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РЕЗЮМЕ SUMMARY
Целта на изследването е да

проследи влиянието на възрастта и
теглото преди заплождане на овце от
порода "Мис" върху живото тегло при
раждане на агнетата, типа на раждане,
пола и взаимодействието между тях. В
проучването са изследвани 70 овце от
порода "Мис" и поколението им от
агнета F1 (получено от кръстоска на
"Мис" х "Ил дьо Франс"). Данните за
възрастта преди заплождане на овцете
(PMA), тегло преди заплождане на овце-
те (PMW), живо тегло на агнета при раж-
дане (LBW), тип на раждане (BT), пол
на агнетата са събрани от 122 агнета.

The aim was to examine the effect
of premating age, premating weight of
ewes Mis sheep breed on lamb’s birth
weight, birth type, gender and the
interaction between subject effects. 70
ewes of Mis breed of sheep and their F1
generation lambs produced (Mis x Ile de
France) were used in the evaluation.

Data concerning the ewes premating age
(PMA), premating weight of ewes (PMW),
lambs birth weight (LBW), type of birth of
lambs (BT), gender of lambs were
collected from 122 lambs born.
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Агнетата на овце на PMA7 имат най-
голямо тегло при раждане, средно –
4.72 kg, а най-малкото тегло е 4.18 kg
на овце с PMA5. Някои от необичай-
ните стойности на телесното тегло на
майката съответстват на по-ниско
тегло на агнетата. В този смисъл,
оптималното тегло на овце-майки от
порода "Мис" преди заплождане е 61
kg. Поредността на агнетата при
раждане кореспондира с типа на
раждане; агнета единаци имат най-
голямо тегло при раждане (5.61 kg),
докато най-ниското тегло при раждане
се наблюдава при агнета тризнаци
(3.65 kg). Според броя родени агнета, с
най-висок процент са близнаците –
55.74%, докато процентът на единaци и
тризнаци е еднакъв – 22.13%. PMA,
PMW, BT и ефектът на взаимодействие
между PMA*PMW, достоверно повлия-
ва върху живото тегло при раждане на
агнетата (LBW). Въпреки това е
установено, че полът на агнетата и
ефектът на взаимодействие между
PMA*пол, PMW*пол, PMA*BT, PMW*BT
не влияят върху живото тегло при
раждане на агнетата (LBW).

Ключови думи: овце, възраст,
телесно тегло, агнета, живо тегло при
раждане, тип на раждане, пол

The ewes PMA7 had the heaviest lambs
with an average birth weight of 4.72 kg
and the lightest was 4.18 kg from ewes
PMA5. Some of the extreme values of
body weight of mother corresponded to
lambs with less weight. The premating
weight of Mis sheep mothers with 61 kg
was optimal in this regard.

The order of birth weight of lambs
corresponded with the type of birth of
such; the single born lambs had the
heaviest birth weight (5.61kg) while the
triplets had the lightest birth weight (3.65
kg). According to the number of lambs,
born the twin lambs have the highest
percentage with 55.74% whereas an
equal percentage acquired both for single
and triplets with 22.13%. PMA, PMW, BT
and the interaction effect between
PMA*PMW significantly influence lambs
birth weight (LBW).

However, the Gender of lambs and the
interaction effect between PMA*Gender,
PMW*Gender, PMA*BT, PMW*BT found
no influence on lambs birth weight (LBW).

Key words: ewes, age, body
weight, lambs, birth weight, birth type,
gender

УВОД INTRODUCTION
Генетичните и негенетичните фак-

тори влияят на овцевъдството и по-
знаването им е от съществено значе-
ние за ефективното управление и точ-
ната оценка на развъдните стойности.
Освен това, живото тегло при раждане,
като ранен показател на измерване, е
от голям интерес поради своята поло-
жителна генетична корелация с живото
тегло за в бъдеще (Assan and Makuza,
2005). Репродукцията е най-значимия
фактор, влияещ върху икономическата
ефективност в овцевъдството (Demiroren
et al., 1995). Основните фактори, които
влияят върху рентабилността в овцевъд-
ството, са общият брой и общото тегло
на агнетата родени от една овца (Gabr

The genetic and non-genetic
factors affected sheep breeding and
knowledge of these factors is essential for
efficient management and for the accurate
estimation of breeding values.
Furthermore, the birth weight as an early
measurable trait is of great interest
because of its positive genetic correlation
with further live weights (Assan and
Makuza, 2005). Reproduction is the
greatest single factor affecting the
economic efficiency of sheep breeding
(Demiroren et al., 1995).

