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Գրքույկում օգտագործված են «Վեպրո Հոլանդ»
կազմակերպության կողմից հրատարակված նյութերը
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ՆԱԽԱԲԱՆ
Կաթնատու նախրի կառավարումը նախրի կառավարման վերաբերյալ հրատարակած ձեռնարկների
շարքում թվով իններորդն է: Սույն
ձեռնարկների նպատակն է տրամադրել կառավարման վերաբերյալ օգտակար տեղեկատվություն: Ամբողջ
աշխարհում կարևորվում է կաթնատու տավարի ճիշտ կառավարումը,
որպեսզի կենդանիների գենետիկական ներուժը լիարժեք դրսևորվի:
Ինքնին հասկանալի է, որ հնարավոր
չէ մեկ գրքույկի մեջ ներառել կաթնատու տավարաբուծության նման բազմազան և բարդ ոլորտի բոլոր կողմերը: Հնարավոր չէ նաև, որ կաթնային
անասնապահության
բնագավառի
հետ առնչություն ունեցող բոլոր մարդիկ համաձայնեն հրատարակված
նյութի բոլոր դրույթների հետ: Ինչևիցե, կարծում ենք, որ այս ձեռնարկը

կօգնի խորացնել ձեր գիտելիքները
կաթնատու նախրի կառավարման
վերաբերյալ՝ դրանով իսկ նպաստելով առողջ և բարձր մթերատվություն
ունեցող նախրի ձևավորմանը: Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեռնարկի նախապատրաստման գործին
աջակցած հրատարակչությանը:
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ՆԵՐԱԾ&&Ն
Կաթի արտադրությամբ զբաղվող ժամանակակից ֆերմերները, մի քանի
պատճառներից ելնելով, պետք է
ֆինանսական գրանցամատյաններ
պահեն և նախիրը ճիշտ կառավարեն: Նրանց պետք է հասանելի լինի անհրաժեշտ տեղեկատվությունը՝ աճի և տարեկան գործառական
շահույթի առումով իրենց սեփական
առաջընթացը գնահատելու համար:
Այդ գրանցում ները կօգնեն իրականացնել բիզնեսի վերահսկում: Կաթ
արտադրող ֆերմերները հաճախ
ստիպված են որոշում ներ կայացնել
այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք
են, օրինակ, կաթի արտադրությունը,
կերակրումը, աճը, վերարտադրությունը, կենդանիների առող ջությունը
և ցածր շահույթ ապահովող կովերի
խոտանումը: Իսկ այս ամենի համար
անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր կենդանու վերաբերյալ ճշգրիտ տվյալներ
ունենալ: Կաթնարտադրության ոլորտի կառավարման հարցում միակ
Համակարգչային կառավարման
համակարգերը մեծ օգնություն են ցուցաբերում
նախրի կառավարման աշխատանքում

թերությունը, որն ամենաբացասական ազդեցությունն է ունենում ֆերմերների եկամուտների վրա, ճշգրիտ
գրանցում ների պակասն է: Բացի
այդ, վարկատուները, ի լրումն գրավի, հաճախ ուսում նասիրում են կառավարման հմտությունները և վճարունակությունը: Հաճախ բանկերը
պահանջում են կանխիկ դրամի հոսքի կանխատեսում ներ, ինչպես նաև՝
վնասների և եկամուտների մասին
հայտարարագրեր: Իրականում, կառավարիչները որքան շատ տեղեկություն ունենան կաթնարտադրության
տարբեր ոլորտների վերաբերյալ,
այնքան բարձր կլինի կառավարման
հարցում արժեքավոր աջակցություն
ստանալու հավանականությունը:
Այսօր շուկայում առկա են նախրի կառավարման համակարգչային
ծրագրեր, որոնք հնարավորություն
են տալիս կաթնային տնտեսության
կառավարման վերաբերյալ որոշումներ կայացնել՝ ստուգելով նախրի
մթերատվությունը և քննարկելով
խնդիրները: Այս բոլոր ծրագրերի
նպատակն է նախրի առող ջության
պահպանումը և կենդանիների մթերատվության արդյունավետության
բարձրացումը՝ արդյունքում ավելացնելով եկամուտները, նվազեցնելով
եկամուտների տատանում ները և,
որ ամենակարևորն է, նվազեցնելով
ծախսերը: Առանց վերոնշյալ գրանցում ների՝ անհնար կլինի արդյունավետ կերպով խոտանել ցածր շահույթ
ապահովող այն կովերին, որոնք ազդում են նախրի ընդհանուր տնտեսական կայունության վրա: Կաթնային
տնտեսության ամենօրյա կառավարման ամենակարևոր ոլորտն այն
գործոնների վերահսկողությունն է,
որոնք որոշիչ ազդեցություն ունեն
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տնտեսական հարաբերությունների
կամ կաթի վաճառքի և կաթի արտադրության ծախսի մարժայի վրա:
Բացի այդ, գրանցում ների կատարման համակարգը պետք է ապահովի թարմ տեղեկատվություն, որը
հնարավոր կլինի հեշտությամբ հասկանալ և մեկնաբանել: Գրանցումների կատարման ձեր համակարգը
պետք է համապատասխանեցվի ձեր
իսկ պայմաններին: Այն պետք է լինի
պարզ և ապահովի անհրաժեշտ տեղեկատվություն: Օրինակ՝ կաթնատվության և կերի ծախսի վերաբերյալ
գրանցում ները կօգնեն ձեզ ավելի
լավ վերլուծել կաթի ինքնարժեքը:
Ուստի, լիարժեք և ճշգրիտ գրանցումները բարձր շահութաբերություն ունեցող կաթնային տնտեսության գործունեության հիմ նաքարն են: Սույն
ձեռնարկը նպատակ չի հետապնդում նկարագրել կաթնային տնտեսության գրանցում ների կատարման
ողջ համակարգը, այլ ուշադրությունը
հիմ նականում սևեռում է կաթնատու
նախրի կառավարման վրա՝ ճիշտ
որոշում ներ կայացնելու համար:
Ճշգրիտ նույնականացում
(իդենտիֆիկացիա)
- համարակալում
Կովերի նույնականացումը կարևոր
դեր է խաղում նախրի կառավարման
վերաբերյալ ամենօրյա որոշում ների
ընդունման գործում: Նախրի գլխաքանակի ավելացմանը զուգահեռ՝
դժվարանում է կենդանիների նույնականացումը: Ճշգրիտ նույնականացման հիմ նական նպատակն է
հնարավորություն ստեղծել հետևելու յուրաքանչյուր կենդանուն՝ սկսած
ծննդյան պահից մինչև նրա վաճառվելը կամ սպանդի ենթարկվելը:

Կաթնատվության մասին գրանցումները
բարձր շահութաբերություն ունեցող կաթնային
տնտեսության հիմնաքարն է

Այսպիսով, նախրի կառավարիչները
կարող են ամեն օր տեսողական կամ
էլեկտրոնային եղանակով ստուգել
առանձին կովերի բոլոր չափանիշերը: Կարևոր է նաև, որ հորթերը ծնվելուց հետո, որքան հնարավոր է, շուտ
նույնականացվեն, իսկ գրանցման
համարները պետք է մնան նույնը ողջ
կյանքի ընթացքում՝ կենդանիների
բարելավմանն ուղղված բոլոր միջոցառում ների ժամանակ, ինչպիսիք
են՝ նախրի վերաբերյալ գրանցամատյանները, տեսակի դասակարգումը, կաթնատվությունը, արհեստական սերմ նավորումը, ընդհանուր
առող ջությունը: Փոքր անասնագլխաքանակի դեպքում նախրապանը
հեշտությամբ կարող է ճանաչել կենդանիներին, սակայն ավելի մեծ նախիրներում միանշանակ անհրաժեշտ
է ունենալ նույնականացման ճշգրիտ
համակարգ, որը հնարավորություն
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Նույնականացումը շատ կարևոր դեր է
խաղում կառավարման վերաբերյալ ամենօրյա
որոշումներ կայացնելիս

նույնականացման համակարգերը,
այնուհետև՝ ավելի ժամանակակից
համակարգերը:
Ուրվագծում
Տարբեր գույներ ունեցող ցեղատեսակների կենդանիները ձեռքով ուրվագծվում կամ լուսանկարվում են:
Որոշ երկրներում նախրի գրանցամատյաններով զբաղվող կազմակերպությունները դեռևս շարունակում են
կիրառել կենդանիների գրանցման
համար կիրառվող նույնականացման
այս եղանակը:
Ականջի դաջում

կտա, առանց շատ ժամանակ ծախսելու և ջանքեր գործադրելու, տեղում արագ պարզել կենդանիների
ինքնությունը:
Կովերի նույնականացման
եղանակները
Նպատակահարմար է կազմել կովերի նույնականացման այնպիսի համակարգ, որը.
Ɋ կապահովի ինքնության մշտական
ճանաչում,
Ɋ հեռվից հնարավոր կլինի տարբերակել,
Ɋ հեշտ կլինի կիրառել,
Ɋ հուսալի է. այն փոփոխելը կամ
կորցնելը դժվար է
Ɋ ապահով է և օգտագործումը հարմար:

Նույնականացման եղանակի ընտրությունը պետք է կատարի կաթնային տնտեսության կառավարիչը, և այն կախված է նրանից, թե
կաթնային տնտեսության ինչ համակարգ է նա կիրառում: Սկզբում
կքննարկենք արդեն օգտագործվող

