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ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ
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Գրքույկում օգտագործված են «Վեպրո Հոլանդ»
կազմակերպության կողմից հրատարակված նյութերը
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ՆԱԽԱԲԱՆ
«Կերակրման կառավարումը» հրատարակած ձեռնարկների շարքում
թվով չորրորդ ձեռնարկն է: Սույն ձեռնարկների նպատակն է տրամադրել
կառավարման վերաբերյալ օգտակար տեղեկատվություն: Ամբողջ աշխարհում կարևորվում է կաթնատու
տավարի կառավարումը, որպեսզի
կենդանիների գենետիկական ներուժը լիարժեք դրսևորվի: Հնարավոր չէ
մեկ գրքույկի մեջ ներառել կաթնատու
տավարաբուծության նման բազմազան և բարդ ոլորտի բոլոր կողմերը:

Հնարավոր չէ նաև, որ կաթնային
տնտեսության բնագավառի հետ
առնչություն ունեցող մարդիկ համաձայնեն հրատարակված նյութի բոլոր
դրույթների հետ: Ինչևիցե, մենք կարծում ենք, որ այս ձեռնարկը և նույն
թեմային առնչվող այլ ձեռնարկներ
կօգնեն խորացնել ձեր գիտելիքները
կաթնատու նախրի կառավարման
վերաբերյալ՝ դրանով իսկ նպաստելով առողջ, բարձր մթերատվություն
ունեցող նախրի ձևավորմանը:
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Կենդանիների կերակրումը մեծ ազդեցություն ունի կաթնային տնտեսության շահութաբերության վրա:
Օպտիմալ
կաթնարտադրության
կարևոր նախապայմանն այն է, որ
կովերը պետք է կերակրվեն ճիշտ
նորմավորված կերաբաժնով: Լավ
կերակրման
պարագայում
կաթնատու կովերը կարող են դրսևորել իրենց գենետիկական ներուժը`
պահպանելով առող ջությունը: Կերաբաժինը պետք է բավարարի կովերի կաթնատվության, կենսական
պահանջների բավարարման, աճի և
վերարտադրության համար անհրաժեշտ էներգիայի և սպիտակուցների
պահանջը: Ճիշտ կազմված կերաբաժինը պետք է սննդարարության

առումով լինի լիարժեք և պարունակի
համապատասխան քանակությամբ
հանքանյութեր և վիտամիններ: Կովերին ճիշտ կերակրելու հարցում
ֆերմերներին օգնելու նպատակով
կերակրման վերաբերյալ երկու ձեռնարկ է հրատարակվել: Այս առաջին
ձեռնարկում անդրադարձ է կատարվում անասնակերերի բաղադրությանը, և ներկայացվում են այն կերերը,
որոնցով կերակրվում են կաթնատու կովերը: Երկրորդ ձեռնարկում
նկարագրվում է կերաբաժնի նորմավորումը և կովերի կերակրումը
լակտացիայի տարբեր փուլերում:
Զանազան կերերի մատչելիությունը և բաղադրությունը, ինչպես նաև
կովերի սննդային պահանջները
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զգալիորեն տարբեր են ողջ աշխարհում: Ազդող գործոններից են կլիման, կաթնատվության մակարդակը
և կովերի գենետիկական ներուժը:
Հետևաբար, դժվար է բերել օրինակներ, որոնք կիրառելի կլինեն բոլոր
իրավիճակներում: Սույն ձեռնարկում
ներկայացվում է որակյալ կերերի
սննդային բաղադրությունը, սակայն
խորհուրդ է տրվում անալիզի ենթարկել կերերի նմուշները` կերաբաժնի
ցանկալի բաղադրությունն ապահովելու նպատակով:

ԱՆԱՍՆԱԿԵՐԵՐԻ
ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Կենդանիների կերակրման վերաբերյալ ճշգրիտ պատկերացում կազմելու համար անհրաժեշտ է հիմ նական գիտելիքներ ունենալ այն մասին,
թե ինչպես են անասնակերերը խմբավորվում ըստ իրենց սննդարարության, և ինչ դերակատարում ունեն
դրանք կենդանիների կերակրման
գործում: Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է, թե ինչպես են անասնակերերը