The major factors that affect profitability in
sheep breeding are the total number and
the total weight of lambs produced per
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et al., 2016). Репродуктивният потенци-
ал е най-важния показател, определящ
доходите на всяко едно животновъдно
стопанство (Snyman, 2010). Поради
това, при програми за генетична оценка
е необходимо коригиране на данните
за плодовитост за влиянието на въз-
растта на овцете (Notter, 2000) Позна-
ването на факторите, влияещи върху
вариацията в живото тегло при раж-
дане, е особено важно предвид вза-
имовръзката между теглото при раж-
дане на новороденото и здравето на
възрастния индивид (Chniter et al.,
2009). Възрастта на майката, размерът
на агнилото и живото тегло при раж-
дане имат важно въздействие, което
варира според породата (Gama et al.,
1991). Въздействието на живото тегло
и възрастта на овцете се оказва важен
за репродуктивния потенциал на овце-
те (Aktas et al., 2015).

Целта на настоящето изследване
е да се проучи влиянието на възрастта
преди заплождане, теглото преди
заплождане на овце от порода "Мис"
върху живото тегло при раждане на
агнетата, типа раждане, пол и вза-
имодействието между тях.

ewe (Gabr et al., 2016). Reproductive
performance is the most important trait in
determining the income from all livestock
enterprises (Snyman, 2010). An adjust-
ment of prolificacy records for effects of
ewe age is therefore necessary in genetic
evaluation programs (Notter, 2000).

The knowledge of factors affecting
variation in birth weight is especially
important in regard to the relationship of
birth weight with the neonatal and adult
health (Chniter et al., 2009).

The age of dam, litter size, and birth
weight all had important, effects that
differed among breeds (Gama et al.,
1991). The effect of live weight and age of
the ewe have found to be important for
the reproductive performance of ewes
(Aktas et al., 2015).

The study aim was to examine the
effect of premating age, premating weight
of ewes Mis sheep breed on lamb’s birth
weight, birth type, gender, and the
interaction between subject effects.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS
Проучването е проведено в екс-

перименталната ферма на Институт по
животновъдство, Земун, Сърбия. При
оценката са използвани данни от 70
овце от порода "Мис" и тяхното
поколение от агнета F1 ("Мис" x "Ил
дьо Франс"). Всички животни се отглеж-
дат при интензивна система и еднакви
условия на управление. От 122 агнета,
родени през март 2018, са събрани
данни за възраст преди заплождане на
овцете (PMA), тегло преди заплождане
на овцете (PMW), живо тегло на агнета
при раждане (LBW), тип на раждане
(BT) и пол. За да се определи вза-
имоотношението и различното въздей-
ствие на горепосочените данни, е
извършен статистически анализ, изпол-
звайки Общ линеен модел, Дескриптив-

The study has performed at the
experimental farm of the Institute for
Animal Husbandry in Zemun, Serbia. The
records of 70 ewes of Mis breed of sheep
and their F1 generation lambs produced
(Mis x Ile de France) were used in the
evaluation. All the animals had kept under
intensive system condition with same
animal husbandry management. Data
concerning the ewes premating age
(PMA), premating weight of ewes (PMW),
lambs birth weight (LBW), the type of birth
of lambs (BT), gender of lambs were
collect from 122 lambs born in March
2018. To determine the relationship and
different effects of the aforementioned
data, a statistical analysis was performed
by using the General Linear Model,
Descriptive Statistics, of the SPSS
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на статистика, на софтуерна програма
SPSS версия 20.

software program version 20.

    РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION
Възрастта преди заплождане на

овцете и живо тегло при раждане на
техните агнета са представени в
Таблица 1. Овцете с PMA7 имат агнета
с по-голямо средно тегло при раждане
от 4.72 kg, а най-малкото тегло е 4.18
kg от овце PMA5. Забелязва се, че
възрастта преди заплождане на овцете
предизвиква голяма разлика в теглото
при раждане на агнетата. Нашите ре-
зултати също така показват интересна
биологична устойчивост на видовете.
Някои от необичайните стойности на
телесното тегло на майката съответ-
стват на по-ниско тегло на агнетата.
Това показва, че оптималното тегло на
овце-майки от порода "Мис" преди
заплождане е 61 kg (Фигура 1).

