029 
крави – 2677.9 kg; 4.88 %; 130.7 kg. 
 В доклада за откриване на процедура за признаване на породата По-
добрено родопско говедо Владимиров и Василев (1988) пишат, че по статисти-
чески данни за 1987 г. средната млечност за бившия Смолянски окръг е 2431 l. 
От контролираните 2460 крави в елитната част на популацията през същата го-
дина е надоено 2524 l мляко с 4.85 % масленост и 122.4 kg млечно масло. През 
следващата година бонитираните 1284 крави със завършен растеж, са имали 
средно живо тегло 388 kg, млечност – 2655 kg, 4.77 % мастни вещества и 
126.8 kg млечно масло. Селекционираните крави бикопроизводителки са имали 
средна млечност 4283 kg с 4.76 % мастни вещества и 204 kg млечно масло. 

Нашите изследвания показват, че основен проблем на породата е 
сравнително кратката лактация – 277.6 ± 3.64 дни (Гаджев и Николов, 2008). 
Въпреки че е в рамките на нормалната, средна продължителност, с 28 дни 
по-кратка от оптималната (305 дни), може да се счита като достатъчно кратка 
за порода с млечно направление. Особено негативна е тенденцията на изме-
нение. В периода след признаване на породата продължителността на лакта-
цията се е съкратила средно с 13.4 % и е достигнала 8.5 месеца (табл. 31).  

 
Таблица 31. Млечна продуктивност за първа лактация (LS ± SE)  

ПОКАЗАТЕЛИ 
Период 

1978–1989 1990–2005 
ΔХ±Sx Lim ΔХ±Sx Lim 

ЗА ЛАКТАЦИЯ (n-1301) 
Продължителност  
на лактацията, дни 297.5±9.06 150–615 257.6±9.80 151–555 

Млечност, kg 2309±113.7 358–5512 2361±122.9 684–4894 
Мастни вещества, % 5.038±0.065 3.43–6.29 5.122±0.070 3.90–6.88 
Млечно масло, kg 115.0±5.89 16.6–280 123.1±6.37 31.3–272.5 

ЗА НОРМАЛНА ЛАКТАЦИЯ (n–998) 
Млечност, kg 2183±101.8 717–4331 2701±111.8 1320–4631 
Млечно масло, kg 106.5±5.24 39.8 - 215.4 143.2±5.76 67.7–240.2 

 
 При анализа на продуктивността за нормална лактация отпаднаха 
23.3 % от животните, тъй като са били с лактация под 240 дни. Съкратената 
лактация е характерна както за примитивните породи, така и за културни 
породи, поставени при неблагоприятни условия на средата (Olaloku, 1976; 
Rege et al., 1994).  
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Тук причините според нас са две. Първата е, че в процеса на поро-
дообразуването селекцията се е водела не по млечна продуктивност за 
нормална, а по продуктивност за пълна лактация (Николов и Гаджев, 2004). 
Втората е следствие от първата и показва пълното безсмислие на т.нар. пог-
лъщателно кръстосване, макар тук да нямаме пълната му форма. 

Обосновката на поглъщателното кръстосване е, че с натрупване на 
кръв от породата “подобрителка” ще нараства продуктивността, а запазва-
нето на кръв от подобряваната порода ще запази добрата приспособимост на 
животните към местните условия. Това е много интересна логика, при поло-
жение че количествените признаци, към които се отнасят и продуктивните, и 
функционалните, се унаследяват интермедиерно. Кръвността е в действител-
ност такава, каквато я отчитаме само в F1. Оттам нататък всичко е само тео-
рия. В F2 животните имат различна наследствена информация от изходните 
породи. Ако условията на средата не са рязко подобрени, естественият отбор 
ще елиминира кръстоските с по-висок относителен дял на участие на поро-
дата подобрителка. Това вероятно винаги се случва, защото ако условията на 
средата, на хранене, на отглеждане, на култура на животновъдството и т.н. 
бяха на нивото за отглеждане на породата подобрителка, там нямаше да я 
има подобряваната порода. За да бъде успешно поглъщателното кръстосва-
не, подобряването на средата трябва да “изпреварва” нарастването на гене-
тичния потенциал за продуктивност. Ако искаме да получим 3000 kg мляко, 
трябва да сме готови да храним за 4000. Иначе само си отчитаме повиша-
ване на кръвността, както при породата БРГ – кръвността от породата 
Джерсей е 62.5–75.0 %. Така е само на хартия. 

Развитието на родното ни говедовъдство опровергава още едно схва-
щане: “Ние да натрупваме кръв от добри породи, а когато му дойде времето и 
вече разберем как се гледат високопродуктивни животни, добрият генетичен 
потенциал ще се прояви”. Няма да се прояви. Защото не се натрупва. Колкото 
е по-висок генетичният потенциал за продуктивност, толкова условията на 
средата за неговото реализиране са по-тесни. Потенциалът не се натрупва. 
Високопродуктивните животни (с висок генетичен потенциал за продук-
тивност) просто се елиминират в неблагоприятната среда. 

В случая с БРГ веднага след признаване на породата през 1989 г. 
селекцията на практика е преустановена, което ще покажем и с други приме-
ри по-нататък в изложението. Естествено е, че създадената с много труд и 
усилия, но изкуствена система, не може да съществува без поддръжка. 
Естествено е, че ще започне разпадане. Естествено е, че останал единствен, 
естественият отбор ще върви по посока на връщане на изходните признаци, а 
майчината основа – Родопското късорого говедо, е със съкратена лактация.  

Може би краските са твърде сгъстени. Те трябва да се сгъстят, та най- 
после да осъзнаем, че еволюционните промени са по-устойчиви във времето от 
революционните и ако искаме да постигаме трайни успехи, не можем да правим 
“крачка напред и две крачки назад”. Заслепени неясно от какво, по волята на 
“разбиращи от селско стопанство” литературоведи през 90-те години за година-
две унищожихме това, което нашите предци са градили десетилетия. 

Удължаването на лактацията трябва да се приеме като един от основ-
ните приоритети на селекцията при БРГ. Това е значителен резерв за увели-
чаване на млечността за лактация, без допълнително натоварване на орга-
низма (FAWC, 1997; Knight, 1998), каквото би се получило при увеличаването 
й за сметка на нарастването на дневната млечност. 
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 Съкратената лактация рефлектира върху млечността и през втория 
анализиран период млечността за нормална лактация е по-ниска от млеч-
ността за пълна. Същата тенденция се наблюдава и по отношение на млеч-
ното масло. 
 Въпреки кратката лактация БРГ има сравнително висока млечност. До 
признаването на породата относителната млечност на първотелките за нор-
мална лактация (към 300 kg жива маса) е 728 kg, а приравнено към базисна 
масленост (3.6 %) е 1018 kg, което е съпоставимо с високопродуктивните 
породи в света. След 1989 г., независимо от намаляването на дойните дни, 
млечността за лактация е нараснала, като средната дневна млечност е дос-
тигнала 9.2 kg. Поради увеличаването и на съдържанието на мазнините в 
млякото приравнената средна дневна млечност е нараснала до 11.2 kg. 
Значително по-висока е млечността за нормална лактация. През анализира-
ните два периода тя се е увеличила с 23.7 % и е достигнала до 1281 при-
равнени килограми на 100 kg жива маса. Темповете на нарастване на млеч-
ността са около 1.2 % годишно. Тази цифра не бива да се приема като гене-
тичен прогрес, тъй като увеличаването на продуктивността се дължи и на 
известно подобряване на условията на хранене и отглеждане на животните, 
но какъвто и да е делът на външните фактори, ефектът от селекцията е съ-
поставим с този при другите млечни породи в света. 
 При сравнителни опити на 15 крави от породата БРГ и 14 от породата 
Българско кафяво говедо Владимиров и др. (1986) са установили, че на 100 kg 
жива маса родопските говеда са дали по 888.6 kg приравнено към 4 % 
масленост мляко, а кафявите крави – 619.6 kg. За синтез на литър мляко с 
базисна масленост родопските крави са изразходвали 0.98, а кафявите – 1.12 
кръмни единици. “Това показва – пишат авторите, че при стандартна млеч-
ност 3500 kg, годишно една родопска крава икономисва по 400 kg кон-
центриран фураж.Тази разлика е съществена, особено за район с оскъдни 
фуражни възможности”. 
 При по-късно сравнение между двете породи – при включване на джер-
сейски кръстоски от вътрешно развъждане в сравнение с кафявото говедо, на 
100 kg жива маса са получени 37.7 % повече мляко с базисна масленост (3.6 %), 
33.7 % повече млечно масло. От 1000 литра мляко от породата БРГ са по-
лучени 18.4 kg повече сирене, 11.7 kg млечно масло, 23.1 kg повече кашкавал 
в сравнение с млякото от кафявите крави (Василев, 1988). 
 Съдържанието на протеина е изследвано при малък брой основно 
високопродуктивни животни (n-102), като средното му съдържание в млякото 
е 3.71 ± 0.072 % (lim 2.85–4.97). Млечното масло + млечният протеин (осно-
вен селекционен критерий за млечните породи в света) за лактация е 220.2 ± 
10.82 kg (lim 112.9–435.6) и по количеството му на 100 kg жива маса породата 
е сравнима с високопродуктивните породи в Европа. В този показател обаче, 
значително по-висок (с 32.4 %) е делът на млечното масло. Протеиново- 
масленото отношение е изместено в полза на мазнините. Ако при черношаре-
ното говедо то е около 0.9, при БРГ е 0.75. 
 Понастоящем изкупуването на млякото в страната е на основата на 
протеин и мазнини, при съотношението на цената между двата показателя 
0.7/0.3. Освен това маслеността е лимитирана до 4.5 %. Отчитайки светов-
ната тенденция, този начин на формиране на цената вероятно ще се запази и 
в бъдеще.  
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В тази връзка, въпреки че БРГ е с най-високо съдържание на протеин 
в млякото сред породите у нас, този показател трябва да бъде основен селек-
ционен критерий за породата (Николов и др., 2000). Целта трябва да е, съ-
отношението протеин/мазнини да се доведе до приемливи за преработва-
телите стойности. Това трябва да стане именно чрез повишаване на съдър-
жанието на протеина, а не чрез по-лесния начин – намаляване на количество-
то на мазнините, което ще бъде груба грешка. 
 На фона на високата относителна млечна продуктивност, тенденци-
ята на изменение на признаците е твърде обезпокоителна (фиг. 29–31). Ако 
до признаване на породата млечността, съдържанието на мазнини и коли-
чеството на млечното масло устойчиво са се повишавали, то в следващия 
период кривите на изменение са твърде динамични и непоследователни. 
 От справки, изготвяни във връзка с признаването на породата, е вид-
но, че от 1962 до 1988 г. средната млечност на кравите в Родопите (n – 3600–
4200) е нараснала от 882 на 2484 kg, а от контролирана крава – от 1114 на 
2526 kg. От 1966 до 1988 г. маслеността на млякото се е повишила от 4.48 на 
4.81 %. 

При крави, получени от вътрешно развъждане на кръстоски с участие-
то на Джерсей, през периода 1973–1983 г. средната млечност на първа лак-
тация  е 1936 kg, за втора – 2161 kg, за трета – 2521 kg с масленост и за три-
те лактации 4.79 % (Василев, 1988). При добро хранене млечността е значи-
телно по-висока. През 1970 г. средната млечност на фуражна крава в КОС – 
Смолян е 3106 kg с масленост на млякото 4.87 %, в ДСС с. Забърдо – 2929 kg 
с масленост 4.29 %, в ДСС с. Момчиловци - 2889 kg  с масленост 4.30 % и т.н. 
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Фиг. 29. Годишна динамика на млечността за първа лактация 
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Фиг. 30. Годишна динамика на съдържанието на мазнини и протеин в 

млякото за първа лактация 
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Фиг. 31. Годишна динамика на количеството на млечното масло и млечния 
протеин за първа лактация 

 
Особено негативно при нашето наблюдение е установеното рязко на-

маляване на съдържанието на мазнини и протеин в млякото в края на анали-
зирания период. Причината за намаляването на продуктивността след 1989 г. 
може да се търси в настъпилите неблагоприятни социално-икономически ус-
ловия, но тревожен е фактът, че за повече от 20 години не могат да се на-
мерят верните решения за стабилизиране на продуктивността. 
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 По данни на Марковска и Гаджева (2000) средната млечност на бони-
тираните крави от племенните ферми през периода 1990–1998 г се е движила 
в пределите на 2373–2985 l, но ако през 1990 г. са бонитирани 2045 крави, то 
през 1998 са били само 138. Средната масленост на млякото за периода е 
варирала от 4.83 % (1990) до 5.64 % (1997), а количеството на млечното мас-
ло – от 117 kg (1981) до 161 kg (1984). 
 Данните за бонитираните животни, предоставени ни от развъдната 
организация, сочат значително нарастване на млечността през последните 
години (табл. 32). Същевременно маслеността и протеинът в млякото са с по- 
ниска концентрация. 
 

Таблица 32. Продуктивност на бонитираните крави, контролирани от 
Асоциацията за Българското родопско говедо и Джерсей 

 

Година Млечност, 
kg 

Масле-
ност % 

Млечно       
масло, 

kg 
Протеин

% 
Млечен 

протеин, 
kg 

мазнини/протеин 

2008 3615 4,38 158,34 3,32 102,01 1 / 0,76 
2009 3565 4,62 164,54 3,57 127,34 1 / 0,77 
2010 4084 4,84 197,66 3,66 149,46 1 / 0,75 

 
Трябва обаче да отбележим, че част от контролираните животни са от 

ферми в равнината, където млечността е по-висока. Така във фермата на 
Аграрния университет – Пловдив, където през по-голямата част от годината 
(април-ноември) кравите се отглеждат на естествени, необлагородени паси-
ща и породата БРГ се отглежда едва от 10 години, продуктивността за лакта-
ция е от 3700 kg за първотелките до 4516 kg за кравите на VII лактация (табл. 
33). Тук трябва да се има предвид и периодът на адаптация, тъй като по- 
голяма част от кравите са закупени от планината. 

Таблица 33. Млечна продуктивност на кравите от породата  
Българско родопско говедо, от стадото на АУ – Пловдив 

 

Лакта- 
ция n Дойни 

дни 

За лактация За нормална лактация 
Млеч- 

ност, kg 
Масле- 
ност, % 

Протеин, 
% 

Млеч- 
ност, kg 

Масле-  
ност, % 

Протеин 
% 

1 19 306.3 3732 4.776 3,571 3345 4.898 3.495 
2 16 286.2 3577 4.739 3,537 3510 4.739 3.571 
3 19 317.1 4194 4.813 3,526 3937 4.808 3.526 
4 14 296.0 4032 4.561 3,537 3877 4.539 3.572 
5 14 298.1 3909 4.777 3,615 3623 4.813 3.612 
6 12 296.5 4241 4.716 3,590 4283 4.737 3.621 
7 12 296.8 4516 4.727 3,619 4193 4.668 3.640 
8 8 298.6 3721 3.960 3,542 3697 3.988 3.494 
9 5 327.4 4013 4.004 3,639 3993 4.223 3.621 
10 2 280.5 4075 4.520 3,508 4075 4.520 3.508 
11 1 284.0 3101 4.620 3,585 3101 4.620 3.585 
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Данните на развъдната организация едва ли кореспондират с тези на 
останалата част от популацията, тъй като развъдна дейност в нея на прак-
тика не се извършва. Така или иначе е налице значителен потенциал за 
подобряване на млечната продуктивност на породата. 