բաժանվում ըստ իրենց սննդային
բաղադրիչների:
Լավ կերակրման պարագայում կովերն ի վիճակի կլինեն դրսևորել
իրենց գենետիկական ներուժը:
Ջուր
Ջուրը կարևոր դեր ունի կաթնատու
կովերի կերաբաժնում, քանզի այն
կազմում է կովի կենդանի զանգվածի մոտավորապես 55-60 %-ը: Ջուրն
անհրաժեշտ է օրգանիզմի հեղուկ միջավայրի պահպանման, սննդարար
նյութերի մարսողության, նյութափոխանակության և կաթնարտադրության համար: Ավելին՝ ընդունած ջրի
քանակը կախված է կերերի մեջ չոր
նյութերի պարունակությունից, կաթնատվության մակարդակից և կլիմայական պայմաններից: Անասնակերի
(ֆուռաժ) մեջ համեմատաբար բարձր
է ջրի և չոր նյութերի հարաբերակցությունը, մինչդեռ հատիկային կերերի և դրանցից ստացվող կողմ նակի
արտադրանքների մեջ ջրի պարունակությունն ավելի ցածր է: Կենդանիները պետք է մշտապես ապահովված լինեն թարմ ջրով: Բարձր
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ջերմաստիճանի
պայմաններում
բարձրակիթ կովերը կարող են ունենալ օրական ավելի քան 100 լիտր
ջրի պահանջ:
Ջրի որակը պետք է բարձր լինի և
որևէ օտար համ չունենա: Ջրի մեջ
լուծվող աղերի ընդհանուր պարունակությունը պետք է լինի 2.000 ppm-ից
ցածր, այլապես այն կազդի կենդանիների առող ջության և կաթնատվության վրա:
Չոր նյութեր
Չոր նյութերն այն նյութերն են, որոնք
մնում են կերի մեջ հեղուկը հեռացնելուց հետո: Բարձրակիթ կովերի ընդունած չոր կերերի քանակն օրական
կազմում է նրանց կենդանի զանգվածի 3-4 %-ը: Կովերի օրգանիզմի
կողմից չոր նյութերի ընդունումը և
ջրի յուրացումը միմյանցից անկախ

Առողջ կովերն ընդունում են այնքան չոր նյութեր,
որքան ի վիճակի են ուտել

է կատարվում: Չոր նյութերի ընդունումը, ի թիվս այլ գործոնների, կախված է կերաբաժնի մեջ չոր նյութերի
պարունակությունից (%), կենդանու
կաթնատվությունից և կլիմայից:
Չոր նյութերը կարող են բաժանվել օրգանական և անօրգանական
նյութերի: Օրգանական նյութերը
պարունակում են այնպիսի սննդարար նյութեր, ինչպիսիք են սպիտակուցները, ճարպերը, ածխաջրերը և
վիտամինները:
Ոչ օրգանական նյութերը բաղկացած
են մակրո- և միկրոէլեմենտներից
(աղյուսակ 1): Կերաբաժնում առկա
օրգանական նյութերն ապահովում
են կենսական պահանջների բավարարման, կաթնատվության, աճի և
վերարտադրության համար անհրաժեշտ էներգիայի պահանջները:
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Սպիտակուցներ
Սպիտակուցները և ամինաթթուները
կերաբաժնի կարևոր բաղկացուցիչներն են: Ընդհանուր սպիտակուցները ներառում են կերի մեջ առկա
բոլոր ազոտական միացությունները
և բաղկացած են սպիտակուցային և
ոչ սպիտակուցային ազոտից: Ընդհանուր ազոտը (N) վերածվում է ազոտական հիմքի` ազոտի քանակությունը բազմապատկելով 6.25-ով:
Ընդհանուր սպիտակուցների մեջ
ազոտի միջին պարունակությունը
16 % է (եթե 100-ը բաժանենք 16-ի,
կստացվի 6.25): Հետագայում կարելի է տարբերակել տրոհվող և չտրոհվող սպիտակուցները: Տրոհվող
սպիտակուցներն այն սպիտակուցներն են, որոնք քայքայվում են կովի
կտրիչում: Չտրոհվող սպիտակուցները շրջանցում են կտրիչի ֆերմենտացիան: Այն մասամբ ներծծվում է
ստորին մարսողական համակարգի
(աղիներ) մեջ և կոչվում է չտրոհվող
սպիտակուց: Բարձրակիթ կովերին
անհրաժեշտ է կտրիչը շրջանցող

Բարձր մթերատու կենդանիներին անհրաժեշտ
է մեծ քանակի էներգիա ու սպիտակուց
գենետիկ պոտենցիալը ցուցաբերելու համար