Միագույն ցեղատեսակի կենդանիների ականջի մեջ դաջվում են տառեր
և թվեր: Այդ նպատակի համար նախատեսված աքցանի միջոցով դակած հատվածում լցվում է հատուկ
թանաք, որի արդյունքում ստացվում
է երկար ժամանակ պահպանվող,
հստակ երևացող տարբերանշան:
Կենդանիների բուծման որոշ ասոցիացիաներում դեռևս կիրառվում է
կենդանիների նույնականացման այս
եղանակը: Դրա թերությունն այն է, որ
համարը կարդալու համար ստիպված
են լինում կենդանիներին ֆիքսել:
Ականջի կտրվածք
Սա նույնականացման պարզ եղանակ է: Խորհուրդ չի տրվում ականջի
վերին հատվածում երկուսից ավել,
իսկ ներքևի ծայրում երեքից ավել
կտրվածք կատարել: Կտրվածքը կատարվում է հատուկ աքցանով: Այս
մեթոդի թերությունն այն է, որ հեռվից դժվար է կարդալ «թվերը»:
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Ականջակալներ
Ականջակալները լայն կիրառություն
ունեն: Խորհուրդ է տրվում կիրառել
երկու ականջակալ փակցնելու համակարգը, որի ժամանակ յուրաքանչյուր
ականջին փակցվում է մեծ, դյուրընթեռնելի պլաստիկ ականջակալ, որպեսզի հնարավոր լինի կենդանուն
ճանաչել նույնիսկ մեկ ականջակալի
կորչելու դեպքում: Ականջակալներն
անհրաժեշտ է փակցնել կենդանիների ծնվելուց անմիջապես հետո`
նրանց արագ և հեշտությամբ ճանաչելու նպատակով: Խորհուրդ չի
տրվում ուշացնել այդ գործընթացը,
քանզի հնարավոր է, որ կենդանիները
խառնվեն: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել դեղին ականջակալներ, որոնց
վրա գրված կլինի սև գույնով: Բարձրորակ ականջակալների մեծ մասը
պատրաստված է պոլիուրետանից,
որն ամուր է և չի կոտրվում: Ականջակալները պետք է պատրաստվեն
Ճշգրիտ նույնականացումը պարտադիր
պայման է արդի ժամանակներում

այնպիսի նյութից, որը դիմակայուն
կլինի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության հանդեպ,
այլապես ականջակալները կարող են
դյուրաբեկ դառնալ և կոտրվել: Ականջակալների վրա համարները կարող
են նախապես տպված լինել կամ կարելի է դրանց վրա հատուկ գրիչով
գրել: Ավելի մեծ ականջակալների
վրա խորհուրդ է տրվում նաև գրանցել
ծննդյան ամսաթիվը և արտադրող ցլի
անունը: Ականջակալը պետք է ճիշտ
փակցվի ականջի երկու մկանային
հյուսվածքների միջև: Այս եղանակը
հնարավորություն է տալիս կարդալ և՛
առջևից, և՝ հետևից:
Ոտքի ժապավեն և
պարանոցի շղթա
Որպեսզի կենդանիները հեշտությամբ տարբերակվեն կթի հրապարակում, կարելի է նաև օգտագործել
համարակալված ժապավեն: Դրանք
պատրաստվում են պոլիէթիլենային
նյութից և հագցվում կովի ետևի ոտքերից մեկի վրա: Թերությունն այն
է, որ ժապավենները ժամանակի ընթացքում կեղտոտվում են: Կաթնատու նախրում ավելի քիչ նախընտրելի
է պարանոցի շղթայի օգտագործումը,
քանի որ կենդանիները կարող են
դրանից խեղդվել, կախվել ցանկապատից կամ որևէ այլ առարկայից:
Սառը այրման եղանակով
կենդանիների տարբերանշում
Չնայած սառը այրումով տարբերանշում կատարվում է համարյա
ցանկացած տարիքում` դժվար է տարբերանշման այդ եղանակը կիրառել
մինչև վեց ամսական կենդանիների

8
համար: Մատղաշ հորթերի մկանային
կառուցվածքն ամուր չէ, և մարմ նի
վրա բավականաչափ տարածք չկա
համապատասխան քանակությամբ
թվեր տեղավորելու համար: Ուստի,
խորհուրդ է տրվում հեղուկ ազոտով
տարբերանշել 6 ամսականից բարձր
կենդանիներին: Այս տարիքից հետո
սա մշտական նույնականացման լավ
եղանակ է` նախքան կենդանիներին
այլ անասնաշենք կամ արոտավայր
տեղափոխելը: Հաճախ նախրապանները դժվարանում են տարբերել
իրենց կենդանիներին 6 ամսականից մինչև ծինն ընկած ժամանակահատվածում, քանի որ երբեմն տարբերանշանները դառնում են դժվար
ընթեռնելի կամ կորչում են: Հեղուկ
ազոտի միջոցով տարբերանշումը
կվերացնի այս խնդիրները: Սառը այրումով կենդանիների տարբերանշման ժամանակ ոչնչացվում են մուգ
մազերի աճը խթանող պիգմենտային
բջիջները: Այս մեթոդի կիրառումից
երեք ամիս անց սկսում են աճել սպիտակ մազերը: Բաց գույնի մազածածկ
ունեցող կենդանիների վրա կարելի
է կիրառել սառը այրումով տարբերանշման` մազերը մեկընդմիշտ հեռացնելու եղանակը, սակայն դրա
արդյունքները չեն արդարացնում
Պարանոցի գոտիները կարող են կիրառվել
կովերի անհատական էլեկտրոնային
նույնականացման համար