Освен посочените година, ферма, ниво на селекционно-племенната 
работа, върху млечната продуктивност на кравите влияние оказват и голям 
брой други фактори. 

Сезонът и месецът на раждане са достоверни източници на вариране 
на млечната продуктивност за първа лактация, като влиянието на месеца е 
по-слабо (Гаджев и Николов, 2002а). Кравите, родени през пролетта и лятото, 
имат по-висока млечност в сравнение с родените през зимата и пролетта. С 
най-висока млечност са животните, родени от август до ноември, а с най-
ниска – родените през февруари – май. Установеното може да се обясни с 
комплексното въздействие на условията на средата върху индивиди през 
късния период на утробното и ранния на извънутробното развитие. Налице е 
обаче силно взаимодействие между годината и сезона на раждане по от-
ношение на бъдещата млечна продуктивност на кравите. 

По подобен начин стоят нещата и с годината, сезона и месеца на 
отелване (Гаджев и Николов, 2002b). Най-висока е млечността на кравите, 
които са се отелили в края на есента (фиг. 32). Като цяло съдържанието на 
мазнини в млякото през отделните месеци е обратно на нивото на млеч-
ността, като и тук влиянието на месеца и сезона силно зависи от годината на 
отелване (фиг. 33). 
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Фиг. 32. Млечност за първа лактация на крави, отелени 
 през различен месец в годината 
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Фиг. 33. Съдържание на мазнини в млякото на крави, отелени 

през различен месец в годината 
 
Трябва да се отбележи, че фуражната база в Родопите силно се 

влияе от климатичните условия. При суша, каквато все по-често се наблю-
дава, тревостоят бързо изгаря, преди още да е достигнал оптималното си 
развитие и на практика животните не се хранят достатъчно. През годините с 
повече валежи пролетта и лятото са благоприятни по отношение на 
храненето на кравите, млечността е по-висока, а телетата се развиват по- 
добре. Храненето в края на лятото и началото на есента е най-оскъдно. 
Тревата на пасищата изсъхва, а фуражите за зимния период не са готови за 
изхранване. В края на зимата, особено при удължаването й, храненето на 
животните отново се ограничава. Използват се отпадъчни груби фуражи, 
качеството на сеното се влошава. Това оказва негативно въздействие върху 
развитието на плода през последните месеци на ембрионалното развитие и 
върху бъдещата продуктивност на кравите. 

Генетична характеристика 
 Признаците, характеризиращи млечната продуктивност за първа лак-
тация, са със средно генетично разнообразие. Херитабилитетът (h2) за 
продължителност на лактацията е 0.076 ± 0.033; за млечност за лактация – 
0.382 ± 0.041 и за нормална лактация – 0.394 ± 0.047; за масленост на 
млякото – 0.300 ± 0.039; за млечно масло за лактация –  0.375 ± 0.041; за 
нормална лактация – 0.398 ± 0.047. Това е логично, изхождайки от малкия 
брой на използваните разплодници и стеснената генеалогична структура на 
породата. 
 Фенотипните корелации между признаците, характеризиращи млечна-
та продуктивност, са от ниски отрицателни до високи положителни (табл. 34).  
  Те не се различават съществено от тези при другите млечни породи. 
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Таблица 34. Фенотипни корелации между признаците, характеризиращи 
млечната продуктивност 

 

ПОКАЗАТЕЛИ № 2 3 4 5 
Млечно масло 
за нормална 
лактация, kg 

Продължителност  
на лактацията, дни 

1 0.746а 0.145 0.759а 0.423 0.446 

Млечност за лактация, kg 2  0.002 0.970а 0.948а 0.907а 
Масленост на млякото, % 3   0.230 –0.110 0.217 
Млечно масло, kg 4    0.891a 0.950a 
Млечност за нормална 
 лактация, kg 

5     0.943a 

a – P<0.001 
 
За отбелязване е, че при насочване на селекцията за удължаване на 

лактацията, останалите признаци, включително и съдържанието на мазнини в 
млякото, няма да бъдат повлияни отрицателно (табл. 35). Негенетичните 
фактори, благоприятстващи продължителността на лактация, влияят положи-
телно върху всички останали признаци. Положителни са и генетичните връзки 
между дойните дни и останалите селекционни признаци. Отрицателни са са-
мо генетичните зависимости между млечността и съдържанието на мазнини в 
млякото, но стойностите на коефициентите на корелация са ниски и недос-
товерни. 
 
 

Таблица 35. Генетични и паратипни корелации между признаците, 
характеризиращи млечната продуктивност 

 
ПОКАЗАТЕЛИ № 1 2 3 4 5 6 

Продължителност  
на лактацията, дни 

1  0.862*a 0.263 0.862
a 

0.513 0.525 

Млечност за лактация, 
kg 

2 0.794^c  0.030 0.978
a 

0.999
a 

0.962
a 

Масленост на млякото, 
% 

3 0.131 –0.012  0.226 –
0.059 

0.221 

Млечно масло, kg 4 0.806a 0.965a 0.233  0.957
a 

0.999
a 

Млечност за нормална 
лактация, kg 

5 0.496 0.927a –
0.138 

0.862
a 

 0.958
a 

Млечно масло за 
нормална лактация, kg 

6 0.525 0.885a 0.217 0.930
a 

0.933
a 

 

* – генетични корелации (над диагонала)  
^ – паратипни корелации (под диагонала) 

              a – P<0.001 
 
 Като цяло корелациите са благоприятни, при конструирането на се-
лекционен индекс, да се намали броят на селекционните признаци, с което 
ще се постигне по-висока ефективност при селекцията. 
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Пожизнено използване 

В доклада за откриване на процедурата по признаване на новата 
породата (Владимиров и Василев, 1988) се споменава: “Средно кравите в 
обществените стопанства се използват до към 7-о теле”. От две представени 
справки обаче се вижда друго. В едната, в която са включени 108 крави, са 
дадени три показателя – пожизнено използване – 10.4 години; стопанско 
използване – 8.0 години; продуктивно използване – 6.5 г. Пожизненият брой 
лактации е определен на 8.2. В другата справка за средното дълголетие и 
стопанското използване на кравите по ферми (n = 2319) е посочено, че сред-
ното дълголетие е 7.4 г. с вариране от 6.8 г. в Борино до 8.2 г. в КОС – Смо-
лян, а стопанското използване е 4.9 г. с вариране от 4.4 г. в Хвойна до 5.7 г. в 
КОС – Смолян. 
 Проучвания на Гаджев (2005) показват, че животните от основното 
бикопроизводно стопанство на породата – КОС – Смолян са се използвали 
сравнително кратко – 1235.9 ± 30.8 (от 103 до 4450) дойни дни. При средна 
продължителност на лактацията 278,5 ± 4,45 дни кравите са се използвали 
средно 4,4 лактации. Средно за пожизнено използване от кравите е получено 
по 11 416 ± 336.7 kg мляко с вариране от 348 до 49 970 kg, като средната 
млечност за доен ден е 8.52 ± 0.07 (2–15) kg. Като цяло от крава се получава 
по 568.3 ± 16.6 (16.9–2351.9) kg млечно масло. 
 Познавачите на породата трудно биха приели тези цифри – известно 
е, че животните са със значително по-дълго използване. Налице са и редица 
примери в това отношение. Така кравите Вагонетка 545 и Петрана 636 са 
лактирали по 16 лактации, за които първата е дала 54 724 kg мляко с мас-
леност 4.72 %, или 2584 kg млечно масло, а втората – съответно 53548 kg; 
4.70 %; 2509 kg (Марковска и Гаджева, 2010).  

Причината за получените резултати вероятно е интензивната селек-
ция, която е провеждана в КОС – Смолян и желанието бързо да бъдат пови-
шени продуктивните показатели.  

От фиг. 34 се вижда, че тенденцията за намаляване на продължител-
ността на използване на кравите от породите за мляко не е отминала и 
Българското родопско говедо. След 80-те години на миналия век само за 
десет години продължителността на използване на кравите се е съкратила 
почти два пъти.  

Намаляването на срока на стопанско използване се е отразило нега-
тивно на общото производство на мляко (фиг. 35) въпреки значителния 
прогрес по отношение на средната дневна млечност на кравите (фиг. 36). 
 Тази негативна тенденция трябва да се пречупи, като особено вни-
мание се отделя на пожизненото използване на майките и бащите на биците. 

При анализ на племенните записи на кравите, отелени след 1978 г., 
установихме (Николов и Гаджев, 2008), че максималният брой лактации за 
пожизнено използване е 15 (табл. 36), и то само при едно животно. Други две 
са имали по 14 лактации. Бракът сред първотелките е сравнително нисък – 
15 %. Впоследствие интензивността на отбора нараства, като до V лактация 
достигат 41 % от кравите на първа, а до Х – 8.8 %. 
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Фиг. 34. Динамика на продължителността на използване на кравите,  
след признаване на породата 
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Фиг. 35. Динамика на пожизнената млечност на кравите, 
след признаване на породата 
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Фиг. 36. Динамика на средната дневна млечност за пожизнено използване  
на кравите, след признаване на породата 
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Таблица 36. Възрастова динамика на млечната продуктивност 
 

Лакта-
ция 

 За лактация За нормална лактация 

Брой 
лакта-

ции 

Дойни дни Млечност, 
kg 

Масленост, 
% 

Млечно 
масло, 

kg 
Брой 

лакта- 
ции 

Млечност, 
kg 

Млечно 
масло, 

kg 

LS±SE LS±SE LS±SE LS±SE LS±SE LS±SE 

1 1032 279.2±1.98 2305±31 5.04±0.016 116.1±1.6 810 2412±29 121.8±1.5 
2 877 269.8±2.14 2515±34 5.05±0.017 126.6±1.7 648 2656±32 134.2±1.6 
3 668 279.3±2.37 2880±37 5.07±0.019 145.6±1.9 541 2965±34 150.5±1.7 
4 539 279.5±2.58 2967±40 5.06±0.021 149.7±2.1 438 3060±37 154.5±1.9 
5 423 285.7±2.85 3071±44 5.05±0.023 154.6±2.3 369 3102±40 155.8±2.0 
6 332 288.6±3.17 3120±49 5.02±0.025 155.9±2.5 270 3202±46 160.1±2.3 
7 250 286.3±3.57 3073±56 5.00±0.029 153.5±2.9 202 3168±51 158.4±2.6 
8 182 285.1±4.11 2969±64 4.97±0.033 147.1±3.3 147 3067±59 152.9±3.0 
9 134 283.6±4.72 2943±74 4.99±0.038 146.3±3.8 107 3061±68 151.5±3.4 

10 91 277.5±5.66 2798±89 4.93±0.046 138.3±4.5 64 3018±86 149.6±4.4 
11 53 272.6±7.31 2812±114 4.76±0.059 134.5±5.8 36 3068±113 148.6±5.7 
12 22 281.0±11.19 2621±175 4.71±0.090 124.5±8.9 17 2783±163 131.6±8.3 
13 9 284.8±17.41 2364±272 4.85±0.140 117.4±14 6 2587±273 131.0±14 
14 2 315.9±36.83 2972±576 4.73±0.296 142.5±29 2 2880±470 138.5±24 
15 1 283.5±52.06 2140±814 4.20±0.419 93.6±41.5 1 2146±665 94.6±33.7 

 
 
Най-кратка е втора лактация. Причината вероятно е в това, че както и 

при другите породи за мляко селекцията се е водела основно по продуктив-
ност за първа лактация, което постепенно е довело до нейното удължаване. 
Поради ниската повторяемост на продължителността на първите две лакта-
ции (Rp при изследваните животни е 0.282) консерватизмът на съкратената 
лактация се манифестира силно именно при втора. Интензивната селекция 
след тази лактация (23.8 % брак) е довела до стабилизиране на броя на 
дойните дни, но нарастване се наблюдава едва след 5-то отелване (фиг. 37). 

Влиянието на отбора върху продължителността на лактацията се 
демонстрира по-ясно при сравняване на животните, използвани до различна 
възраст. Намаляване на дойните дни от първа към втора лактация се наб-
людава почти при всички групи. При кравите, използвани три лактации, 
дойните дни намаляват постепенно през всички години. Обрат към увелича-
ване на продължителността на лактацията след второ отелване се наблю-
дава при животните с 4 и повече отелвания. При кравите, лактирали до по- 
късна възраст – Х, ХІІ и ХІІІ лактация, намаляване на продължителността на 
втора спрямо първа лактация не се наблюдава. 

Максимална продължителност на лактацията се достига на 6-то отел-
ване, като от V до IX лактация варирането на средната продължителност е в 
рамките на 5 дни. 
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Фиг. 37. Възрастова динамика на продължителността на лактация 

(2–14 – криви при кравите, използвани съответно до II, III, ..., XIV лактация) 
 

Кривата на възрастовата динамика на млечността за пълна лактация 
е по-последователна и е по-устойчива при животните, използвани до раз-
лична възраст (фиг. 38). 
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Фиг. 38. Пожизнена лактационна крива за пълна лактация (2–14 – криви при 

кравите, използвани съответно до II, III, ..., XIV лактация) 
 

За пожизнената лактационна крива на БРГ е характерно силно на-
растване на млечността от І към ІІІ лактация (с 24.9 %), плавно повишаване 
между ІІІ–VІ (с 8.3 %) и след това постепенно намаляване. Други особености 
са, че от ІІІ до ХІ лактация млечността е по-висока от средната за пожизнено 
използване (2769 ± 74.5 l) и че млечността за ХІІ лактация е по-висока от тази 
на втора, а за ХІІІ – от първа. Тези закономерности са характерни както за 
усреднените данни, така и за всички групи животни, независимо от възрастта, 
до която са използвани. 
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За млечността за нормална лактация са характерни посочените по- 
горе закономерности (фиг. 39), като възрастовата динамика е по-слаба, нама-
ляването на млечността след достигането на максимума е с по-ниски тем-
пове. При всички лактации млечността за нормална лактация е по-висока от 
тази за пълна, което показва, че броят на кравите със съкратена лактация е 
бил по-голям от този на животните с удължена. Независимо от възрастта, до 
която са използвани животните, млечността след първа лактация нараства. 
При кравите с 2–6 отелвания (с изключение на 5), нарастването е до послед-
ната лактация. При останали групи максимална лактация е достигната след 
4-то отелване: при кравите използвани до XII лактация максимална е V; до ІХ 
и Х – VІ; до VІІІ и ХІ – VІІ, а до ХІІІ максимална е била ХІІ лактация, следвана 
от последната. 
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Фиг. 39. Пожизнена лактационна крива за нормална лактация (2–14 – криви 

при кравите, използвани съответно до II, III, ..., XIV лактация) 
 
Паралелно със значителното нарастване на млечността на кравите от 

първа към трета лактация се е увеличавало и съдържанието на мазнини в 
млякото, но нарастването е незначително (фиг. 40). След 3-то отелване 
маслеността на млякото последователно и устойчиво намалява с бавни 
темпове. 