The premating age of ewes and the
birth weight of their lambs are presented
in Table 1. It shows that the ewes PMA7
got the heaviest lambs with an average
birth weight of 4.72 kg while the lightest
was 4.18 kg from ewes PMA5.

It can be noticed that within the ewes
premating ages, there were high
variations of lamb’s birth weights. Our
results also show interesting biological
sustainability of species. Some of the
extreme values of body weight
correspond to lambs with less weight. It
seems that the premating weight of Mis
sheep mothers with 61 kg is optimal in
this regard (Figure 1).

Таблица 1. Средно тегло на агнетата при раждане според възрастта преди
заплождане на овцете (PMA)
Table 1. Average birth weight of lambs according to premating age of ewes
(PMA)

95% Доверителен интервал за
средната

Confidence Interval for Mean

Възраст
преди

заплождане,
години/PMA,

Years

N Средно
Mean

kg

Ст.
Отклонение

Std.
Deviation

Ст.
грешка

Std. Error
Долна граница
Lower Bound

Горна граница
Upper Bound

2 11 4.20 .97 .29 3.55 4.85
3 41 4.66 1.02 .16 4.34 4.98
4 10 4.62 .99 .31 3.91 5.33
5 28 4.18 .94 .18 3.82 4.55
6 19 4.22 .97 .22 3.75 4.69
7 13 4.72 .72 .20 4.28 5.15

Total 122 4.44 .97 .08 4.27 4.62

Средните разлики в средното
тегло на агнетата при раждане според
възрастта преди заплождане на овце-
те са -0.46 kg, -0.42 kg, 0.02 kg, -0.02
kg, -0.52 kg между агнета от РМА2 до
РМА7; 0.04 kg, 0.48 kg, 0.44 kg, -0.06 kg
между агнета от РМА3 до РМА7; 0,44
kg, 0,40 kg, -0,1 kg между агнета от
РМА4 до РМА7; -0.04 kg, 0.54 kg между
РМА5 до РМА7, докато разлика от -0.50

The mean differences of average
lambs birth weight according to premating
ages of ewes were -0.46 kg, -0.42 kg,
0.02 kg, -0.02 kg, -0.52 kg between
lambs of PMA2 to PMA7; 0.04 kg, 0.48
kg, 0.44 kg, -0.06 kg between lambs of
PMA3 to PMA7; 0.44 kg, 0.40 kg, -0.1 kg
between lambs of PMA4 to PMA7; -0.04
kg, 0.54 kg between PMA5 to PMA7
while there was a difference of -0.50 kg
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kg средно тегло при раждане между
агнета на PMA6 и PMA7. Резултатът,
получен при многократно сравняване
на средната разлика между живо тегло
на агнетата при раждане според
възрастта преди заплождане на
овцете, е достоверен при (Р<0,05).

Теглото преди заплождане на
овцете (PMW) и оценените пределни
стойности на агнетата на Фигура 1
показват, че най-голямото живо тегло
на агнетата при раждане (LBW) е
установено при PMW 61 kg, докато
най-малкото LBW е установено за
PMW 76kg.

average birth weight between lambs of
PMA6 and PMA7. The result obtained in
multiple comparisons of mean difference
among lamb birth weight according to
premating age of ewe was significant at
(P<0.05).

The premating weight of ewes
(PMW) and the estimated marginal
means of the lambs shown in Figure 1,
indicates that the highest lamb birth
weight (LBW) detected on PMW 61kgs
while the lowest LBW has
established/reported in PMW76kgs.

Фиг. 1. Пределни средни стойности на живо тегло на агнетата при раждане
според тегло преди заплождане на овцете, kg
Fig. 1. Estimated marginal means of lambs birth weight according to premating
weight of ewes, kg
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Таблица 2. Средно тегло при раждане, стандартно отклонение и стандартна
грешка на средната според пол на агнетaта
Table 2. Average birth weight, standard deviation and standard error of mean
according to lambs’ gender

Пол
Gender

Средно
Mean

kg

N Стандартно
отклонение

Std. Deviation

Ст. грешка на
средната

Std. Error of Mean

Дисперсия
Variance

Minimum Maximum

Мъжки
Male

4.45 64 .97 .12 .95 2.80 6.70

Женски
Female

4.44 58 .97 .13 .94 3.00 6.70

Общо
Total

4.44 122 .97 .09 .94 2.80 6.70

Полученият резултат (Таблица
2) показва много минимална разлика
от 0.01 kg за средно тегло при раждане
за двата пола и вече се счита за
подобна стойност.