Քայլաչափը հնարավոր է օգտագործել
սեռացանկության եկած կովերին
հայտնաբերելու համար

ակնկալիքները, ուստի, խորհուրդ չի
տրվում կիրառել այս մեթոդը: Կենդանիների տարբերանշման վերոնշյալ
եղանակների կիրառման դեպքում
նախրապանները կամ կթվորները
ստիպված պետք է կթի հրապարակում համապատասխան սարքի վրա
ձեռքով հավաքեն կենդանիների համարները: Հետևաբար այս եղանակներն այնքան էլ նպատակահարմար
չեն ավտոմատացված կթի հրապարակում կիրառելու համար: Այժմ կնկարագրենք ավելի ժամանակակից
համակարգեր, որոնց պարագայում
համարները հնարավոր է կարդալ
տարբերանշան կարդացող շարժական սարքի միջոցով և կամ ավտոմատ կերպով, երբ կովերը մտնում են
կթի հրապարակ:
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Էլեկտրոնային սարքի միջոցով
կարդացվող ականջակալներ
Նորամուծություններ են տեղի ունեցել
թվային ականջակալների բնագավառում` ծրագրավորվող մագնիսական
ռեզոնանսային տեխնոլոգիայի կիրառումով: Նույնականացման այս
եղանակը հիմնված է ամբողջ աշխարհում մեծ հանրախանութներում
կիրառվող հայտնի անվտանգության
նշանային համակարգի տեխնոլոգիայի վրա: Տարբերանշանի թվերը
հնարավոր է կարդալ էլեկտրոնային
տարբերանշանները կարդացող շարժական սարքի միջոցով: Ավելին՝ այս
համակարգը կարելի է ներդնել համակարգչի միջոցով ծրագրավորվող
համակցված կերերի նորմավորման
և կթի հրապարակների ավտոմատացված համակարգերի մեջ:

Ո՞րն է իմ ծագման պատմությունը

Պարանոցի գոտիներ

Չափել, նշանակում է իմանալ

Ութսունականների սկզբներին կովերի էլեկտրոնային նույնականացման
համար սկսեցին օգտագործել պարանոցի գոտիները: Պարանոցի գոտիները հիմ նականում գործածության
մեջ դրվեցին 24 ժամվա ընթացում՝
յուրաքանչյուր կովի համար ծրագրավորված քանակությամբ համակցված կերի ապահովումը հնարավոր
դարձնելու նպատակով: Այսօր այս
համակարգը կիրառվում է նաև կովերի նույնականացման և կթի հրապարակում համակարգչային կառավարման համակարգերում ներդնելու
նպատակով: Կթի հրապարակում
կովերն ավտոմատ կերպով նույնականացվում են պորտալ ալեհավաքի
միջոցով (նույնականացվում են ներս
մտնելիս), որից հետո կովերի համարները համապատասխանեցվում
են կթի տվյալների հետ` ըստ մուտքի
հերթականության:
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Քայլաչափեր (պեդոմետր)
Քայլաչափերը հիմ նականում օգտագործվում են սեռացանկության եկած
կովերի ակտիվության մակարդակը ստուգելու համար: Քայլաչափի
մեջ, որն ամրացվում է կովի ոտքին,
գտնվում է միկրոպրոցեսոր, որի մեջ
ներկառուցված է շարժում ների սենսոր` 24 ժամվա ընթացքում կովի ակտիվության մակարդակը ստուգելու
և արձանագրելու նպատակով: Այդ
տեղեկատվությունն օգնում է նախրի կառավարչին՝ որոշելու, թե երբ
է գրանցվել ակտիվություն, ուստիև,
որոշել սերմ նավորման համար ամենանպատակահարմար ժամանակը:
Այն նաև օգնում է հետևել կովերի
առող ջական վիճակին: Անհրաժեշտ
է վերացնել բոլոր խոչընդոտները,
որպեսզի ոտքին ամրացված գոտին
որևէ բանի չկպչի, չպոկվի և չկորի:
Կովերի նույնականացման նպատակով քայլաչափերի օգտագործումը
նորամուծություն է: Տեղեկատվության
Գրանցումները և նախրի բեղմնունակությունը
շատ կարևոր են արդյունավետ նախրի
կառավարման համար