Възрастовата динамика на млечното масло за лактация (фиг. 41) е 
сходна с тази на млечността, поради по-слабото вариране на маслеността и 
по-малкия й относителен дял в индекса.  

В продължение на 9 последователни лактации – от ІІІ до ХІ, млечното 
масло за нормална лактация е над средното за пожизненото използване 
(142.2 ± 3.22), като разликите между отделните лактации са от 0.8 от 7.7 %. 
По-съществено намаляване на количеството на млечното масло се наблю-
дава след ХІ лактация. 
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R2 = 0,8733
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Фиг. 40. Възрастова динамика на маслеността на млякото (2–14 – криви при 

кравите, използвани съответно до II, III, ..., XIV лактация) 
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Фиг. 41. Възрастова динамика на млечното масло за пълна лактация (2–14 – 

криви при кравите, използвани съответно до II, III, ..., XIV лактация) 
 

 Пожизнената млечност корелира по-високо с дойните дни (Rp =0,917), 
отколкото с дневната млечност (Rp=0,667), като кравите с по висока млечност 
са се използвали по-продължително (Rp=0.592). Количеството на пожизнено-
то млечно масло е почти линейна функция на млечността (Rp=0.928) и 
продължителността на използване (Rp=0.923), и зависи по-малко от дневната 
млечност (Rp=0.654). 
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 Показателите, характеризиращи продуктивността за първа лактация 
корелират от ниско до средно с показателите за пожизненото използване 
(табл. 37). 
 

Таблица 37. Зависимост между показателите, характеризиращи млечната 
продуктивност за първа лактация и пожизненото използване 

 
I лактация Пожизнено 

използване Rp I лактация Пожизнено 
използване Rp 

Дойни дни  

дойни дни 0.154 

Масленост  

дойни дни -0.092 
млечност 0.138 Млечност -0.130 
млечно масло 0.145 млечно масло -0.100 
средна дневна 
млечност 

0.105 средна дневна 
млечност 

-0.341 

Млечност 

дойни дни 0.357 

Млечно 
масло 

дойни дни 0.321 
млечност 0.389 Млечност 0.343 
млечно масло 0.388 млечно масло 0.349 
средна дневна 
млечност 

0.560 

 
 
Технологични свойства и качество на млякото 

 
Наши изследвания на технологичните свойства и химичния състав на 

млякото на кравите в Аграрния университет – Пловдив (Николов и др. 2011a, б), 
показват, че в условията на хранене със зимна дажба млякото на кравите от 
породата БРГ достоверно превъзхожда това на черношареното по плътност 
(2,4 %), съдържание на мазнини (27,9 %) и на общ белтък (4,7 %) (табл.38). 
При хранене с лятна дажба превъзходството е съответно 2,52 %, 23,4 % и 
4,29 %. През лятото при БРГ е по-високо и съдържанието на калций (13,5 %), 
което при еднаквите условия на хранене и отглеждане говори за по-добрата 
му усвояемост от животните от тази порода. 

Интересна е достоверната разлика в киселинността на млякото през 
зимния период. Млякото на кравите от породата БРГ е с 15,1 % по-висока 
киселинност. Известно е, че киселинността оказва влияние върху подсирва-
емата способност и структурно-механичните свойства на коагулума, като 
колкото е по-висока, толкова по-бързо е съсирването. При ниска киселинност 
се образува рехав коагулум, а при висока много плътен и сиренето е трош-
ливо. През зимния период киселинността на млякото на БРГ е изключително 
добра за производство на твърди сирена (оптимална 19–210 Т) и е близка до 
нормалната за производство на меки (оптимална 21–250 Т). 

Подсирваемата способност на млякото е важен показател при про-
изводството на сирена. Въпреки че и двете породи могат да се отнесат към 
млеката с „бърза коагулация”, тъй като подсирваемата способност на млякото 
им е под 5 min, подсирваемата способност на млякото при БРГ е значително 
по- висока (табл. 39). 

Времето за коагулация на млякото е показател за коагулационната 
способност при производството на българското кисело мляко. Оптималната 
коагулационна способност е 2,5 до 3h. 
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Таблица 38. Физикохимични свойства на млякото на крави, при еднакви 
условия на отглеждане 

 

Показатели 
Черношарено 

 говедо 
Българско родопско 

говедо 
Х ±Sx SD Х ±Sx SD 
Зимен период 

Плътност,  
лактомерни градуси 28.80c 0.24 0.35 29.50c 0.25 0.36 
Масленост, % 3.493c 0.186 0.263 4.467c      0.247 0.349 
Сух безмаслен остатък, % 8.610 0.021 0.030 9.007 0.020 0.029 
Общ белтък, % 3.250a 0.007 0.010 3.403a 0.004 0.006 
Разтворим белтък,% 0.867 0.203 0.287 0.643 0.101 0.143 
Tемпература         
на замръзване 0.572 0.009 0.013 0.580 0.008 0.011 
Киселинност, 0Т 17.67c 0.41 0.58 20.33c 0.82 1.15 
Киселинност, рН 6.447 0.015 0.021 6.430 0.028 0.040 
Калций 0,119 0.001 0.001 0.121 0.041 0.006 

Летен период 
Плътност,  
лактомерни градуси 29.07c 0.29 0.42 29.80c 0.19 0.26 
Масленост, % 3.33b 0.11 0.16 4.11b 0.11 0.16 
Сух безмаслен остатък, % 8.64 0.04 0.06 9.00 0.05 0.07 
Общ белтък,% 3.26b 0.01 0.02 3.40b 0.02 0.03 
Разтворим белтък, % 1.04c 0.01 0.02 1.07c 0.01 0.01 
Tемпература  
на замръзване 0.568b 0.003 0.004 0.588b 0.003 0.004 
Киселинност, Т0 16.27 0.41 0.58 16.93 0.41 0.58 
Киселинност, рН 6.51 0.09 0.13 6.55 0.05 0.07 
Калций 0.111c 0.002 0.005 0.126c 0.002f 0.002 

a – P<0.001, b – P<0.01; c – P<0.05 
 
При БРГ коагулацията през зимата е малко по бавна, отколкото при 

ЧШГ, но е в рамките на нормалната. През летния период и при двете породи 
коагулацията е забавена, като по-слабо е при БРГ. Необходимо е да се от-
бележи силното вариране на показателя при отделните проучвания на фона 
на слабото вариране при породата ЧШГ. Очевидно породата оказва влияние 
върху коагулационната способност на млякото при производството на сирене 
и кисело мляко, но водещи са други фактори, на които породите реагират 
различно. 

Синерезисът на млечния гел зависи от размера на казеиновите час-
тици, от тяхната потенциална енергия и от големината на маслените клъбца, 
които се включват механично в структурата на гела. Подсирката, получена от 
мляко, което съдържа по-високо количество маслена материя, лабилизира 
структурата на гела, а едрите маслени клъбца запушват капилярните канал-
чета и затрудняват отделянето на суроватка (Балтаджиева, 1993). 
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Таблица 39. Технологични свойства на млякото на крави от породите 
Черношарено говедо и  

Българско родопско говедо, при еднакви условия на отглеждане

Порода ПС* ВК* 
Синерезис, ml 

5′ 10′ 15′ 30′ 45′ 60′ 120′ 180′ 
Зимен период 

БРГ 
Х 176,33 178,33 10,33 16,00 20,33 28,67 34,00 37,67 47,00 52,00 

±Sx 33,91 47,00 2,04 3,54 3,56 4,81 5,10 5,93 6,28 6,28 
SD 47,96 66,46 2,89 5,00 5,03 6,81 7,21 8,39 8,89 8,89 

ЧШГ 
Х 243,67 166,00 9,00 13,67 16,67 24,67 29,00 33,00 42,33 49,67 

±Sx 45,96 9,57 3,24 4,81 4,71 6,18 6,04 4,64 3,49 3,63 
SD 65,00 13,53 4,58 6,81 6,66 8,74 8,54 6,56 4,93 5,13 

Летен период 

БРГ 
Х 200,67 193,33 11,00 18,00 22,33 32,67 41,33 46,67 57,67 62,67 

±Sx 42,52 46,01 2,83 4,64 4,97 6,18 5,76 5,35 2,86 0,82 
SD 60,14 65,06 4,00 6,56 7,02 8,74 8,14 7,57 4,04 1,15 

ЧШГ 
Х 221,67 206,67 12,67 17,67 24,00 33,67 42,00 47,33 57,67 62,00 

±Sx 63,29 43,20 3,89 4,55 6,04 6,72 8,83 9,39 9,65 7,38 
SD 89,51 61,10 5,51 6,43 8,54 9,50 12,49 13,28 13,65 10,44 

 
               ПС – подсирваемост, s; ВК - Време за коагулация, min 
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Нашето проучване показва, че въпреки значително по-високото съ-
държание на мазнини в млякото на БРГ (27.9 %) синерезисът на млякото е 
по-висок. Причината може да се търси в по-малкия размер на мастните 
клъбца, които не възпрепятстват отделянето на суроватка. Високият синере-
зис е благоприятен за производство на натурални сирена с висока масленост. 

Количеството на мазнини в сиренната маса се отразява върху консис-
тенцията и вкуса на сиренето, като сиренето, получено от пълномаслено мля-
ко има по-изразен вкус и аромат както и по-мажеща се консистенция (Бал-
таджиева, 1993). При производството на сирене е важно съотношението на 
казеин/мазнини. При бялото саламурено сирене от краве мляко (с най- голя-
мо производство в страната) оптималното съотношение е 0.70–0.73, а при 
производството на кашкавал – 0.74–0.80. При млякото на изследваните от 
нас животни от породата ЧШГ съотношението е по-ниско от оптималното – 
0.67, а при БРГ е още по-ниско – 0.57. Очевидно при производството на посо-
чените продукти ще е необходимо отсметаняване на млякото. Това ще увели-
чи производствените разходи, но това едва ли е проблем, тъй като през 
последните години цената на кравето масло на вътрешния пазар е нараснала 
близо два пъти. Според Балтаджиева (1993) коагулумът, получен от мляко с 
по-висока масленост е по лабилен и с по-слабо изразен синерезис. От табл. 
39 е видно, че през зимния период разликата между породите не е голяма, а 
през лятото млеката практически не се отличават по това свойство. 
 Млякото на кравите от породата БРГ има по-висока хранителна 
стойност в сравнение с това на ЧШГ. При хранене със зимна дажба по съдър-
жание на аминокиселини то го превъзхожда с 6.5 % (табл. 40). Превъз-
ходството е по всички аминокиселини с изключение на незаменимата треонин 
и полузаменимата цистин (фиг. 42). В един килограм краве мляко от породата 
БРГ се съдържат 2.08 g повече аминокиселини, от които 0.81 g незаменими и 
1.27 заменими. При хранене с лятна дажба разликата е още по-висока. 
Общото количество на аминокиселините е повече с 13.1 %, в т.ч. на замени-
мите с 12.1 % и на незаменимите с 14.2 %. По-високо е количеството на 
всички аминокиселини, в т.ч. на лимитиращите лизин – с 10.7 % и особено 
метионин – с 15.2 %. 
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Фиг. 42. Съдържание на аминокиселини в млякото на БРГ  

в сравнение с ЧШГ (100 %) 
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Таблица 40. Общо съдържание на аминокиселини в млякото 
 

Аминокиселини 
Българско родопско 

говедо  
Черношарено 

 говедо 
∆Х ±Sx SD % ∆Х ±Sx SD % 

Зимна дажба 
Аспарагинова к-на АС 0,266 0,006 0,009 7,760 0,244 0,007 0,009 7,650 
Серин СЕ 0,153 0,004 0,006 4,467 0,143 0,005 0,007 4,483 
Глутаминова к-на ГК 0,758 0,007 0,010 22,077 0,711 0,024 0,034 22,290 
Пролин ПР 0,346 0,015 0,021 10,083 0,319 0,020 0,028 10,000 
Глицин ГЛ 0,061 0,001 0,002 1,767 0,056 0,001 0,002 1,740 
Аланин АЛ 0,113 0,001 0,001 3,290 0,104 0,002 0,003 3,263 
Цистин ЦС 0,024 0,002 0,002 0,690 0,024 0,005 0,007 0,753 
Тирозин ТИ 0,144 0,004 0,006 4,207 0,137 0,005 0,008 4,280 
Лизин ЛИ 0,271 0,004 0,005 7,900 0,252 0,008 0,012 7,883 
Метионин МЕ 0,054 0,007 0,011 1,580 0,054 0,005 0,008 1,683 
Валин ВА 0,215 0,002 0,003 6,260 0,198 0,006 0,009 6,203 
Аргинин АР 0,115 0,001 0,002 3,347 0,108 0,004 0,006 3,400 
Левцин ЛЕ 0,327 0,005 0,007 9,523 0,303 0,007 0,010 9,500 
Изолевцин ИЗ 0,176 0,003 0,004 5,117 0,162 0,003 0,005 5,067 
Хистидин ХИ 0,097 0,001 0,002 2,820 0,091 0,002 0,003 2,850 
Фенилаланин ФЕ 0,171 0,006 0,009 4,990 0,157 0,010 0,014 4,923 
Треонин ТЕ 0,108 0,043 0,060 4,123 0,129 0,003 0,004 4,030 
Общо ОБ 3,399 0,019 0,027 100 3,191 0,094 0,133 100 