Агнета от PMA7 и PMA3 имат
средно тегло 4.85 kg и 4.77 kg, които са
най-тежкото мъжко и женско агне
(Таблица 3). Най-малкото тегло на
мъжко агне е 3.54 kg от PMA2 и 3.95 kg
за женско агне от PMA7.

The result obtained (Table 2)
shows a very minimal difference of 0.01
kg on average birth weight in both sexes
of lambs and had already considered as
a similar value.

The lambs of PMA 7 and PMA 3
present an average weight of 4.85 kg and
4.77 kg, and are the heaviest male and
female lambs born (Table 3). The lightest
male is 3.54 kg from lambs of PMA 2 and
3.95 kg for female of PMA 7.

Таблица 3. Средно тегло на агнетата при раждане и пол според възраст
преди заплождане на овцете
Table 3. Lambs average birth weight and gender according to premating age of
ewes

Възраст преди
заплождане, години

PMA,years

Пол/Gender Средно
Mean

N Ст. грешка
Std. error

2 Женски/Male
Мъжки/Female

3.54
4.75

5
6

.31

.27

3 Женски/Male
Мъжки/Female

4.53
4.77

19
22

.22

.23

4 Женски/Male
Мъжки/Female

4.77
4.40

6
4

.27

.31

5 Женски/Male
Мъжки/Female

4.29
4.07

14
14

.39

.49

6 Женски/Male
Мъжки/Female

4.31
4.14

9
10

.27

.31

7 Женски/Male
Мъжки/Female

4.85
3.95

11
2

.39

.69
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На Фигура 2 са посочени данни
за: най-голямо тегло на мъжко агне;
живо тегло при раждане на женско
агне от PMW 61 kg; докато най-малко
тегло е установено при мъжко агне от
PMW 58 kg; живо тегло при раждане на
женско агне от PMW 67 kg; PMW 57 kg.

It can be observed in Figure 2 that
the heaviest male; female lamb birth
weight found in PMW 61kg; PMW 58 kg
while the lightest male; female lambs
birth weight is established in PMW 67 kg;
PMW 57 kg.

Фиг. 2. Пол на агнетата и пределни стойности за живо тегло при раждане
според тегло преди заплождане на овцете
Fig. 2. Gender of lambs and the estimated marginal means of birth weight
according to premating weight of ewes

Резултатите, които сме получи-
ли, показват, че теглото на агнетата и
поредността на раждане съответства
на типа на раждане (Таблица 4).
Единаците имат най-голямо живо
тегло при раждане (5.61 kg), докато
при тризнаците е най-малко (3.65 kg).
По отношение на броя на родените
агнета, е установено, че близнаците
имат най-висок процент от 55.74%,
докато при единаците и тризнаците
процентът е еднакъв 22.13%.

The results we obtained show that
the weight and order of birth of lambs
correspond with the type of birth (Table
4). The single born lambs had the
heaviest birth weight (5.61kg) while the
triplets born got the lightest birth weight
(3.65 kg). With regards to the number of
lambs born, it has found that the twin
born lambs have the highest percentage
with 55.74% whereas an equal
percentage acquired both for single and
triplets with 22.13% each.
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Таблица 4. Средно тегло на агнета при раждане според тип на раждане (BT)
Table 4. Average birth weight of lambs according to birth type (BT)

95% Доверителен интервал за
средната

Confidence Interval for Mean

Тип на
раждане
Birth type

N Средно
Mean

 kg

Ст. отклонение
Std. Deviation

Ст. грешка
Std. Error

Долна граница
Lower Bound

Горна граница
Upper Bound

Single 27 5.61 .95 .18 5.24 5.99
Twin 68 4.29 .64 .08 4.14 4.44
Triplets 27 3.65 .54 .10 3.43 3.87
Total 122 4.44 .97 .09 4.27 4.62

Възрастта преди заплождане
(PMA) на овцете, типът на раждане на
агнетата (BT) и тяхното средно тегло
при раждане могат да се разгледат в
Таблица 5.

The premating age (PMA) of ewe,
lamb birth type (BT) and their average
birth weight can be viewed in Table 5.