վերահսկումն իրականանում է կթի
հրապարակի հատակին տեղադրված
ալեհավաքի միջոցով: Այս համակարգը թույլ է տալիս ճշգրիտ կերպով
որոշել կթի հրապարակում կենդանու
գտնվելու վայրը:
Տեղեկատվության ստուգում
Կենդանիների նույնականացման բոլոր վերոնշյալ համակարգերն էլ կարող են նախրապանին օգնել ճիշտ
կազմակերպել իր կաթնային տնտեսության աշխատանքները: Էլեկտրոնային սարքավորում ների միջոցով
այժմ հնարավոր է տեղեկատվությունը կարդալ կթի հրապարակի ցուցավահանակի կամ գրասենյակի մոնիտորի վրա: Այդ ցուցավահանակների
վրա կարող են լինել հատուկ լույսեր,
որոնք նախրապանին կամ կթվորին
կզգուշացնեն կաթնատվության տատանում ների, կթի հրապարակում
ամենժամյա կաթնարտադրության,
կաթի ջերմաստիճանի, կենդանու
քաշի փոփոխությունների և այլնի
վերաբերյալ:
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ԿԱԹՆԱՏ& ՆԱԽՐԻ
ԳՐԱՆՑ&ՄՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐ&ՄԸ
Որոշում ներ կայացնելու համար շատ
կարևոր է հուսալի տվյալների հասանելիությունը, ուստի, գնալով ավելանում է տեղեկատվություն ունենալու
պահանջը: Նախրի կառավարիչը
պետք է գրանցում ներ ունենա իր բոլոր կենդանիների կաթնատվության,
սերմ նավորման, առող ջության վերաբերյալ` սկսած ծննդից մինչև խոտանում: Հնարավոր կլինի ճիշտ
որոշում ներ կայացնել ճիշտ պահին
միայն այն պարագայում, եթե գրանցումները ճիշտ են կատարվել: Մեր
օրերում կաթնատվության վերաբերյալ գրանցում ները պարտադիր են,
որպեսզի կաթի արտադրությամբ
զբաղվող ֆերմերները ճիշտ որոշումներ կայացնեն տնտեսության կառավարման հարցում: Հայտնի փաստ է,
որ մթերատվությունն ավելի բարձր
Համակարգչային տեղեկատվության
հաջողությունը կախված է տվյալների
ամենօրյա մուտքագրումից

Սեռացանկություն ցուցաբերած կովերը
պետք է միշտ գրանցվեն

է այն տնտեսություններում, որտեղ
կաթնատվության վերաբերյալ գրանցում ներ են կատարվում, քան այն
տնտեսություններում, որտեղ նման
գրանցում ներ չեն կատարվում: Կաթնատվության վերաբերյալ լիարժեք
գրանցում ները բարձր մթերատվություն ունեցող նախիր ստանալու և
պահելու հիմքն են: Կաթնատվության
վերաբերյալ գրանցում ները նախրապաններին նաև տեղեկատվություն են ապահովում բուծման
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արդյունավետության վրա ազդող
այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք
են` կովերի ցամաքեցման ժամանակը, ծնի ամսաթիվը, 2 ծների միջև
ընկած ժամանակահատվածը, սերմնավորման ամսաթիվը, քանի սերմնավորումից է հղիացել կենդանին և
այլն:
Մենք նախ կքննարկենք ձեռքով
գրանցում ներ կատարելու համակարգերը, այնուհետև համակարգչի
միջոցով կառավարման համակարգերը: Ձեռքով գրանցում ների կատարման համակարգերն են.

Նախրի կառավարման համար
ամենակարևոր տեղեկատվությունը
հավաքագրվում է կթի հրապարակում

Ɋ յուրաքանչյուր կովի վերաբերյալ գրանցում ների աղյուսակը
Ɋ կովերի օրացույցը
Ɋ նախրի վերարտադրության և
առող ջության վերահսկողության
աղյուսակը:

Կովերի անհատական
գրանցում ների աղյուսակ
Նախրի յուրաքանչյուր երինջի կամ
կովի վերաբերյալ անհրաժեշտ է պահել առանձին գրանցում ների աղյուսակ: Այդ գրանցում ները պետք է
պահվեն առանձին թղթապանակում
և ըստ կովերի նույնականացման
Ժամանակակից կթի հրապարակները
հնարավորություն են տալիս վերահսկել
մի շարք չափանիշեր, որոնք կարևոր են
կառավարման համար