Лятна дажба 
Аспарагинова к-на АС 0,263 0,023 0,033 7,660 0,229 0,003 0,005 7,543 
Серин СЕ 0,119 0,013 0,018 3,463 0,109 0,006 0,008 3,577 
Глутаминова к-на ГК 0,772 0,081 0,115 22,400 0,698 0,016 0,023 22,953 
Пролин ПР 0,356 0,013 0,019 10,437 0,319 0,001 0,002 10,483 
Глицин ГЛ 0,063 0,011 0,015 1,810 0,056 0,001 0,002 1,830 
Аланин АЛ 0,121 0,009 0,013 3,510 0,102 0,004 0,005 3,333 
Цистин ЦС 0,020 0,006 0,009 0,587 0,019 0,002 0,003 0,613 
Тирозин ТИ 0,135 0,011 0,015 3,933 0,118 0,004 0,006 3,870 
Лизин ЛИ 0,259 0,034 0,048 7,490 0,234 0,005 0,008 7,723 
Метионин МЕ 0,053 0,008 0,011 1,537 0,046 0,007 0,010 1,520 
Валин ВА 0,230 0,019 0,027 6,707 0,200 0,006 0,008 6,583 
Аргинин АР 0,118 0,010 0,014 3,433 0,096 0,003 0,004 3,147 
Левцин ЛЕ 0,325 0,027 0,038 9,453 0,287 0,006 0,008 9,430 
Изолевцин ИЗ 0,183 0,013 0,018 5,320 0,156 0,003 0,005 5,123 
Хистидин ХИ 0,123 0,009 0,013 3,570 0,107 0,003 0,004 3,520 
Фенилаланин ФЕ 0,173 0,009 0,012 5,037 0,155 0,004 0,006 5,090 
Треонин ТЕ 0,126 0,012 0,017 3,653 0,111 0,003 0,005 3,660 
Общо ОБ 3,438 0,290 0,410 100 3,041 0,056 0,080 100 

 
По мастнокиселинен състав млякото на кравите от породите БРГ и 

ЧШГ не се отличава съществено (табл. 41). При хранене със зимна дажба 
количеството на ненаситените мастни киселини е по-високо при БРГ с 4.9 %, 
в т.ч. на ω-мастните киселини – с 1 % (фиг. 43). При хранене с лятна дажба е 
обратно – по-високо е съдържанието на ненаситени мастни киселини в 
млякото на черношарените крави – с 2.6 %, но количеството на ω-мастните 
киселини се запазва по-високо при БРГ и дори незначително нараства, като 
превъзходството е 2.4 %. 
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Таблица 41. Процентно съдържание на мастните киселини в млякото 
 

Мастни киселини 
Българско родопско 

говедо  
Черношарено 

 говедо 
∆Х ±Sx SD ∆Х ±Sx SD 
Зимна дажба 

С 4:0 Маслена 3,573 0,872 1,233 4,907 0,460 0,651 
С 6:0 Капронова 2,947 0,647 0,915 3,200 0,542 0,767 
С 7:0 Енантова 0,120 0,021 0,030 0,110 0,021 0,030 
С 8:0 Каприлова 1,300 0,166 0,234 1,323 0,140 0,197 
С 9:0 Паларгонова 0,140 0,044 0,062 0,133 0,022 0,031 
С 10:0 Капринова 2,867 0,179 0,253 2,797 0,562 0,795 
С 10:1 Капроолеинова 0,190 0,043 0,061 0,220 0,037 0,053 
С 11:0 Ундецилова 0,190 0,043 0,061 0,183 0,032 0,045 
С 12:0 Лауринова 3,637 0,182 0,257 3,517 0,018 0,025 
С 12:1 Лауроолеинова 0,183 0,051 0,072 0,200 0,031 0,044 
С 13:0 Тридецилова 0,160 0,037 0,053 0,153 0,018 0,025 
С 14:0 Миристинова 8,263 0,161 0,227 8,853 0,396 0,560 
С 14:1 Меристоолеинова 0,393 0,140 0,197 0,320 0,051 0,072 
С 14:2 Тетрадекадиенова 0,207 0,071 0,101 0,207 0,035 0,049 
С 15 ai Антиизопентадеканова 0,243 0,036 0,051 0,210 0,031 0,044 
С 15:0 Пентадецилова 1,037 0,360 0,509 0,853 0,253 0,357 
С 16:0 Палмитинова 31,887 0,567 0,802 31,117 1,006 1,423 
С 16:1 Палмитолеинова 0,433 0,169 0,239 0,420 0,051 0,072 
С 16:2 Хексадекадиенова 0,137 0,040 0,057 0,223 0,053 0,075 
С 17:0 Маргаринова 1,617 0,373 0,527 1,470 0,213 0,301 
С 17:1 Хептадеценова 0,103 0,015 0,021 0,173 0,751 1,063 
С 18:0 Стеаринова 9,057 0,374 0,529 9,163 0,208 0,294 
С 18:1 Олеинова ω9 27,790 1,264 1,787 26,160 2,439 3,449 
С 18:2 Линолова ω6 2,663 0,357 0,505 2,653 0,322 0,455 
С 18:3 Линоленова ω3 0,863 0,060 0,085 0,833 0,043 0,061 

Лятна дажба 
С 4:0 Маслена 4,950 0,114 0,161 4,840 0,306 0,433 
С 6:0 Капронова 3,800 0,211 0,299 3,360 0,340 0,480 
С 7:0 Енантова 0,110 0,019 0,026 0,150 0,043 0,061 
С 8:0 Каприлова 1,740 0,131 0,185 1,380 0,150 0,213 
С 9:0 Паларгонова 0,100 0,019 0,026 0,113 0,015 0,021 
С 10:0 Капринова 3,593 0,326 0,461 3,267 0,252 0,356 
С 10:1 Капроолеинова 0,147 0,039 0,055 0,120 0,014 0,020 
С 11:0 Ундецилова 0,130 0,032 0,046 0,150 0,046 0,066 
С 12:0 Лауринова 3,297 0,344 0,486 3,437 0,178 0,251 
С 12:1 Лауроолеинова 0,087 0,022 0,031 0,080 0,007 0,010 
С 13:0 Тридецилова 0,123 0,018 0,025 0,153 0,022 0,031 
С 14:0 Миристинова 10,383 0,793 1,122 9,720 0,401 0,567 
С 14:1 Меристоолеинова 0,477 0,061 0,086 0,600 0,000 0,000 
С 14:2 Тетрадекадиенова 0,217 0,011 0,015 0,247 0,018 0,025 
С 15 ai Антиизопентадеканова 0,273 0,118 0,167 0,293 0,111 0,157 
С 15:0 Пентадецилова 0,963 0,195 0,275 1,047 0,120 0,170 
С 16:0 Палмитинова 27,157 0,743 1,050 28,620 0,542 0,766 
С 16:1 Палмитолеинова 0,213 0,004 0,006 0,393 0,163 0,231 
С 16:2 Хексадекадиенова 0,230 0,019 0,026 0,340 0,031 0,044 
С 17:0 Маргаринова 1,443 0,440 0,622 1,230 0,398 0,563 
С 17:1 Хептадеценова 0,100 0,014 0,020 0,123 0,029 0,040 
С 18:0 Стеаринова 9,763 0,319 0,452 9,240 0,223 0,315 
С 18:1 Олеинова ω9 26,943 0,811 1,147 27,423 0,226 0,319 
С 18:2 Линолова ω6 3,197 0,290 0,410 3,020 0,117 0,165 
С 18:3 Линоленова ω3 0,563 0,025 0,035 0,653 0,072 0,102 
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Фиг. 43. Съдържание на мастни киселини в млякото на БРГ  

в сравнение с ЧШГ (100 %) 
 

Кравите от породата БРГ оползотворяват различно минералните ве-
щества в зимната и лятната дажба. През зимата съдържанието на минерални 
вещества в млякото е по-ниско, с изключение на съдържанието на желязо, 
цинк и манган (табл. 42).  

Таблица 42. Основни макро и микроелементи в млякото  
Минерални 
вещества 

Българско родопско говедо  Черношарено говедо 
∆Х ±Sx SD ∆Х ±Sx SD 

Зимна дажба 
Калций,% 0,121 0,0041 0,0059 0,119 0,0012 0,0017 
Фосфор,% 0,084 0,0011 0,0015 0,083 0,0015 0,0021 
Калий,% 0,141 0,0046 0,0066 0,319 0,1968 0,2783 
Натрий,% 0,04 0,0011 0,0015 0,041 0,0007 0,0010 
Магнезий,mg/100g 11,82 0,278 0,3931 12,380 0,0464 0,0656 
Желязо, mg/100g 0,207 0,0041 0,0058 0,173 0,0041 0,0058 
Мед, mg/100g 0,035 0,012 0,0170 0,037 0,0008 0,0012 
Цинк, mg/100g m 0,533 0,0082 0,0115 0,413 0,0082 0,0115 
Манган, mg/100g 0,009 0,0008 0,0012 0,008 0,0011 0,0015 

Лятна дажба 

Калций,% 0,126 0,0015 0,0021 0,1110 0,0032 0,0046 
Фосфор,% 0,092 0,004 0,0057 0,0850 0,0007 0,0010 
Калий,% 0,145 0,0043 0,0061 0,1623 0,0011 0,0015 
Натрий,% 0,045 0,0055 0,0078 0,0430 0,0037 0,0052 
Магнезий,mg/100g 12,907 0,0762 0,1079 11,8733 0,9490 1,3421 
Желязо, mg/100g 0,139 0,0167 0,0236 0,1333 0,0147 0,0208 
Мед, mg/100g 0,04 0,0055 0,0078 0,0343 0,0050 0,0070 
Цинк, mg/100g m 0,51 0,0308 0,0436 0,4067 0,0216 0,0306 
Манган, mg/100g 0,007 0,0001 0,001 0,0071 0,0001 0,0001 
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Млякото на БРГ е по-богато на минерални вещества от това на черно-
шареното говедо (фиг. 44).  

През летния период то го превъзхожда по съдържание на всички про-
учвани макро- и микроелементи с изключение на калия и мангана.  

През зимата, освен на калий, по-ниско е съдържанието и на натрий, 
магнезий и мед, но разликата е от 2.5 до 4.5 %. През двата сезона в млякото 
на БРГ е по-високо съдържанието на калций, фосфор, желязо. Особено бо-
гато е млякото на БРГ на цинк, като превъзходството над черношареното го-
ведо и през двата сезона е над 25 %. 
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Фиг. 44. Съдържание на основни макро- и микроелементи в млякото на БРГ 

 в сравнение с ЧШГ (100 %) 
 
Коластра 
 
 През 2007–2009 г. под мое ръководство беше разработена дипломна 
работа на тема “Динамика на млечната продуктивност при крави от породата 
БРГ в периода след раждане” от Станимир Бонев от Кърджали. Беше проу-
чено изменението на млечността и състава на млякото след отелване при 16 
последователни доенета и последващата динамика на млечната продуктив-
ност до края на лактацията. В изследването бяха включени 16 крави.  

От табл. 43 е видно, че непосредствено след отелване в коластрата е 
повишено съдържанието на сухо вещество (със 76.2 %) главно за сметка на 
белтъчините (със 77.4 %) и лактозата (с 202%), тъй като съдържанието на 
мазнини е понижено (с 39.1 %).  

В следващите доенета млечността постепенно нараства, а съдържа-
нието на хранителни вещества в млякото бързо се нормализира (фиг. 45). 

Протеинът, лактозата и плътността се понижават и достигат нормални 
стойности на 5-ото доене (24 h), мазнините – на 9-ото (96 h). 
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Таблица 43. Динамика на млечността и показателите, характеризиращи 
качеството на млякото през първите 16 доенета след отелване 

 

Доене 
Млечност Мастни 

вещества 
Сух безмаслен 

остатък Белтъчини Плътност 

kg % % % ЛГ 
1 4,00 3,210 16,74 6,364 63,09 
2 3,43 3,557 12,83 4,830 46,41 
3 4,69 3,159 11,19 4,213 39,64 
4 5,69 5,130 10,41 3,936 35,20 
5 5,14 5,313 9,43 3,570 30,41 
6 5,43 5,391 9,76 3,687 31,69 
7 5,00 4,876 9,16 3,454 30,04 
8 5,79 3,773 9,74 3,684 32,69 
9 5,57 4,606 9,57 3,617 31,64 

10 6,29 4,804 9,67 3,651 31,89 
11 5,64 4,484 9,51 3,603 31,49 
12 6,14 4,664 9,64 3,611 31,87 
13 6,50 4,417 9,59 3,594 31,79 
14 7,57 4,161 9,61 3,631 32,17 
15 6,93 4,629 9,43 3,541 30,33 
16 7,21 5,274 9,50 3,587 31,30 
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Фиг. 45. Динамика на млечността, съдържанието на мазнини и белтъчини        
в млякото през първите 16 доенета след отелване 
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РАСТЕЖНА СПОСОБНОСТ  
В доклада за откриване на процедура за признаване на породата 

Подобрено родопско говедо Владимиров и Василев (1988) пишат, че угоител-
ната способност на говедата е задоволителна. При угояване, на 15-месечна 
възраст бичетата достигат тегло 350 kg, при среднодневен прираст – 0.8–0.9 kg и 
разход на фураж – 7 КЕ за kg прираст. 

При опитно угояване на телета от породата БРГ Владимиров и др. 
(1986) установяват, че на 415-дневна възраст бичетата са били с жива маса 
315 kg при 0.822 kg среднодневен прираст, 6.80 kg  разход на фураж за килог-
рам прираст и 54.4 % кланичен рандеман. Женските телета на 490-дневна 
възраст достигат 298.5 kg, среднодневният прираст е 0.628 kg, разходът на 
фураж – 6.80 kg за килограм прираст, а кланичният рандеман е 55.4 % 

При кръстосване на родопски крави с бици с кръвност ¾ от Абердин- 
Ангус авторите съобщават, че на 15-месечна възраст бичетата са тежали 
375.2 kg, а юничките – 307.8. Среднодневният прираст е бил съответно 0.826 
и 0.682 kg, разходът на фураж за килограм прираст – 6.32 и 7.11 КЕ, а кла-
ничният рандеман – около 56 %. При угояване до 19 месеца животните дости-
гат жива маса съответно 426.4 и 375 kg, но среднодневният прираст намалява, 
а разходът на фураж се повишава. Нараства и кланичният рандеман до 58 %. 

Авторите съобщават, че добри резултати се получават и при кръстос-
ване на БРГ с едри месодайни породи – Шароле, Лимузин и Симентал, като 
трудни раждания не се наблюдават. Ние също имаме подобни наблюдения. 
Кравите извън племенното ядро в Аграрния университе – Пловдив запложда-
ме само с бици от месодайни породи. Досега сме кръстосвали с червен и 
черен Абердин-Ангус, Херефорд, Лимузин и Симентал. В нито един случай 
не е имало трудно раждане. Най-добре се развиват кръстоските с Лимузин 
(сн. 80) и червен Абердин. 

При угояване на кръстоски на БРГ с Абердин-Ангус Василев и др. 
(1975) са получили среднодневен прираст за угоителен период от 147–149- 
до 292-дневна възраст – 0.737–0.852 kg, в зависимост от състава на дажбата. 
Разходът на фураж е бил съответно 6.30–6.85 КЕ за kg прираст. 