Таблица 5. Tип на раждане и средно тегло при раждане според възраст
преди заплождане на овцете
Table 5. Lambs birth type and average birth weight according to premating age
of ewe

Възраст преди
заплождане

PMA

Тип на раждане
на агнетата

Lambs Birth Type

Средно
Mean,

kg

N Ст. отклонение
Std. Deviation

Ст. грешка
Std. Error of Mean

Единаци/Single 5.60 3 .46 .26
Близнаци/Twins 4.05 2 .21 .152
Тризнаци/Triplets 3.55 6 .31 .13
Single 5.79 12 .74 .21
Twins 4.39 20 .59 .133
Triplets 3.74 9 .72 .24
Единаци/Single 4.63 6 1.24 .514 Близнаци/Twins 4.60 4 .63 .31
Единаци/Single 6.23 3 .64 .37
Близнаци/Twins 4.11 16 .63 .155
Тризнаци/Triplets 3.63 9 .53 .17
Единаци/Single 6.10 2 .14 .10
Близнаци/Twins 4.08 14 .78 .216
Тризнаци/Triplets 3.63 3 .58 .34
Единаци/Single 6.60 1 . .7 Близнаци/Twins 4.56 12 .47 .14

Резултатът, показва, че единаци-
те имат най-голямо средно телесно
тегло при раждане от 6.6 kg; 4,63 kg за
близнаците; 3.74 kg при тризнаците
съответно за PMA7; PMA4; PMA3. Еди-
наците от PMA4 имат най-малко сред-
но тегло при раждане от 4.63 kg,
докато близнаците и тризнаците от

The result we obtained shows that
the heaviest average birth weights of
lambs were 6.6 kg single born; 4.63 kg
twins born; 3.74 kg born triplets from
lambs of PMA7; PMA4; PMA3,
respectively. The lambs of PMA4 got the
lightest average birth weight of 4.63 kg
for single born while PMA2 got the lowest
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PMA2 имат най-малко средно тегло
при раждане, съответно 4.05 kg и 3.55
kg.

Съответните PMW на овцете с
пределни стойности на LBW според BT
на агнетата са показани на Фигура 4.
Тя показва, че най-голямото живо
тегло при раждането е на агнета
единаци от PMW 61 kg; близнаци от
PMW 78 kg; тризнаци от PMW 70 kg.
Агнета от 74 kg PMW имат най-малко
тегло при единаци и близнаци, докато
тризнаците от PMW 67 kg имат най-
малко тегло при раждане.

average birth weight of lambs both for
twins and triplets born with 4.05 kg and
3.55 kg, respectively.

The corresponding PMW of ewes
with the marginal means of LBW
according to BT of lambs have illustrated
in Figure 4. It shows that the heaviest
birth weight were on lambs of PMW 61kg
for single born lambs; PMW 78kg for twin
born; PMW 70kg for born triplets. The
lambs of PMW 74kg got the lightest
weight both for single and twin born
lambs while PMW 67kg got the lightest
weight for lambs born triplets.

Фиг. 3. Тип на раждане и средно тегло при раждане според тегло преди
заплождане на овцете
Fig. 3. Lambs birth type and average birth weight according to premating weight
of ewes

Въз основа на резултатите, от
настоящото проучване, PMA, PMW, BT
и ефектът на взаимодействие между
PMA * PMW оказват значително влия-
ние върху живо тегло на агнетата при

Based on the results we obtained
in the present study, the PMA, PMW, BT
and the interaction effect between
PMA*PMW significantly influenced on
lambs birth weight (LBW). However, the
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раждане (LBW). Въпреки това, полът
на агнетата и ефектът на взаимодей-
ствие между PMA*пол, PMW* пол,
PMA*BT, PMW*BT не оказват влияние
върху живото тегло на агнетата при
раждане (LBW).

Резултатите от настоящото из-
следване са съвместими с други авто-
ри, като например Ali et al. (2006), спо-
ред които възрастта на овцата по вре-
ме на заплождване има значителна
връзка с живото тегло на агнетата при
раждане. Fazlul and Curran (1992); Babar
et al. (2004) посочват, че възрастта на
овцата-майка също оказва въдействие
върху живото тегло на агнето при
раждане. Aktaş and Doğan (2014); Aktas
et al. (2015) установяват значително
влияние на живото тегло на овцете при
чифтосване върху раждането на агне-
тата. Отчасти в съответствие с нашите
данни са тези на Hussein et al. (2000),
които посочват положителната връзка
между теглото на овцата-майка върху
живото тегло на агнетата при раждане.
Petrovic et al. (2011); Haque Bhuiyan
Fazlul and Curran (1992); Babar et al.
(2004) посочват, че живото тегло при
оагване е значително повлияно от типа
на раждане, като агнетата единаци
имат по-голямо тегло от многобройни-
те агнета. Gaskins et al. (2000) откриват
по-висок процент при оагване на някол-
ко агнета наведнъж (порода "Polypay").