համարների հերթականության, որպեսզի դրանց օգտագործումը հեշտ
լինի: Այդ աղյուսակները նախրի
կառավարչին գրավոր տեղեկատվություն են տրամադրում կենդանու աճի, առող ջության, պատվաստում ների,
սերմնավորման,
օգտագործված սերմնահեղուկի, ծնի
և կաթնատվության վերաբերյալ:
Աղյուսակի վերին մասում կարելի է
փակցնել գունանշաններ, որպեսզի
հնարավոր լինի ավելի հեշտությամբ
տեղեկանալ, թե ինչ կարգավիճակում է գտնվում կենդանին: Այդ գունանշաններն օգնում են տարբերակել
կովի վերարտադրողական կարգավիճակը, ինչպես նաև՝ տրամադրում
են այլ տեղեկատվություն: Միևնույն
ժամանակ անհրաժեշտ է գրանցումներ կատարել կաթնատվության վերաբերյալ`
կաթնարտադրության
մակարդակին հետևելու նպատակով:
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Կովերի օրացույց
Կովերի օրացույցը տեղեկատվություն է պարունակում նախրի բոլոր
կովերի սերմ նավորման և ծնի կարգավիճակի վերաբերյալ: Այնտեղ
ներկայացվում է կաթնատու նախրի
ամբող ջական պատկերը: Նախրի
յուրաքանչյուր կով վերահսկվում է
ըստ բուծման կարգավիճակի` չորս
կամ վեց գույն ունեցող մագնիսական
կոդավորման համակարգով` օգտագործելով ինքնակպչուն թղթեր: Բոլոր
կովերի նույնականացման համարները գրվում են այդ ինքնակպչուն թղթերի վրա: Յուրաքանչյուր թվագրված մագնիս դրվում է տախտակի
վրա՝ համապատասխան գույնով և
տեղում` արտացոլելու համար կովի
արտադրական կյաքում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունը:

Կովերի օրացույցը շատ կարևոր է
գործողություններն ընդգծելու և հետագա պլանները կազմելու համար:
Դա ոչ թե փոխարինում է կովերի անհատական գրանցում ների աղյուսակին, այլ տեղեկատվության լրացուցիչ աղբյուր է: Կովերի մեկ օրացույցի
մեջ կարելի է զետեղել մինչև 250 կովի վերաբերյալ տեղեկատվություն:
Նախրի վերարտադրությունը և
առող ջության վերահսկման
աղյուսակը
Սա համարվում է կովերի վերաբերյալ բազմակողմանի գրանցումների համակարգ, որտեղ բոլոր կովերը վերահսկվում են՝ սկսած իրենց
ծննդյան օրվանից: Անհրաժեշտ է
գրանցել կովի վերարտադրողական
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կարգավիճակին
առնչվող
բոլոր
տվյալները, օրինակ` ծնի ամսաթիվը, ինչպես է անցել ծինը, սեռացանկության ամսաթիվը, սերմնավորման
ամսաթիվը, արտադրող ցլի անունը,
վերարտադրողական
համակարգի
խանգարումները, մաստիտի դեպքերը, ինչպես նաև՝ դրանց բուժումը, ցամաքեցման ամսաթիվը և ակնկալվող
ծնի ամսաթիվը: Այնտեղ նաև նշվում
է, թե երբ կարելի է ակնկալել՝ որ կովերը սեռացանկության կգան, որ կովերի վրա պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել, որ կովերը պետք է
սերմնավորվեն: Նախիրն արդյունավետ կերպով կառավարելու համար
անհրաժեշտ է ամեն օր ստուգել այդ
տվյալները և դրանցից առավելագույն օգուտ քաղել: Բացի դա, կարելի է պահել նաև կաթնատվության
գրանցամատյան և սերմնավորման

գրանցամատյան` յուրաքանչյուր կովի
ամենօրյա կաթնատվության և սերմնավորման վերաբերյալ տվյալները
գրանցելու համար: Այդ տվյալները
հետագայում կարելի է փոխանցել
կովերի անհատական աղյուսակների մեջ: Նախրի վերաբերյալ տեղեկատվությունն անհրաժեշտ է պահել
գրասենյակում` ապահով տեղում, և
այն պետք է միշտ հասանելի լինի այն
մարդկանց համար, ովքեր զբաղվում
են նախրի կառավարման հարցերով:
Նախրի կառավարման
համակարգչային համակարգեր
Համակարգչային տեղեկատվության
հաջողությունը կախված է կաթնային
տնտեսության կառավարչի և նրա աշխատակիցների կողմից տվյալների
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ամենօրյա մուտքագրումից: Բարձր
արդյունքների հասնելու համար կարևոր է ունենալ լիարժեք գրանցումներ: Թե համակարգչային գրանցումների որ համակարգն է ամենալավը,
կախված է նրանից, թե որքան է
նախրի գլխաքանակը, կառավարման ինչ համակարգ է կիրառվում
տվյալ տնտեսությունում, ինչպիսի
տեղեկատվության կարիք ունի կաթնատու նախրի կառավարիչը: Նախքան կառավարման համակարգչային
համակարգի ընտրություն կատարելը, անհրաժեշտ է պատասխանել մի
քանի կարևոր հարցի.
Ɋ հե՞շտ է, արդյոք, օգտագործել տվյալ
համակարգը,
Ɋ որքա՞ն ժամանակ է պահանջում տվյալ
համակարգը,
Ɋ կարո՞ղ է, արդյոք, տվյալ համակարգն իր մեջ ամփոփել ձեր նախրի
ամբողջ գլխաքանակի վերաբերյալ
տեղեկատվությունը,
Ɋ արդյոք տվյալ համակարգը վերահսկո՞ւմ է բոլոր կովերին լակտացիայի
ընթացքում,
Ɋ տվյալ համակարգն ունի՞ գործողությունների ցանկ` ամենօրյա կառավարմանն աջակցելու նպատակով,
Ɋ կարո՞ղ է, արդյոք, տվյալ համակարգն ապահովել նախրի

առանձնահատկությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն,
Ɋ տվյալ համակարգը տրամադրո՞ւմ
է կանխատեսում ներ նախրի ապագա կազմի և կաթնատվության
վերաբերյալ,
Ɋ տվյալ համակարգը ընձեռո՞ւմ է հաշվապահական տեղեկատվության թարմացման հնարավորություն,
Ɋ տվյալ համակարգը հնարավորություն
ընձեռո՞ւմ է դրամական հոսքերի պլանավորման համար,
Ɋ որքա՞ն ներդրում է պահանջում տվյալ
համակարգը` շուկայում առկա այլ համակարգերի համեմատ:
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Նախքան համակարգչային որևէ
ծրագիր ընտրելը, անհրաժեշտ է
հաշվի առնել վերոնշյալ հարցերը,
քանի որ համակարգը հաջող կարող
է համարվել միայն այն պարագայում, եթե կաթնային տնտեսություն
վարող ֆերմերը հաճույքով է աշխատում դրանով: Այսօր կաթնային
տնտեսության կառավարիչները կարող են նաև օգտվել կաթնային տնտեսության կառավարման ոլորտի
մասնագետ-խորհրդատուների ծառայություններից: Գոյություն ունեն
կերաբաժնի նորմավորման ծրագրեր, որոնք հնարավորություն են տալիս կերաբաժին նորմավորել նախրի
մեջ կենդանիների առանձին խմբերի
համար: Կերի ծախսը պետք է հստակ
հաշվարկվի, իսկ կենդանիներն էլ
պետք է կերակրվեն՝ ըստ իրենց աճի
և մթերատվության անհատական
պահանջների: Ներկայումս գոյություն ունեն բազմաթիվ համակարգչային ծրագրեր, որոնց միջոցով կատարվում են խորը վերլուծություններ:
Բացի այդ, կաթնային տնտեսությունների ժամանակակից համակարգչային ծրագրերը միացված են կթի

հրապարակի
սարքավորում ներին՝
ժամանակակից կաթնային տնտեսությունների բոլոր ասպեկտները վերահսկելու նպատակով: Ներկայումս
ավելի ու ավելի է կարևորվում ժամանակակից տեխնիկական հագեցվածությամբ կթի հրապարակների
նախագծումը՝ տնտեսությունն ավելի
արդյունավետ կառավարելու և ծախսերը նվազեցնելու նպատակով: Ժամանակակից կթի հրապարակները
հնարավորություն են տալիս վերահսկել մի շարք չափանիշեր, ինչպիսիք
են՝ արտակազմվածքի փոփոխությունները լակտացիայի շրջանում
(կշռում), օրական և ընդհանուր կաթնատվությունը, կովերի տարբեր խմբերի կաթնատվության մակարդակը,
խմբերի միջին կաթնատվությունը,
կթի հրապարակում յուրաքանչյուր
ժամ արտադրված կաթի քանակը և
այլն:
Համակարգչային
կառավարման
բարձրակարգ ծրագրում պետք է
առկա լինի հետևյալ հիմ նական
տեղեկատվությունը.

Ɋ նախրի ընդհանուր տվյալները և
հաշվետվությունները,
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Ɋ մատղաշ կենդանիների և կովերի
խմբերի ընդհանուր նկարագիրը,
Ɋ նախրի վերաբերյալ կանխատեսումները, ինչպիսիք են, օրինակ, ծինը և
նախրի ապագա կազմը,
Ɋ տեղեկատվություն վաճառված և
գնված կենդանիների վերաբերյալ,
Ɋ կաթնատվության գրանցում ները և
լակտացիայի տվյալները՝ ներառյալ
305 օր տևողությամբ լակտացիայի
կանխատեսում ները,
Ɋ լակտացիայի կորերը,
Ɋ խմբի և նախրի կաթնատվության միջին մակարդակը,
Ɋ նախրի առող ջության վերահսկում՝
ճշտելու համար, թե որ կենդանիներն
ուշադրության կարիք ունեն,
Ɋ ծինը և ծնված կենդանիների
գրանցումը,
Ɋ աղյուսակների ապահովում տարբեր
չափանիշերի համար:

Սերմ նավորման տվյալները
Ɋ սերմ նահեղուկի գույքագրում և օգտագործված սերմ նահեղուկի գրանցում,
Ɋ տեղեկատվություն արտադրող ցլի վերաբերյալ՝ ներառյալ նրա տոհմայնությունը և ամենավերջին ցուցանիշները,