Ние обобщихме наличната информация за растежа и развитието на 
бичетата в станциите за изпитване по собствена продуктивност и СИО и 
установихме широко вариране по растежната способност. При прехвърляне 
на бичетата в СИО на 14–15-месечна възраст живата им маса е 340–470 kg, 
като в станциите за изпитване по собствена продуктивност среднодневният 
прираст е 0.931 ± 0.026 kg. 

 
РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ  

Развъдна организация 
Развъдната дейност с породата БРГ се води от Развъдната асоциа-

ция за Българското родопско говедо и Джерсей (АБРГД). Асоциацията е 
създадена през януари 2000 г. в гр. Смолян, в сградата на тогавашната 
Национална служба по селекция и репродукция в животновъдството и с 
нейно активно участие. При създаването й изхождахме от позицията, че при 
частната форма на производството на животинска продукция, каквато беше 
създадената в България след 1990 г., най-подходящият начин за организация 
и провеждане на развъдно-подобрителната работа е развъдната асоциация, 



 

 127 

основна част от членовете на която са фермери, отглеждащи животни от 
съответната порода. В Асоциацията могат и трябва да членуват и научни 
работници, експерти селекционери и любители на породата, които с дей-
ността си подпомагат нейното облагородяване и просперитет. Считахме, че 
развъдната Асоциация трябва да има максимално опростена структура, в 
която пътят от възникване на идеята до вземане на решението е максимално 
кратък. 
 Ние (Николов и др. 2000) предложихме организацията на селекци-
онно-племенната работа, формирането, изпълнението и контрола за изпъл-
нението на решенията в развъдната Асоциация за българското родопско 
говедо, да е по схемата представена на фиг. 46. 
 

 
 

Фиг. 46. Формиране, приемане и контрол за изпълнението на решенията 
 в развъдната асоциация 

 
 Тази схема предполага най-пълна взаимовръзка между фермерите, 
селекционерите и науката. Отстранен беше досегашният недостатък на дър-
жавната организация на племенната работа, при който всяко звено функци-
онираше само по себе си и само за себе си. 
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Селекционно-племенната работа е венец на зоотехническата работа 
и може да бъде ефективна, само ако се базира на строго научна основа. В 
тази връзка в Асоциацията беше създаден научен съвет, който имаше важна 
роля за работата на организацията и развитието на породата. 

Съгласно схемата, контролът на продуктивните качества на жи-
вотните се извършва в рамките на развъдната асоциация. Данните от контро-
ла се предоставят на селекционерите, които обработват информацията и я 
изпращат на председателя на научния съвет. Председателят на научния 
съвет организира по-нататъшната обработка на информацията – извършва 
преценка на развъдната стойност на животните, при необходимост прави 
поръчка за научни изследвания и т.н. Обобщената информация, с препоръки 
за контрола на продуктивните качества, преценката на признаците, отбора на 
животните и насоките при съставяне на индивидуалните и групови случни 
планове се изпраща на изпълнителния директор на Асоциацията, който взема 
решения по направените препоръки и организира изпълнението им. Селек-
ционерите разработват селекционните мероприятия, в съответствие с полу-
чените указания. Случните планове се предоставят на специалистите по 
репродукция за изпълнение. Ежемесечно, селекционерите и специалистите 
по репродукция подготвят и изпращат отчети за дейността си на изпълни-
телния директор на Асоциацията и председателя на научния съвет за усъ-
вършенстване на породата. Решенията за вписване на крави и бици в Дър-
жавния регистър на породата и Държавната племенна книга също се приемат 
от научния съвет. Вписването се извършва лично от председателя на на-
учния съвет. 
 В схемата се предвиждаше станциите по изкуствено осеменяване да 
са притежание на развъдната асоциация. Беше отбелязано, че при друг 
собственик на станциите, дори това да е държавата, е възможно да възник-
нат противоречия между него и Асоциацията по въпросите, свързани с от-
глеждането и експлоатацията на разплодниците, получаването, преценката, 
съхраняването и реализацията на спермата и т.н. 
 За огромно съжаление това наше предположение беше потвърдено 
от практиката. През 2002 г. работатата по развитието на дейността на раз-
въдните организации беше прекратена. Започна безмислен реваншизъм и 
опит за връщане на старата държавна форма на организация на развъдната 
дейност. Разбира се, при новите производствени отношения в животновъдст-
вото това беше невъзможно. Вместо плавен преход на дейността от ИАСРЖ 
към развъдните асоциации започна битка между инсттитуциите. Работата на 
развъдните организации на практика беше преустановена. Не можеше да ста-
ва въпрос не само за производство на сперма, но дори ИАСРЖ отказваше 
достъп до информация за наличната в хранилищата ѝ, поради което беше 
прекратено и създаването на случни планове. 
 В тази битка беше загубено най-важното – фермерите. Беше загубено 
тяното безпределно доверие в експертите. Беше опорочен смисълът на се-
лекционно-племенната работа. ИАСРЖ водеше фиктивна дейност, тъй като 
след редица съкращения специалистите бяха недостатъчно, за да извършват 
нормално всички мероприятия, свързани със селекцията. 
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Тази фиктивност се пренесе и върху развъдните организации след 
2007 г. Тогава за пръв път развъдната дейност започна да се подпомага от 
държавата. Вместо това да окаже благоприятно влияние върху дейността, тя 
попадна в капана на нов порочен, омагьосан кръг. Финансирането на раз-
въдните организации зависеше от броя на контролираните животни, а фер-
мерите, ако са членове на развъдната организация, получаваха субсидия за 
т.нар. “генофонд”. Започна масово включване на животни в развъдните асо-
циации, дори от ферми с по 1–2 крави, макар да е безкрайно ясно, че работа 
с тях не може да се води. Общо взето всички бяха доволни, тъй като без да 
вършат нищо получаваха държавни средства. Порочният кръг беше разкъсан 
през 2009 г. с отпадането на подпомагането на “генофонда”, но пораженията, 
главно в съзнанието на фермерите, не са ликвидирани и до днес. 
 При учредяване на организацията първи неин председател беше 
зооинж. Каменка Маринска, първи изпълнителен директор – зооинж. Жана 
Гаджева, а първи председател на научния съвет за усъвършенстване на по-
родата тогава гл. ас. д-р Васил Николов. В следващите години последова-
телно председатели бяха зооинж. Величка Марковска, доц. д-р Васил Нико-
лов, а след назначаването ми за изпълнителен директор на ИАСРЖ през 
2009 г. – зооинж. Жана Гаджева. До същата година бях и председател на 
Научния съвет. 
 Развъдната работа с породата в страната се води само от АБРГД. 
След неизбирането й за втори мандат, Каменка Маринска направи опит да 
откъсне част от фермерите в създадената от нея с помощтта на ИАСРЖ и 
проф. Живко Кръстанов от Института по животновъдство в Стара Загора 
нова развъдна организация, но към 2010 г. в нея не членуваше нито един 
фермер, отглеждащ животни от породата БРГ. 
 Дублирането на развъдните организации беше другият голям удар 
върху развъдната дейност в страната, отново подготвен и осъществен от 
тогавашното ръководство на ИАСРЖ. Поради нежеланието на развъдните 
организации да работят с Агенцията, бяха създадени дублиращи организации 
на практика почти на всички съществуващи. За БРГ бяха създадени две дуб-
лиращи организации. И тази рана не е излекувана до ден днешен.  
Развъдна цел и селекционни признаци 

При започване на работата в първата селекционна програма на по-
родата (Николов и др., 2000) като основна цел на селекцията на Българското 
родопско говедо беше поставено повишаване на ефективността на отглеж-
дането му чрез подобряване на основните продуктивни признаци, съобразно 
с националните и световните тенденции, при съхраняване на ценните биоло-
гични качества на породата – добра адаптивна способност, висока плодови-
тост, жизнеспособност и дълголетие. 
 Изхождайки от биологичните особености на породата, националните 
приоритети, световните тенденции и интересите на производителите, потре-
бителите и преработвателите, като основен селекционен признак беше опре-
делено количеството на млечния протеин, при запазване на нивото на маст-
ните вещества. Нарастването на млечния протеин се предвиждаше да става 
основно за сметка на повишаване на процента на протеина в млякото. След 
достигане на оптималното съотношение протеин (казеин)/мазнини селекция-
та да се насочи към паралелно повишаване на съдържанието на протеина и 
мазнините в млякото. 
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 Беше предвидено по основния селекционен признак да се извършва 
ранжиране на животните, а по другите два – съдържание на мазнини в 
млякото и млечност, да се определят селекционни граници. За допълнителни 
селекционни признаци бяха определени продължителността на лактацията 
(поради проблемите със скъсяването й при БРГ) и броят на соматичните 
клетки в млякото. 
 Последният признак също е проблемен за породата. Причината е, че 
за да бъдат поддържани на регламентираното ниво (300 хил./ml), средната 
продължителност на използване на кравите трябва да бъде до 4 лактации. 
Това е в остро противоречие както с биологичните особености на породата, 
така и с икономическата целесъобразност и с основната цел на селекцията. 
Въобще регламентирането на броя на соматичните клетки в млякото в норма-
тивната уредба е твърде дискусионен въпрос, който според нас има повече 
икономическо (регулиране на броя на животните, броя и размера на ферми-
те), отколкото другите значения, които му се приписват. 

Като основен етап при селекцията на родители от всички категории 
при породата Българско родопско говедо беше определена преценката по 
екстериор и конституция. Целта е да се отстранят екстериорните недоста-
тъци, да се подобрят характерните за млечните породи екстериорни белези и 
да се типизира породата по основните екстериорни измервания (височина 
при холката – 120 ± 1σ; коса дължина на тялото – 145 ± 1σ; обхват на гърди-
те – 172 ± 1σ; обхват на свирката – 16.8 ± 1σ), едрина и цвят. По отношение 
на едрината за планинските и полупланинските райони беше предвидено да 
се запази съществуващото ниво, като се съхранят лекотата и подвижността 
на животните, а за равнинните райони – да се повиши едрината до типичната 
за европейския Джерсей. По отношение на цвета беше предвидено да се 
закрепи светло-кафявият (сърнешкият) цвят на космената покривка, който се 
предпочита от фермерите. 

Беше предвидено селекцията по указаните признаци да се води така, 
че БРГ да остане породата с най-високи относителни показатели на млечната 
продуктивност в нашата страна. 

Като трета основна група селекционни признаци бяха определени 
функционалните качества. Подобряването на признаците и свойствата, спо-
собстващи повишаване на дълголетието, за нарастване на адаптивната 
способност и за разширяване на адаптивната пластичност бяха определени 
като основен приоритет при селекцията на всички категории родители.  

Функционалните признаци, основни от които са здраве, плодовитост, 
метаболитен стрес и дълголетие (Groen et al., 1997а, b), се определят като 
водещи в научните изследвания за генетично подобряване на говедата и 
намират все по-широко място в развъдните схеми (Groen et al., 1997; Harris 
and Winkelman, 2000; Strandberg and Roxström, 2000; Berry et al., 2005, Garcia-
Peniche et al., 2006; Pérez-Cabal  et al., 2006; Haworth et al., 2008; Sewalem et 
al., 2008; Sørensen et al., 2008). Особено внимание се отделя на жизнеспособ-
ността. Тя е не само свързана с ефективност на говедовъдството (Allaire and 
Gibson, 1992; Cassel et al., 1993; Wolfová et al., 2005; Gandini et al, 2007), но и 
като резултативен функционален признак (Chirinos et al., 2007) е основен кри-
терий за оценка на животновъдната практика в светлината на новите изиск-
вания за хуманно отношение към животните, благоденствие и т.н. (Николов, 
1999, 2003, 2004; Oltenacu and Algers, 2005; Wall et al., 2007). 
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 В по-новата история на селекцията в западната школа (защото в из-
точната е съществувало винаги) началото на проучванията на ролята на 
функционалните признаци се свързва с името на Smith (Smith, 1983; Smith 
and Quaas (1984), като идеята намира развитие в разработките на Ducrocq et 
al, 1988; Ducrocq and Sölkner, 1994; Gröhn et al., 1998 и др. 

Адаптивната способност и основните й компоненти – жизнеспособност 
и плодовитост (Lewontin, 1974), заемат водещо място в нашите проучвания 
(Ivanova and Nickolov, 1994; Nickolov and Ivanova, 1994; Николов и др, 1995; 
Николов и др, 1997a,b; Nickolov, 1998; Николов, 1999; Николов и Николова, 
1999; и др.), като предложихме (Николов, 1996) те да се включат в селекцията 
в млечното говедовъдство. Предложението се базира на убеждението ни, че 
на настоящия етап проблемите на говедовъдството са свързани не с повиша-
ването на генетичния потенциал за продуктивност, а с невъзможността за не-
говата реализация във фенотипа (Николов, 2003). Причината е, че в резултат 
на усиления, еднопосочен селекционен натиск върху продуктивните признаци 
се понижава ефективността на механизмите, обезпечаващи поддържане на 
хомеостазата на организма в по-широк кръг от екологични фактори. Намале-
ната адаптивна способност се демонстрира чрез повишаване на заболевае-
мостта, безплодието, смъртността и т.н., водещи до съкращаване на продъл-
жителността на използване. Това на свой ред е свързано с намаляване на 
продуктивността, икономически загуби и етически проблеми (Roxström, 2001). 
Решението на проблема е в изменение на насоката на селекцията. Тя все по- 
често трябва да бъде ориентирана по посока на вектора на естествения от-
бор, а той е насочен единствено и само към повишаване на приспособимостта. 

Селекция, насочена към повишаване на жизнеспособността и способ-
стваща увеличаването на продължителността на използване, трудно може да 
се води по убеждение. Трябва да се намерят оптималните срокове, в които 
отглеждането на животните е ефективно и границите им постепенно да се 
разширяват чрез компромисна селекция продуктивност – жизнеспособност 
(Николов, 1999). 
 
Развъдна и генеалогична структура на популацията 
 За ефективно осъществяване на селекционните мероприятия беше 
разработена оригинална развъдна структура (фиг. 47). Породата се струк-
турира в зависимост от нивото на селекционно-племенната работа. Първона-
чално популацията се разделя на селекционирана и неселекционирана част.  

В селекционираната част се обособяват: 
• Пасивна развъдна единица.  
• Потенциална развъдна единица.  
• Активна развъдна единица. 
• Елитна развъдна единица.  
Родителите от по-висока категория – бащи на крави и бащи на бици, 

се избират само от елитната част на породата, а майките на бици – от 
активната развъдна единица.  