Babar et al. (2004) посочват раз-
лични от нашите резултати, според
които по-младите овце раждат агнета с
по-малко тегло и полът оказва влияние
върху теглото при раждане. Gabr et al.
(2016) е установяват, че теглото на
агнетата при раждане значително на-
раства с покачване на теглото на тех-
ните майки, което е абсолютно проти-
воречие с резултата, който получихме
ние.

По отношение на резултата, по-
лучен при изследването, типът на раж-
дане значително повлиява живото
тегло на агнетата при раждане
(P<0.01), но ефектът на взаимодей-

Gender of lambs and the interaction effect
between PMA*Gender, PMW*Gender,
PMA*BT, PMW*BT found no influence on
lambs birth weight (LBW).

The results of our present study
were similar with those of other authors,
such as Ali et al. (2006). According to
them, the age of dam at service had a
significant relationship with the birth
weight of lambs.

Fazlul and Curran (1992); Babar et al.
(2004) reported that the age of the dam
had also significant effect on birth weight
of the lamb. Aktaş and Doğan (2014);
Aktas et al. (2015) found significant effect
of ewe’s live weight at mating on the birth
of the lambs.

Partly agreeable with us that by Hussein
et al. (2000) indicated a positive
relationship of dam weight on birth weight
of lambs. Petrovic et al. (2011); Haque
Bhuiyan Fazlul and Curran (1992); Babar
et al. (2004) indicated that the birth
weight significantly affected by the type of
birth and the single born lambs were
heavier than multiple born lambs.
Gaskins et al. (2000) found a higher
percentage of multiple births (Polypay
breed).

Babar et al. (2004) reported
different results in comparison with ours.
According to them, the younger ewes
produced lighter lambs, and the sex of
lambs affected on birth weight. Gabr et al.
(2016) found that the birth-weight of
lambs was increased significantly with
increasing weight of their dams which is
absolutely a contradiction with the result
we acquired.

Regarding the result obtained on
the test between subjects effects; the
birth type significantly influenced on
lambs birth weight (P<0.01) but in the
interaction effect between PMA*BT did
not show significant effect (P>0.05) on
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ствие между PMA*BT не показва значи-
ма разлика (P>0.05) върху живото
тегло при раждане. Имайки предвид
честотата на типа раждане, потвърж-
даваме данните на Demiroen et al.
(1995), според които възрастта на
овцата има голямо влияние върху
честотата на единаци, близнаци и
тризнаци.

Според Talore (2009), агнетата,
които имат по-голямо тегло при раж-
дането, обикновено са единаци или са
родени от овце с по-голям размер на
тялото, което донякъде съвпада с
резултата, който получихме в нашето
изследване. Напълно в съответствие с
нашите данни са резултатите посочени
от Csizmar et al. (2013) за агнета еди-
наци, които имат значително по-голямо
тегло от близнаците, но полът не
влияе върху живото тегло при ражда-
не. Резултатите на Idris et al. (2011) не
са толкова близки до нашите, като
мъжките агнета имат по-голямо тегло
от женските, а агнетата единаци имат
по-голямо тегло от близнаците.

Овцете с най-високи LW (≥65 kg)
имат относително по-голям приплод
(Aktaş and Doğan, 2014), което относи-
тело съвпада с нашите резултати. Въ-
преки това, по отношение на PMW*BT
не показа ефект на взаимодействие
върху живото тегло на агнетата при
раждане.

Проучването на Michels et al.
(2000) отчасти подкрепя данните от
нашето, според което има ясна
взаимовръзка между компонентите на
теглото на агнилото и теглото на
овцете, но не може да бъде обобщено.
То може да варира между различните
породи и линии в тях. Според Gardner
et al. (2007), по-голямо тегло при
раждане може да бъде получено при
късно раждане поради по-голямото
тегло на овцата и по-голямия размер и
физиологично въздействие в матката
по време на първата бременност,
което ще улесни ембрионалния растеж
през следващите бременности.

lambs birth weight.