Ɋ տեղեկատվություն արտադրող ցլի և
սերմ նավորող տեխնիկի վերաբերյալ,
Ɋ գրանցում ներ սեռացանկության
և առաջարկվող սերմ նավորման
վերաբերյալ,
Ɋ տվյալներ վերարտադրության վերաբերյալ, բեղմնավորման արդյունքների
և արդյունավետության վերլուծություն,
Ɋ սեռացանկությունից մինչև առաջին
սերմ նավորում, ինչպես նաև՝ ծնից
մինչև արդյունավետ սերմ նավորում
ընկած ժամանակահատվածի,
Ɋ ծիների միջև ընկած ժամանակահատվածի ուսում նասիրություն:
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Ɋ կաթի վաճառքի և մեկ կգ կաթ արտադրելու համար ընդունված կերի ծախսի
տարբերության հաշվարկումը,
Ɋ ծրագրերի համակարգում համակարգչային ծրագիրը կարելի
է կապել կերակրման և կաթի
չափման ծրագրերին՝ հետագա
ավտոմատացման նպատակով:

Նախրի արդյունքների
համեմատությունը
Կերաբաժնի հաշվարկում
Ɋ կերերի մեջ սննդարար նյութերի
բաղադրության աղյուսակներ,
որոնք ստացվել են կամ լաբորատոր
անալիզների, կամ էլ մուտքագրած
տվյալների հիման վրա,
Ɋ մեկ կիլոգրամ չոր նյութերի և անասնակերերի արժեքը,
Ɋ կենդանիների տարբեր խմբերի
կաթնատվության աղյուսակներ,
Ɋ կերաբաժնի բաղադրության
օպտիմալացում,
Ɋ կերակրվող կոնցենտրատների միջին
քանակը և յուրաքանչյուր խմբի
ընդհանուր պատկերը,

Ձեր կաթնատու նախրի ցուցաբերած
արդյունքների համեմատությունը նախորդ ամիսների և տարիների, ինչպես
նաև՝ նմանատիպ այլ կաթնային
տնտեսությունների հետ կարող է
շատ արժեքավոր լինել: Անհրաժեշտ
է համեմատել ոչ միայն եկամուտները
և ծախսերը, այլև անասնակերի,
աշխատուժի, պահպանման և այլ
ծախսերի մանրամասները, որոնք
զգալիորեն կօգնեն ձեզ կաթնային
տնտեսության
արդյունքների
գնահատման գործում:
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ԱՄՓՈՓ&Մ
Կովերի ճշգրիտ նույնականացումը
կարևոր է տնտեսության աշխատանքների հաջող կազմակերպման համար: Գնալով ավելանում է նախրի
կառավարիչների
թիվը,
ովքեր
օգտվում են կառավարման աջակցության համակարգչային ծրագրերից,
որոնք օգնում են նրանց կառավարման
հարցում ավելի ճիշտ որոշումներ
կայացնել և կողմնորոշվել, թե որ
ծախսերն է անհրաժեշտ կրճատել:

Նախրի ճիշտ կառավարման
ընդհանուր սկզբունքները
հետևյալններ են.
1. ունենալ կովերի նույնականացման՝
ձեզ համար ամենանպատակահարմար
համակարգը,
2. ամեն օր գրանցել նախրին առնչվող
բոլոր տվյալները,

3. ամեն օր ստուգել նախրի ընդհանուր
տվյալները, կաթնատվությունը և
սերմնավորման տվյալները,
4. երբեք չանտեսել կերաբաժնի բաղադրության կարևորությունը` օպտիմալ
կաթնարտադրության համար,
5. ընտրել համապատասխան ծրագրերով
աշխատելու հնարավորություն ունեցող
համակարգիչ,
6. ընտրել այնպիսի համակարգչային
ծրագիր, որը ձեզ անհրաժեշտ
տեղեկատվություն կապահովի,
7. կառավարման աշխատանքները ճիշտ
կազմակերպելու համար կազմել ամենօրյա աշխատանքների ցանկը,
8. ձեր կաթնային տնտեսության
արդյունքները գնահատել և
համեմատել օպտիմալ նախրի
չափանիշերի հետ,
9. հավաստիանալ, որ ձեզ
համակարգչային ծրագիր
մատակարարող կազմակերպությունը
կօգնի ձեզ, եթե ծրագրի հետ կապված
խնդիրներ առաջանան,
10. երբեք չի կարելի անտեսել ձեր
կաթնային տնտեսության բիզնեսի
տնտեսական կողմերը:

Գրքeյկը լeյս է տեսել ԱՄՆ Գյeղդեպարտաﬔնտի
ֆինանսավորմամբ e Ագրոբիզնեսի և գյeղի զարգացման
կենտրոն հիﬓադրաﬕ աջակցeթյամբ
Մասնագիտական խմբագիր՝ Տիգրան Գաբրիելյան
Թարգմանիչ՝ Զար^հի Անդրեասյան

Տպագրeթյeնը «Անտարես» ՍՊԸ
Տպաքանակ՝ 1000
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