На първо време, поради недостиг на племенни животни, беше предви-
дено родители да се избират и от "по-нискостоящи" организационни струк-
тури. 
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 Елитна развъдна единица 
 

Активна развъдна 
единица 

Пасивна развъдна 
единица 

Неселекционирана част на 
породата 

Потенциална развъдна 
единица 

Селекционирана част на 
породата 

 
 

Фиг. 47. Развъдна структура на породата Българско родопско говедо  
(по Николов и др. 2000) 

 
Генеалогична структура на породата 
 Съществуват становища, че понастоящем количеството на биците и 
широкият международен трансфер на семенна течност и ембриони позволява 
при подбора да се използват най-добрите разплодници в породата и не е не-
обходимо придържане към традиционното линейно развъждане. Според нас 
(Николов и Гаджев, 2004) линейното развъждане е от съществено значение 
за създаване на “ред” в породата, за канализиране на генетичната информа-
ция, за генериране на генетично разнообразие. Това е особено необходимо 
за уникалните породи, за породите с малка численост, респективно с малък 
процент на активната развъдна единица, като Българското родопско говедо. 
       Влиянието на линията върху биологичните и стопанските качества на 
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говедата е установено в множество изследвания (Николов и др. 1997; 
Hageman at al., 1991; Beerepoot et al., 1991; Dunklee et al., 1994a, b; Kelm et al., 
1997; Abdallah and McDaniel, 2000; Filep and Akers, 2000; Kelm and Freeman, 
2000). Нещо повече. При проведено от нас проучване върху линиите при БРГ 
(Николов и Гаджев, 2004) беше установено, че продължителната селекция по 
основния селекционен признак в млечното говедовъдство по това време –
млечното масло, е довела до консолидиране на породата и разликите между 
линиите по признака са недостоверни. В същото време достоверни се запаз-
ват разликите по признаците, формиращи този показател – млечност и съ-
държание на мазнини в млякото. Това е изключително интересен от методо-
логична гледна точка факт, тъй като очертава една от възможните насоки на 
селекцията при чистопородно развъждане – консолидиране на породата по 
комплексни показатели и същевременно съхраняване на високо вътрепород-
но разнообразие по съставящите ги компоненти. Данните от изследването 
убедително показват, че линейното развъждане е мощен генератор на вътре-
породна изменчивост и не пречи на консолидирането на породата. 
Както е видно от изложеното в предходните раздели, залагането на 
линейната структура на породата при нейното създаване започва на широка 
основа, като в породообразувателния процес са изпитани над 15 линии. 
        В доклада за признаване на породата (Василев и др., 1988) се казва: “В 
популацията са оформени необходимият брой заводски линии като тези на 
Томи – щеле 2521, с млечност на майката за V лактация 3999 kg и 7.16 % 
масленост, Роберт 2519 с млечностна майката за II лактация 3980 kg и 6.50 % 
масленост; Орфей 3094 с млечност на майката за II лактация 4657 kg и 5.78 % 
масленост, Салют 3092 с млечност на майката за VII лактация 5188 kg и 6.63 % 
масленост, Принц 3981 с млечност на майката за II лактация 6513 kg и 6.59 % 
масленост, Акорд 4792 с млечност на майката за IV лактация 8025 kg и 6.93 % 
масленост. В процес на изграждане са линиите на биците Дано с млечност на 
майката на VI лактация 8231 kg с 5.82 % масленост; Едел 7634 с млечност на 
майката на VI лактация 7693 kg и 6.70 % масленост; Руко 7630, Рони 7629.“ 
         За съжаление след признаване на породата са продължили да съ-
ществуват 4 от споменатите линии на Акорд 6000878 (фиг. 48), Едел 6001978 
(фиг. 49), Дано 6001970 (фиг. 50) и Руко 6001979 (фиг. 51), а линията на 
Принц е продължена чрез внука му Приз 6602807 (фиг. 52). От нито една от 
останалите линии сперма не е съхранена. 
         Според справка, изготвена в КОС – Смолян от Жана Гаджева, от бик 
Акорд са произведени 148 синове, а общо от линията – 214, от Приз – 63 
синове, от Дано – 43, от Руко – 28, от Едел – 22. 

В породата са създадени и няколко фамилии. От крава Ридая 713-25д 
например са оставени 27 потомки. 

Крава Петрана 636, баба на основателя на линия – Приз, е използ-
вана 16 лактации. За този период е оставила 8 синове, 3 внуци и 4 правнуци, 
които са използвани за разплод. 

Крава Виза 645 – използвана 6 лактации, е оставила 2 синове и 15 
внуци и правнуци от 3 дъщери и 10 внучки и правнучки. 
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Фиг. 48. Линия на бик Акорд 
 
  

В карето са показани наличните дози замразена семенна течност в 
Националната генетична банка и Националния генетичен резерв към средата 
на 2011 г. 
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Фиг. 49. Линия на бик Едел 
 
 

 
 

 
Фиг. 50. Линия на бик Дано 
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Фиг. 51. Линия на бик Руко 
 

 

 
 

Фиг. 52. Линия на бик Приз 
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Характеристика на линиите 
Споменатото по-горе проучване (Николов и Гаджев, 2004; 2009) показ-

ва, че в процеса на породообразуване и породоусъвършенстване селекцион-
ната работа с линиите е била насочена към намаляване на различията и кон-
солидиране на породата по признаците, характеризиращи продуктивността за 
първа лактация. Това е довело до намаляване на влиянието на фактора “ли-
ния”, но достоверните различия между линиите по млечността и съдържание-
то на мазнини в млякото се запазват (табл. 44). С най-висока млечност за 
лактация са кравите от линията на Едел, а с най-ниска – от линията на Дано. 

Таблица 44. Млечна продуктивност на крави от утвърдените линии               
на породата Българско родопско говедо 

Показател 

Линия 

Акорд Приз Едел Руко Дано 

LS  ± s LS  ± s LS  ± s LS  ± s LS  ± s 

Показатели за пълна лактация 

n 385 145 134 86 89 

Продължителност 
на лактацията, дни 

282.9 5.18 273.3 5.92 285.5 5.88 287.8 8.14 282.1 7.17 

Млечност, l 2477 60.5 2393 69.4 2502 69.0 2418 95.4 2267 84.0 

Масленост, % 5.02 0.036 5.20 0.041 5.20 0.041 5.11 0.057 5.25 0.050 

Млечно масло, kg 124.1 3.18 124.6 3.64 130.5 3.62 123.2 5.01 118.2 4.41 

Показатели за нормална лактация 

n 313 117 114 79 66 

Млечност, l 2538 50.4 2472 56.0 2541 56.3 2368 74.9 2269 72.7 

Млечно масло, kg 127.2 2.63 129.7 2.91 133.4 2.94 120.7 3.90 118.9 3.79 
 
Анализът на родословните книги показва, че селекцията е водена не 

по млечна продуктивност за нормална, а за пълна лактация. Няма животни, 
които са бракувани поради съкратена лактация, ако млечността и съдържа-
нието на мазнини в млякото им са били високи. Това е довело до съкраща-
ване на продължителността на лактацията след признаване на породата при 
повечето линии (фиг. 53). В резултат на селекцията са елиминирани различи-
ята между линиите по продължителността на лактацията, поради което ли-
нейното развъждане не може да се използва ефективно за удължаването й. 

Най-прогресираща по млечност за лактация е линията на Акорд 
(фиг. 54), докато линията на Едел е останала на едно равнище през проуч-
вания 25-годишен период.  

От фиг. 53 и 55 се вижда, че причината не е толкова в темповете на 
нарастване на млечността, колкото в рязкото съкращаване на продължител-
ността на лактацията при кравите от линията на Едел. 
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Фиг. 53. Динамика на продължителността на лактацията при крави  

от основните линии на породата 
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Фиг. 54. Динамика на млечността за пълна лактация при крави  

от основните линии на породата 
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Фиг. 55. Динамика на млечността за нормална лактация при крави  

от основните линии на породата 
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С най- висок темп на нарастване на млечността е линията на Руко, но 
намаляването на продължителността на лактацията и при тази линия води до 
намаляване на нарастването на млечността за пълна лактация. Същите тен-
денции са налице и при линията на Дано. 
 В най-негативна посока по отношение на млечността се е развивала 
линията на Приз. Наред с намаляване на продължителността на лактацията, 
това е единствената линия, при която се отбелязва понижаване на млечност-
та. Вероятно причината е, че селекцията е била съсредоточена върху пови-
шаване на съдържанието на мазнини в млякото, в резултат на което през вто-
рия период то е нараснало с 4.65 % (фиг. 56). Това е съществено увеличава-
не на фона на останалите линии, при част от които – на Акорд и Дано, се наб-
людава намаляване на маслеността на млякото. Независимо от това, линия-
та на Дано остава с най-висока масленост на млякото, а линията на Акорд –
най-прогресивно развиваща се линия по количество на млечното масло. 
Висока масленост имат и кравите от линиите на Приз и Едел. 
 

4,7

4,8

4,9

5

5,1

5,2

5,3

5,4%

Акорд Приз Едел Руко Дано

Линия

1-ви период

2-ри период

 
 

Фиг. 56. Динамика на съдържанието на мазнини в млякото при крави  
от основните линии на породата 

 
 По-високото съдържание на мазнини в млякото при част от линиите 
позволява да се компенсира изоставането в млечността (фиг. 57 и 58). Така 
по млечно масло за нормална лактация линията на Приз изпреварва тази на 
Акорд. Поради доброто комбиниране на високи млечност и съдържание на 
мазнини в млякото линията на Едел се очертава като най-високопродуктив-
ната линия в породата. Съществен проблем за линията обаче е прогресивно 
намаляващата продължителност на лактацията. 

При бъдещата работа с линиите е необходимо селекцията да се на-
сочи към удължаване на лактацията и повишаване на съдържанието на про-
теин в млякото. За съхраняване на вътрепородното разнообразие е необхо-
димо линиите на Акорд и Руко да се специализират по млечност, на Приз и 
Дано – по съдържание на мазнини и протеин в млякото, а линията на Едел –
да запази комбинирания си характер. 
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Фиг. 57. Динамика на количеството на млечното масло за пълна лактация  
при крави от основните линии на породата 
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Фиг. 58. Динамика на млечното масло за нормална лактация  

от основните линии на породата 
 
 За достигане на средни показатели за породата – 150 kg млечно мас-
ло и 270 kg млечно масло + протеин, ориентировъчните селекционни цели 
при отделните линии могат да бъдат както следва: за линиите на Акорд и 
Руко – 2950 l млечност, 5.08 % масленост; за линиите на Приз и Дано – 2550 l 
млечност, 5.88 % масленост; за линията на Едел – 2750 l млечност, 5.45 % 
масленост, при минимално протеиново/маслено съотношение 0.8/1 за всички 
линии. 

Линиите на породата Българско родопско говедо достоверно се раз-
личават по продължителността на използване и пожизнената млечна продук-
тивност (Николов и Гаджев, 2009). Влиянието на линията е по-високо в срав-
нение с влиянието на отделните разплодници в рамките на линията, което е 
показател за високата консолидация на линиите. 
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Поради малките различия в дневната млечност и маслеността на мля-
кото, определяща за пожизнената продуктивност е продължителността на 
използване (табл. 45).  

 
Таблица 45. Характеристика на пожизненото използване на крави  

от утвърдени линии на породата 
 

Линия n 
Дойни дни Млечност Млечно 

масло 
Средна дневна 

млечност 
LS  ± Se LS  ± Se LS  ± Se LS  ± Se 

Акорд 297 1244 51.31 12539 589.1 617 29.16 9.31 0.10 
Приз 60 1218 117.32 12335 1347.0 619 66.68 9.43 0.24 
Едел 34 1568 150.37 15297 1726.5 793 85.47 8.96 0.31 
Руко 78 1367 106.07 13407 1217.8 681 60.29 9.03 0.22 
Дано 51 1188 124.21 11244 1426.1 572 70.60 8.86 0.25 

 
Най-продължително са използвани кравите от линията на Едел. Това 

й позволява да запази водеща позиция по пожизнена млечност, въпреки че 
по средна дневна млечност за периода на стопанско използване линията е 
предпоследна.  

Линиите на Акорд и Приз имат сходна пожизнена млечност поради 
малката разлика както по средната дневна млечност, така и по продължител-
ността на използване. Най-ниска е пожизнената млечност на кравите от ли-
нията на Дано. Те са имали най-ниска средна дневна млечност и са използ-
вани най-кратко, като вероятно ниската млечност е една от причините за това. 
 Повторяемостта на показателите, характеризиращи пожизнено изпол-
зване с тези на млечната продуктивност за първа лактация при линиите на 
БРГ, е сравнително висока. Най-ниска е по отношение на дневна млечност, 
като коефициентът за рангова корелация на Спирман (Rs) между средно-
дневната млечност за първа и за пожизнена лактация е 0.5. Най-големи са 
промените при линиите на Едел и Приз. По отношение на останалите показа-
тели повторяемостта е по-висока. Rs между количеството на млечното масло 
за първа и за пожизнена лактация е 0.7. Такъв е коефициентът и по отноше-
ние на млечността за първа нормална и за пожизнена лактация. Най-висока е 
зависимостта между млечността за първа пълна лактация и пожизнената 
млечност – Rs = 0.9. Това е изключително благоприятно, тъй като освен съх-
раняването на добрата жизнеспособност едно от основните направления на 
селекцията при породата е удължаването на лактацията. 

Работа с линиите 
 От началото на века работата с линиите до голяма степен е занема-
рена, което е видно от съвременното им състояние. Линията на Акорд е раз-
вита само чрез сина му Вавилон, от който сперма не е запазена. Налични са 
дози само от един от синовете му – Палет, но само 14 броя, поради което 
възможността за залагане на нов клон е нищожна. От клона на Вавилон има 
достатъчно съхранена сперма – 36 600 дози, но за съжаление половината от 
дозите са от баща и син – Вихър 2 и Викинг. 
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 По същия начин е водена работата и с линията на Едел. Тя е развита 
чрез клона Раул – Рамбо. Това е една от най-добрите линии в породата, но 
състоянието й е твърде тежко. От линията има съхранени 4700 дози, от които 
3500 са от Рожен. Вероятно само чрез този бик ще се развива клонът на 
Раул, тъй като от Релеф има съхранени 64 дози сперма, а от Ралф – 12. 
Достатъчно сперма има за развиване на клонове на Елен и Елбрус. Вместо 
да развиват тази линия, е започнало залагането на нова от брата на Едел – 
Весам. Приживе от този бик синове не са оставени. Причината не е известна. 
През първите две години на използване на двамата братя в КОС – Пловдив, 
спермата им е била със сходно качество.  
 Линията на Дано продължава само чрез клона на Пирин. Като цяло 
има съхранени около 2000 дози, от които 1300 са от Пиеро. Вероятно е въз-
можно и възстановяването на клона на Пони. 
 По-добре стоят нещата при линията на Приз. Съхранени са 27 000 
дози семенна течност, като достатъчно сперма има от самия Приз както и от 
Пиринч, Пикер, Паркер и Персенк. С по-големи усилия може да бъде развит и 
клонът на Покер. 