Considering the frequency of birth type
we are amenable with Demiroen et al.
(1995) informed that there was an
important influence of age of ewe on the
frequency of single, twin, and multiple
births.

According to Talore (2009), the
lambs which are heavier at birth are
usually singles or are those produced by
ewes with larger body sizes moderately
true with the result we obtained in our
study. Definitely, there is matching
between our results and those
reported/indicated by Csizmar et al.
(2013), namely singles were significantly
heavier than twins but sex did not
affected on birth weight.

Slightly the results reported by Idris et al.
(2011) were slightly similar to ours. Male
lambs were heavier than females and
single lambs recorded heavier weight
than twins.

The ewes with the highest LWs
(≥65 kg) had the highest multiple birth
rates (Aktaş and Doğan, 2014) relatively
agreeable with ours. However, with
regards to the PMW*BT, it was not
observed interaction effect on lambs birth
weight.

The investigation/study of Michels
et al. (2000), is interesting and probably
can consider as partly confirmation of
ours. According to their study, there was
a clear cut relationship between litter
weight components and ewe weight
cannot be generalized but may vary
among differentially selected breeds and
lines within them. Also the one by
Gardner et al. (2007) reported that
heavier birth weight could be obtained at
late parities due to heavier dam weight
and larger size and physiological imprint
in the uterus during the first pregnancy
which will facilitate relatively greater fetal
growth in the subsequent pregnancies.



12

ИЗВОДИ CONCLUSIONS
Изводът от резултата на нашето

изследване е, че овцете PMA7 имат
агнета с най-голямо тегло със средно
тегло при раждане от 4.72 kg, а най-
малкото тегло е 4.18 kg от овце PMA5.
Резултатът, получен при многократно
сравняване на средната разлика между
живото тегло на агнетата при раждане
според възрастта преди заплождане на
овцата, е значим при (Р<0,05). Най-
голямото живо тегло на агне при
раждане (LBW) е установено при PMW
61 kg, докато най-малкото LBW е посо-
чено при PMW 76 kg. Почти подобна
стойност на средното тегло при ражда-
не е установено при двата пола агнета.
Еднакъв процент е получен както от
единаци, така и от тризнаци родени с
22.13% от общия брой агнета, родени
съответно от 27 и 9 овце, но агнетата
близнаци оагнени от 34 овце, имат най-
голям общ брой оагнени агнета с
55.74%. Единаците имат най-голямо
живо тегло при раждане (5.61 kg),
докато при тризнаците е най-малко
(3.65 kg). Въз основа на взаимодей-
ствието на PMA, PMW, BT, взаимо-
действието между PMA*PMW значител-
но повлияват живото тегло на агнетата
при раждане (LBW). Напротив, полът,
PMA*Пол, PMW*Пол, PMA*BT, PMW*BT
не оказват ефект влияние върху
телесното тегло на агнетата (LBW). Въз
основа на горните резултати, възрастта
преди заплождане и теглото преди
заплождане на овцете са свързани с
живото тегло на агнетата при раждане.

The result of our study can cease
that the ewes PMA7 got the heaviest
lambs with an average birth weight of 4.72
kg while the lightest was 4.18 kg from
ewes PMA5. The result obtained in
multiple comparisons of mean difference
among lamb birth weight according to
premating age of ewe was significant at
(P<0.05).

The highest lamb birth weight (LBW) was
found on PMW 61kgs while the lowest
LBW was reported in PMW76kgs. Almost
similar value on the average birth weight
was obtained in both sexes of lambs.
Identical percentage was acquired both by
single and triplets born with 22.13% each
of the total lambs born by 27 and 9 ewes
respectively, but those lambs born twins
by 34 ewes had the highest total number
of lambs born with 55.74%. Lambs born
single had the heaviest birth weight
(5.61kg) while the triplets born were
having the lightest birth weight (3.65 kg).

Based on the test between – subjects
effects the PMA, PMW, BT, and the
interaction effect between PMA*PMW
significantly influenced on lambs birth
weight (LBW). On the contrary the
Gender, PMA*Gender, PMW*Gender,
PMA*BT, PMW*BT did not show
interaction effect on lambs birth weight
(LBW). Based on the above results the
premating age and premating weight of
ewes is clearly interrelated on lambs’ birth
weight.
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