От линията на Руко има съхранени 15 000 дози семенна течност, от 
които 14 000 са от Рекорд. Останалите 1000 дози обаче са разпределени 
равномерно между синовете на Руко – Ради, Рекс и Руди, поради което е 
налице възможност за развитие на линията чрез всичките й клонове. 
 Анализът на състоянието на линиите при БРГ показва, че през 
последните десетилетия ИАСРЖ е водила неправилна политика по отноше-
ние на линейното развъждане: 

• не са залагани нови линии; 
• във всяка линия са развивани единични клонове; 
• от клоновете са оставяни по 1–2 бици, от които е замразявано 

огромно за размера на популацията количество сперма – до 15 000 дози от 
бик при 40-хилядна популация; 

• от по-голямата част от биците на породата не е оставен генетичен 
материал (няма оставена сперма от основни бици като Виктор І, Бойко, Едел, 
Педро, Валдемар, Перон, Дано и т.н.). 

 
Характеристика на основните разплодници на породата 

При изследвания върху млечната продуктивност на дъщерите на бици 
от породата БРГ установихме (Николов и Гаджев, 2008; Гаджев и Николов, 
2008), че бащата оказва достоверно влияние върху признаците, които я ха-
рактеризират (табл. 46).  

В процеса на филогенезата на породата е постигната определена 
консолидация на линиите по всичко признаци, като по продължителност на 
лактацията влиянието на бащата в рамките на линията е елиминирано. 
Изключение прави съдържанието на мазнини в млякото, по което различията 
между бащите в рамките на линията е нараснало. 

Независимо от консолидацията, показателите, характеризиращи млеч-
ната продуктивност за първа лактация се характеризират със значително вът-
репородно и вътрелинейно разнообразие, което показва потенциалните въз-
можности за изменение на продуктивните признаци в желаната посока чрез 
фамилна селекция. 
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Таблица 46. Влияние на бащата върху млечната продуктивност на кравите 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

F- критерий и степен на 
достоверност 

баща баща в 
линията  

Продължителност на лактацията, дни 2.412а 1.244 
Млечност за пълна лактация, kg 12.026а 3.833а 
Масленост, % 6.074а 5.838а 
Протеин, %* 3.480c - 
Млечно масло за пълна лактация, kg 12.267а 3.922а 
Млечност за нормална лактация, kg 11.195а 4.284а 
Млечно масло за нормална лактация, kg 12.267а 4.985а 
Пожизнени дойни дни 1.258 1.007 
Пожизнена млечност, kg 1.291 1.024 
Пожизнено млечно масло, kg 1.319 1.128 
Пожизнена среднодневна млечност, kg 3.507 а 2.425 а 

а – P<0.001; с – P<0.05; * при ограничен брой разплодници 

Варирането между потомствените групи по продължителност на лакта-
цията е от 259.3 до 324.1 дни, по млечност за лактация – от 1849 до 3142 kg, 
по съдържание на мазнини в млякото – от 4.57 до 5.65 %, по количество на 
млечното масло – от 102.0 до 159.1 kg (табл. 47). 

Изключително неизравнена по продължителност на лактацията е ли-
нията на Акорд. Разликата между отделните потомствени групи надхвърля 
два месеца. Дъщерите на родоначалника на линията са със сравнително къ-
са лактация, но той е бил с ниска препотентност по този признак. Значителна 
е динамиката и в потомствените клонове. Различия в продължителността на 
лактацията се наблюдават и при потомствените групи от линията на Приз. 
По-изравнени по показателя са линиите на Едел и Руко. 

При 15 от 25-те основни разплодника млечността за нормална лакта-
ция е по-висока от средното с 80–500 kg, а за пълна лактация с 20–600 kg. 
Най-значително е варирането при потомствените групи от линията на Акорд. 
Като цяло с млечност над средната са потомствените групи от линиите на 
Приз, Едел и Руко, които са и по-консолидирани по този признак. 

Динамиката на маслеността на млякото за първа лактация на дъще-
рите на основните разплодници е в диапазон от –0.6 % до +0.45 % мастни 
вещества (МВ). При потомствените групи на 15 (60 %) от биците изменението 
е в положителна посока, като най-голямо е отклонението при дъщерите на 
Пиринч, Весам, Пирин и Перон (над 0.3 % МВ). Най-значително, негативно 
отклонение се наблюдава при дъщерите на Валдемир (–0.6 % МВ). То е на 
фона на сравнително добра изравненост на линията на Акорд по съдържание 
на мазнини в млякото. Най-неизравнена по този признак е линията на Едел. 
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Таблица 47. Млечна продуктивност за първа лактация на дъщерите на 

основни бици от породата 
 

Баща 
Показатели за лактация Показатели за нормална 

лактация 
n Дойни 

дни Млечност Масленост Млечно 
масло  n Млечност  Млечно 

масло  

  LS ±Se LS ±Se LS ±Se LS ±Se  LS ±Se LS ±Se 
Акорд 198 273 6.9 2092 81 5.10 0.046 108 4.2 152 2253 68 116 3.5 
Август 13 289 17.2 2000 201 5.28 0.115 107 10.6 11 1997 163 107 8.5 
Виктор І 13 267 17.5 2629 205 5.17 0.117 137 10.8 12 2678 161 139 8.4 
Валдемир 15 310 15.8 2828 185 4.57 0.106 129 9.7 13 2733 149 124 7.8 
Педро 10 324 19.0 3142 222 5.08 0.127 159 11.7 10 2935 167 149 8.8 
Бойко 28 284 12.7 2500 149 5.07 0.085 128 7.8 24 2540 121 129 6.3 
Палет 8 279 21.3 2305 249 5.23 0.142 122 13.1 7 2333 198 124 10.4 
Лион 2 22 295 13.9 2307 162 5.09 0.093 119 8.6 17 2407 137 124 7.2 
Ром 5 324 26.3 2683 307 5.25 0.175 141 16.2 5 2503 230 131 12.0 
Вавилон 57 286 10.1 2497 118 5.20 0.067 130 6.2 46 2609 98 136 5.1 
Виктор ІІ 7 298 21.8 2774 255 5.05 0.146 140 13.4 7 2703 190 136 9.9 
Приз 109 273 7.4 2462 87 5.27 0.049 130 4.6 84 2598 73 138 3.8 
Перон 13 282 16.5 2563 193 5.54 0.110 141 10.2 10 2592 163 144 8.5 
Пиринч 6 308 23.9 2549 280 5.65 0.160 145 14.7 6 2427 210 137 11.0 
Праг 12 304 17.4 2609 204 4.87 0.117 127 10.7 12 2390 154 116 8.0 
Едел 40 297 10.3 2389 120 5.32 0.069 128 6.3 31 2437 101 131 5.3 
Весам 40 301 9.1 2869 106 5.54 0.061 158 5.6 34 2812 86 158 4.5 
Раул 17 292 14.4 2790 169 4.93 0.096 138 8.9 14 2811 140 140 7.3 
Еверест 22 284 13.4 2584 157 4.65 0.089 120 8.2 21 2539 121 118 6.3 
Релеф 11 299 18.2 2682 212 5.27 0.121 141 11.2 11 2548 160 134 8.4 
Руко 54 281 10.1 2292 118 5.21 0.067 120 6.2 49 2268 95 117 4.9 
Руди 30 300 11.7 2601 137 5.29 0.078 137 7.2 28 2540 107 134 5.6 
Дано 55 289 10.0 2234 117 5.29 0.067 119 6.1 48 2214 95 118 5.0 
Пирин 27 259 12.2 1849 143 5.48 0.082 102 7.5 14 2071 142 114 7.4 
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 Независимо от варирането по отделните признаци, по комплексния 
показател – млечно масло, отделните клонове на линията на Акорд са срав-
нително изравнени, макар и различията между клоновете да са достатъчно 
големи. Най-изравнена е потомствената група на Вавилон, който е основен 
продължител на линията. Най-голямо количество млечно масло е получено 
от дъщерите на Виктор І, Виктор ІІ, Весам, Раул, Вавилон, Ром, Педро и Приз. 

От показателите, характеризиращи пожизненото използване на дъще-
рите, бащата е достоверен източник на вариране само на млечността за доен 
ден. Като цяло, най-консолидирани са групите на Палет, Дано и Руко, а най- 
значително е варирането в групите на Акорд, Бойко и Вавилон (табл. 48). 
 

Таблица 48. Млечната продуктивност за пожизнено използване при 
дъщерите на основни бици от породата 

 

Баща n 
Дойни дни Млечност Млечно масло Средна дневна 

млечност 
LS ±Se LS ±Se LS ±Se LS ±Se 

Акорд 133 1334.9 104.6 13505 1197 670.5 59.1 9.34 0.21 
Роман 14 630.4 265.9 5040 3045 265.3 150.2 7.60 0.53 
Виктор І 13 1586.6 279.3 16873 3198 848.6 157.7 10.88 0.56 
Педро 10 1215.3 290.8 13138 3329 621.1 164.2 10.12 0.58 
Бойко 28 1442.4 228.9 15666 2621 742.7 129.3 10.96 0.46 
Палет 8 691.0 305.7 6146 3500 303.8 172.7 8.18 0.61 
Лион 2 22 1121.0 215.2 10255 2463 498.3 121.5 8.32 0.43 
Вавилон 59 1213.1 144.0 12346 1649 589.8 81.3 9.27 0.29 
Приз 56 1136.0 142.5 11353 1631 560.5 80.5 9.34 0.29 
Едел 28 1485.1 189.4 14574 2168 739.7 106.9 9.11 0.38 
Руко 53 1369.7 133.0 13260 1523 670.6 75.1 8.79 0.27 
Руди 25 1357.4 218.6 13900 2503 692.8 123.5 9.99 0.44 
Дано 50 1226.4 129.5 11613 1483 591.6 73.2 8.82 0.26 

 
Кравите от отделните потомствени групи са използвани средно по 4–5 

лактации. Изключение правят дъщерите на Роман и Палет от линията на 
Акорд, които са използвани средно по около две лактации. Вероятната при-
чина за това е ниската им млечност. Въобще дъщерите на биците от линията 
на Акорд значително се различават по продължителността на пожизнено из-
ползване. Разликата между потомствените групи на Роман и Виктор 1 достига 
почти 1000 дни. По-продължителното използване на дъщерите на Виктор 1 е 
положителен факт, тъй като чрез баща си Вавилон той е един от основните 
продължители на линията на Акорд. Положителен е фактът, че дъщерите на 
родоначалниците и на останалите линии – Едел, Дано, Руко, са били из-
ползвани по-дълго от средното. Изключение са дъщерите на Приз, но от-
клонението в негативна посока е незначително.  

Като цяло с най-висока продължителност на използване са дъщерите 
на Виктор 1, Едел и Бойко. И от тримата са оставени синове. Най-висока 
средна дневна млечност за пожизнено използване са имали дъщерите на 
Виктор 1, Бойко и Педро от линията на Акорд и Руди от линията на Руко.  
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Това са потомствените групи и с висока пожизнена млечност. Към 
последните могат да се добавят потомствените групи на Акорд, Едел и Руко, 
при които по-ниската млечност е компенсирана с по-продължително използ-
ване. Освен че са имали висока млечност, дъщерите на Виктор 1, Педро и 
Руди са имали и високо съдържание на мазнини в млякото. 
 Млечното масло за пожизнено използване варира в по-висока степен 
от млечното масло за лактация, тъй като силно се влияе и от продъл-
жителността на използване на кравите. По тази причина, освен Виктор 1, 
Педро, Руди и Бойко, чиито дъщери са имали висока млечност, а дъщерите 
на първите трима – и висока масленост на млякото, по-голямо количество 
млечно масло от средното за извадката е получено от дъщерите на Акорд, 
Едел, Руко и дори Дано. 

Във всички линии има потомствени групи с висок потенциал по приз-
наците, характеризиращи млечната продуктивност за първа лактация, про-
дължителността на използване и пожизнената млечна продуктивност. С висо-
ка млечност за първа лактация са дъщерите на Педро, Валдемир, Виктор ІІ, 
Весам, Раул, с високо съдържание на мазнини в млякото – дъщерите на 
Пиринч, Перон, Пирин, Едел, Руди, Дано, а най-голямо количество млечно 
масло е получено от дъщерите на Весам, Валдемир, Педро, Перон, Раул, 
Приз. С най-висока пожизнена продуктивност са потомствени групи на Вик-
тор 1 и Бойко от линията на Акорд, Руди от линията на Руко, родоначал-
ниците на линии - Едел, Руко и Акорд. 

В табл. 49 са представени параметри на екстериора на основни бици 
от породата БРГ в края на отглеждането им в станциите за изпитване по 
собствена продуктивност и при завършване на растежа. 

Варирането на представените параметри е изключително широко как-
то между отделните генеалогични групи, така и вътре в тях. Като цяло най- 
едри са биците от линията на Гус – те имат най-значителна височина при 
холката, най-голяма коса дължина и най-висока жива маса. От тази група е 
рекордистът на породата по жива маса – бик Гай, който заедно с друг бик – 
Рамбо от линията на Едел, са достигнали максимална маса от 810 kg. По-
тежък е само бик Кинг – 850 kg, но той е кръстоска на БРГ с американски 
Джерсей, а е известно, че американската популация е значително по-едра от 
европейската. Едри са и биците от линията на Руко, а най-дребни са тези от 
линиите на Приз и Брут.  

Налице са широки възможности за производство на по-леки, пригодни 
за планината, и по-тежки – за използване в равнината животни чрез прила-
гане на линейното развъждане. 
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Таблица 49. Основни екстериорни измервания и жива маса на бици                
от породата БРГ, използвани в СИО  

Име и 
идентифи- 
кационен  

№ на телето 
Порода 

На 15-месечна възраст При завършване на растежа 

Височина 
при 

холката 
Коса 

дължина 
Жива 
маса 

kg 

Височина 
при 

холката 
Коса 

дължина 
Жива 
маса 

kg 
Валдемир 6003 БРГ    137 164 650 

Вова  1897 БРГ 113 124 305 126 156 450 
Весел 1916 БРГ 124 135 375 134 164 580 
Вихър 1921 БРГ 124 135 378 135 164 605 
Вихър 2176 БРГ 118 134 375 132 163 540 

Викинг 43841 БРГ 124 140 343 145 180 800 
Средно за 
линията  120.6 133.6 355.2 134.8 165.16 604.1 

Перон БРГ   380 131 164 650 
Пикер    БРГ 110 108 290       
Принц  1954 БРГ 117 138 351 130 165 630 
Павел  5630  БРГ       136 160 500 
Паркер 1919 БРГ 120 133 372 125 146 405 
Персенк 2017 БРГ 119 146 410 131 157 610 
Средно  
за линията   116.5 131.25 360.6 130.6 158.4 559 
Едел 5530 ДЖ       126 158 650 
Весам 5411 ДЖ       128 159 780 
Велизар43731 БРГ 120 140 470 127 166 620 
Ралф  5970 БРГ       133 157 500 
Рамбо 1168 БРГ     340 140 168 810 
Корал 5623 БРГ       132 162 550 
Коми  6 БРГ 115 128 385 128 145 600 
Руси 1664 БРГ 115 143 340 130 148 580 
Рожен 2013 БРГ 119 139 345 139 167 750 
Средно  
за линията   116.3 136.7 356.6 132.3 153.3 643.3 
Руко 5523 ДЖ       130 162 660 
Рекорд 2302 БРГ 112 126 338 130 156 780 
Средно  
за линията   112 126 338 130 159 720 
Рони 5527 ДЖ           650 
Пирдоп  2799 БРГ       137 169 700 
Пиеро  1970 БРГ 112 133 340 138 151 555 
Средно  
за линията   112 133 340 137.5 160 635 
Хигум  5529 ДЖ       125 151 620 
Брутус 5491 ДЖ       129 155 700 
Корзагер 5525 ДЖ       129 161 750 
Кирил 36008 БРГ 110 131 340 127 163 590 
Кардам 03659 БРГ 122 141 413 134 159 590 
Средно  
за линията   116.0 136.0 376.5 130.5 161.0 590.0 
Галилео 276 БРГ 126 147 440 137 160 680 
Гай 036166 БРГ 118 137 338 145 170 810 
Горан 2325 БРГ 117 138 367 149 182 700 
Средно  
за линията   120.3 140.6 381.6 143.6 170.6 730.0 
Лари 36200 БРГ 117 141 390 139 172 690 
Рик 5524 ДЖ       130 152 580 
Кинг 61020 БРГ 115 135 341 148 183 850 
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След назначаването ми за Изпълнителен директор на ИАСРЖ през 
август 2009 г. с цел максимално съхраняване на генофонда от генбанката 
отделихме Национален генетичен резерв, в който са заделени и се заделят 
по 1000 дози от бик. При бици с по-малък брой дози цялата сперма е пре-
дадена в Националния резерв. Спермата от националния резерв може да се 
използва само по разпореждане на изпълнителния директор след решение на 
Националния съвет по генетични ресурси. Последният е създаден през 2010 г. и 
в него освен Изпълнителния директор на ИАСРЖ, който според поправките 
на Закона за животновъдството от 2010 г. е и Национален координатор по 
генетични ресурси, влизат председателите на всички развъдни организации в 
страната. Така за пръв път в областта на животновъдството беше създаден 
единен орган от правителствена и неправителствени структури за съвместно 
решаване на проблемите на развъдната дейност и управлението на генетич-
ните ресурси. Първите резултати от работата на съвета са обнадеждаващи. 

Нови линии 
Вместо да развиват основните линии на базата на обективен анализ 

след 2001 г., специалистите от ИАСРЖ започват залагането на нови линии от 
бици, внесени през 70-те години, които по една или друга причина не са били 
използвани в породата. Доколко правилно е това, ще покаже времето, но ние 
не знаем какви са били причините за прекратяване на работата с тези бици и 
създаването на линии на тяхна основа е твърде рисковано. 
 Първият опит е за създаване на линия на Гус 6002216 чрез синовете 
му Галилео 6603937 и Гай 36166. От Галилео е оставен един син – Горан 
2322, от който има стокирани 8950 дози. От Гай са запазени 5643 дози. Ро-
дените женски телета от малкото останали дози от Галилео при залагане на 
линията впоследствие се оказаха с висока първоначална млечност, но изклю-
чително къса лактация (5 месеца). 
 Освен споменатия по-горе Весам, се прави опит и за възстановяване 
на линията на Брут (фиг. 59) чрез сина му Корзагер. Кравите от линията са 
по-едри и масивни, но от малкия брой останала сперма от Кардам личи, че 
животните са предпочитани от фермерите особено в равнинните региони на 
страната. 
 

 
 

Фиг. 59. Линия на Брут 
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 Прави се опит и за залагане на линия на Ламбек 6001971. От този бик 
приживе потомци не са оставени. Сега е получен един син Лари 6604121 от 
който са стокирани 8884 дози. 
 Единствената заложена линия от бици по нова селекция е на амери-
канския джерсейски бик Kraft 14JE0331. От единствения му син – Кинг 6604164, 
са стокирани 17 253 дози сперма. Резултатите от използването на Крафт във 
фермата на АУ – Пловдив не са удовлетворителни. Въпреки че с него са 
кръстосвани най-високопродуктивните крави, млечността на първотелките е 
ниска, а лактационните криви са твърде неустойчиви (фиг. 60). От фигурата 
се вижда, че животните не понасят нито зимните студове, нито летните горе-
щини.  
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Фиг. 60. Резултати от използването на бик Крафт  

във фермата на АУ – Пловдив  
 Подобни са резултатите и от използването на друг американски бик – 
Paramount/7JE442. Дъщерите на двамата бици имат добри форми на виме-
ната, но лошо свързване на предните четвъртини с коремната стена, порочна 
гръбна линия. 

От биците от “новите” линии са съхранени около 60 000 дози от общо 
146 000. Като цяло в националния генетичен резерв и генбанката има сперма 
от 40 бици от породата БРГ, но разпределението им по бици е твърде 
неблагоприятно (табл. 50) – 86 % от спермата е от 33 % от биците. 
 

Таблица 50. Разпределение на наличните дози семенна течност  
по групи разплодници  

 
Брой дози Брой  % 

Бици Дози Бици Дози 
до 100 10 251 25 0.2 

101–500 8 2320 20 1.6 
501–1000 2 1260 5 0.9 
1001–5000 7 16978 17.5 11.6 
5001–10000 8 57598 20 39.5 

над 10000 5 67445 12.5 46.2 
Общо 40 145852 100 100 
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Селекция на родители 
Проблемите с развъждането на Българското родопско говедо веро-

ятно щяха да бъдат намалени, ако беше приложена предложената от нас схе-
ма на бикопроизводство в първата развъдна програма на породата (Николов, 
2000), което, както е видно от анализа, не се случи. Ще приведем основните 
моменти, тъй като продължаваме да считаме, че с малки корекции, това е 
рационален подход при развъждането на породата. 

Беше предложено ежегодно отбор на бици да се извършва от 32 мъж-
ки телета, получени от 81 бикопроизводителки. Майките са от елитната раз-
въдна единица и са заплодени по индивидуален случен план с утвърдени ба-
щи на бици. От новородените телета първоначално се отбират 23, които се 
поставят под контрол на развъдната организация. На двумесечна възраст се 
прави имуногенетичен тест. От бичета с доказан произход се отбират 18 за 
СИО. Избират се телета, които не са боледували от раждането до момента 
на избора, нямат видими екстериорни и конституционални дефекти, дължащи 
се на генотипа или на недоразвитие през ембрионалното и постембрионал-
ното развитие. 

В станцията се прави преценка на бичетатата:  
• на 6-месечна възраст – по здравословното състояние и екстериора 

(елиминират се 11 %);  
• на 12 месеца – по растежна способност и оползотворяване на 

фуража (елиминират се 12 %);  
• на 15-месечна възраст – по екстериор и конституция, полова 

потентност и качество на спермата (елиминират се 14 %).  
Избират се 12 бичета, от които за период от около 6 месеца се замра-

зяват по 5000 дози семенна течност. За съкращаване на генерационния ин-
тервал още първите дози се изпращат за опитно осеменяване на кравите от 
активната развъдна единица за преценка на биците по потомство. 
 Със спермата на всеки проверяем бик се осеменяват по 48–50 крави 
за получаване на 10 ефективни дъщери. Тъй като през последните десетиле-
тия преценка на биците от породата БРГ не е правена, на практика през пър-
вите години цялата популация ще се осеменява с тестирани бици. Делението 
ще е единствено по отношение на развитието на линиите и фамилиите. При 
увеличаване на размера на активната развъдна единица потомствената гру-
па може да бъде увеличена до достигане на пропорция на кравите, осеме-
нени с млади бици на ниво около 30 %. 
 След натрупване на планирания брой дози семенна течност биците се 
дават за естествено покриване в потенциалната и пасивната развъдни еди-
ници. В едно населено място биците се използват до две години, след което 
се превеждат в следващото. 
 След получаване на резултатите от преценката по потомство спер-
мата на биците влошители (около 33 %) се бракува. Със спермата на неут-
ралните бици се осеменяват кравите от пасивната развъдна единица и от не-
селекционираната част на породата. Спермата на биците подобрители (около 
4 бр.) се използва за осеменяване на кравите от активната и потенциалната 
развъдни единици, а при наличието на достатъчен брой дози семенна теч-
ност и на кравите от пасивната развъдна единици. Към момента на приключ-
ване на преценката по потомство, биците ще са се използвали за естествено 
покриване в две селища.  



 

 151 

След получаване на резултатите от преценката по потомство влоши-
телите се бракуват, а неутралните се продават в неселекционираната част на 
породата. Биците подобрители се превеждат в стадата, където са действали 
бици влошители и по ротационния принцип се използват там до физиологич-
на старост. Тези разплодници се преценяват по дълголетие, жизнеспособност 
и репродуктивна способност в различни условия на средата. Биците с най-
добра адаптивна пластичност (2 бика годишно) се определят като бащи на 
бици. 
 Предложената схема за използване на биците беше принципно раз-
лична от използваните в говедовъдството дотогава. Тя позволяваше: 

• Да се замразява същия брой дози семенна течност от три пъти по-
вече разплодници. 

• Да се преценяват по-голям брой разплодници. 
• Да се увеличава генетичното разнообразие и да се намали принуди-

телното използване на родствено съешаване и нивото на инбридинга. 
• Всички, използвани за естествено покриване, разплодници да са 

преценени по собствена продуктивност, полова потентност и качество на 
спермата. 

• След преценката по потомство биците подобрители да се използват 
по-широко за естествено покриване, като не е изключена възможността от 
най-ценните да се получат допълнителен брой дози семенна течност.  

• В селищата с естествено заплождане на кравите да се води пле-
менна работа, като не се оставят приплоди от биците, оказали се влошители. 
За коригиране на ефекта на тези разплодници след тях в стадата се използ-
ват бици подобрители.  
 С прилагането на схемата възможността за избор на бици подобри-
тели на селекционните признаци нараства и ефектът от използването на 
такива животни многократно се повишава. 
 Ефектът се засилва и от предлагания подход при избор на бикопро-
изводителки. Той започва на първа лактация сред всички първотелки от ак-
тивната и елитната развъдна единица, родили живи телета. На тези крави се 
изчислява развъдна стойност за възраст на първо отелване и се елиминират 
животните, които отстоят на повече от две σ от популационното средно (10 %). 
Независимо че няма да бъдат избрани за бикопроизводителки, неселек-
ционираните крави продължават да се контролират, тъй като данните са не-
обходими за изчисляване на селекционния диференциал между отделните 
категории родители и между родителите и останалата част от популацията. 
 След приключване на първа лактация се елиминират всички първо-
телки с продължителност на лактацията под 210 дни (около 10 %). Тази гра-
ница постепенно ще се повишава, но на дадения етап това е реалната стой-
ност. За признаците масленост на млякото и млечност се определят селек-
ционни граници и кравите се ранжират по съдържание на протеин в млякото. 
Елиминират се 50 % от първотелките. По същите признаци и продължи-
телност на междуотелния период се преценяват кравите след втора и трета 
лактация. След втора лактация се бракуват 50 % от животните. На трета лак-
тация, след преценката по продуктивност, кравите се преценяват по ексте-
риор и конституция, като по тези признаци се бракуват 47 % от животните. 
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 Всички отбрани на трета лактация крави се приемат за утвърдени 
бикопроизводителки. Бикопроизводителките се заплождат по индивидуален 
случен план. При наличие на повече от необходимия брой мъжки телета се 
отдава предпочитание на телетата с по-висок индекс на майката по млечен 
протеин и жизнеспособност.  

Метод на развъждане 
Стеснената генетична основа на породата изисква възстановяване на 

старите линии с колкото е възможно клонове и залагане на нови линии в рам-
ките на вече утвърдените. Необходимо е залагане и на нови линии, като 
категорично считаме, че те трябва да са от джерсейски бици от европейските 
популации. 
 Основният метод на развъждане на животните от породата Българско 
родопско говедо трябва да остане чистопородното развъждане. Ограничено, 
с цел повишаване на генетичното разнообразие, в планинските региони екс-
периментално може да се проведе облагородително кръстосване, а в равни-
ните региони възпроизводително кръстосване с бици от породата Джерсей. 

Някои считат, че кръстосването с родствени породи не е кръстосване. 
Още по-категорично се приема това за БРГ и Джерсей, тъй като се счита, че 
нашата порода има средно 62.5 % джерсейска кръв. 

Ние не споделяме подобни позиции. Важното за породата е не цветът 
на космената покривка, а историята. Когато две популации, отделени една от 
друга, в продължение на десетки години еволюират самостоятелно при спе-
цифични природно-климатични и стопански условия, различни зоотехнически 
подходи на хранене, развъждане, експлоатация и т.н., постепенно те се ди-
ференцират и “генетично” и постепенно се превръщат в съвършено различни 
породи. 

Последните джерсейски бици, участвали при създаването на поро-
дата Българско родопско говедо са внесени у нас преди повече от 30 години. 
Оттогава европейският, а още повече американският Джерсей коренно са се 
променили чрез усилената интензивна и вероятно едностранчива селекция 
по продуктивност. Да не говорим за сложния метод, по който е създадено 
БРГ. Иползването на джерсейски бици трябва да се приема като кръстосване 
и да се оценява и провежда като такова. Използването на чистопородни 
джерсейски бици от различни популации трябва да бъде контролирано и раз-
делено от използването на бици от породата БРГ. Критериите за избора и 
степента на използването на бици ще зависи от приноса им към изпълне-
нието на основната цел на развъждане. 
 В страната няма достатъчно елитен материал от породата Джерсей. 
За предпочитане е от чужбина да се внасят бици, а не семенна течност. Това 
ще позволи разплодниците да се преценяват по адаптивна способност и 
спермата на тези, които трудно се приспособяват, да не се използва. За 
породата ще е по-добре да се елиминират няколко бици, отколкото стотици 
или хиляди приплоди, получени от неподходящи разплодници. 
 За да се избегне силно диференциране на генофонда на породата, 
още при залагането на линиите трябва да се прави преценка на потомците на 
родоначалника и продължителите на линиите в различни условия на средата 
и да се оставят само разплодници с висока адаптивна пластичност.  
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Необходимо е да се търси разумен компромис между продук-
тивността и приспособимостта, като за породата е от изключи-
телно значение да се дава превес на последната. 
 За повишаване на месодайната продуктивност кравите от племенния 
брак трябва да се заплождат с бици от месодайни породи. Добър избор в 
това отношение са породите Абердин-Ангус (особено червен), Лимузин и по- 
малко Херефорд. Кръстоските са с добри месодайни качества. 
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