սպիտակուցների մեծ քանակություն
(չտրոհվող սպիտակուց), որը պետք
է ներծծվի բարակ աղիներում: Աղյուսակ 2-ում ներկայացվում են կտրիչում չտրոհվող սպիտակուցներ պարունակող կերերը:
Նիդեռլանդներում մշակվել է համակարգ բարակ աղիքում մարսելի
պրոտեինի քանակությունը հաշվելու համար: Այն բաղկացած է կերաբաժնի չտրոհվող սպիտակուցներից
և կտրիչում արտադրվող մանրէային
սպիտակուցներից:
Ածխաջրեր
Կաթնատու կովերն էներգիան հիմնականում ստանում են ածխաջրերից: Դրանք բաղկացած են արագ
տրոհվող ածխաջրերից, ինչպիսիք
են լուծվող շաքարը, հեշտությամբ
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տրոհվող և չտրոհվող օսլան, հում
թաղանթանյութային
ածխաջրերը,
որոնք ավելի դանդաղ են տրոհվում
(չնայած դրանց մեծ մասն աղիներով անցնելիս փոփոխության չի ենթարկվում), ինչպիսիք են ցելյուլոզը
և հեմիցելյուլոզը: Ածխաջրերը հիմնականում մարսվում են կովի կտրիչի
մանրէների շնորհիվ: Որոճող կենդանիներին անհրաժեշտ է բավականաչափ թաղանթանյութ, որպեսզի
նրանց կտրիչը նորմալ գործի: Ընդհանուր թաղանթանյութը դանդաղեցնում է կերի անցումը կտրիչի միջով, որի հետևանքով կտրիչը ձեռք է
բերում ավելի չեզոք pH, և մանրէներն
օպտիմալ կերպով են գործում: Դրա
արդյունքում կերերն ավելի արդյունավետ են յուրացվում կենդանիների
կողմից:
Չտրոհվող օսլան կարող է դրական
ազդեցություն ունենալ կամ կաթնատվության, կամ սպիտակուցների
արտադրության վրա: Այն բարակ
աղիքում քայքայվում, վերածվում է
գլյուկոզայի, ինչպես նաև էներգիայի
շատ կարևոր աղբյուր է կաթնարտադրության համար: Լակտացիայի
սկզբնական շրջանում մեծ քանակությամբ չտրոհվող օսլան կնպաստի բարակ աղիքի ամինաթթուների
ավելի լավ յուրացմանը` նպաստելով
կաթնային սպիտակուցների առաջացմանը: Եթե լակտացիայի շրջանում կովն ընդունում է անբավարար
քանակությամբ չքայքայվող օսլա,
ապա այդ ամինաթթուները կարող են օգտագործվել որպես էներգիայի այլընտրանքային աղբյուր:
Սովորաբար լուծվող շաքարները
դրական ազդեցություն ունեն յուղայնության տոկոսի վրա, իսկ չքայքայվող օսլան բարենպաստ ազդեցություն ունի կաթնատվության վրա:
Սակայն, եթե այս բաղադրիչների

պարունակությունը չափից ավելի լինի, ապա կտրիչի մեջ մեծ քանակությամբ կաթնաթթուներ կգոյանան:
Արդյունքում ավելի քիչ քանակությամբ հում թաղանթանյութ կքայքայվի: Այլ կերպ ասած՝ մեծ քանակությամբ դյուրամարս ածխաջրերը
կխաթարեն խմորումը կտրիչում:
Ճարպեր
Ճարպերն ունեն էներգիայի ամենաբարձր պարունակությունը մեկ
միավոր զանգվածում: Այն կենդանիների համար էներգիայի հիմ նական
աղբյուրն է, ավելին՝ այլ կերային
բաղադրիչների կրողն է հանդիսանում` ինչպիսիք են ճարպալույծ վիտամինները: Անհրաժեշտ է կերաբաժինը համալրել որոշ չհագեցած
ճարպաթթուներով բարձր կաթնատվություն և վերարտադրություն
ապահովելու նպատակով: Նոր ծնած
կովերի կերաբաժնում մեկ կիլոգրամ
չոր նյութերի մեջ առնվազն 50 գրամ
բուսական ճարպերի պարունակությունը և լակտացիայի վերջին փուլում գտնվող կովերի կերաբաժնում
մեկ կգ չոր նյութերի մեջ առնվազն
40 գրամ բուսական ճարպերի պարունակությունը սովորաբար բավարարում է այդ պահանջը: Ճարպերի
պարունակությունը կոպիտ կերերի
մեջ սովորաբար ցածր է լինում: Բացառություն է կազմում թարմ խոտը,
որն անհրաժեշտ ճարպաթթուների
կարևոր աղբյուր է: Համակցված կերի մեջ ճարպի պարունակությունը
կարող է ավելի բարձր լինել: Սակայն, ինչպես վերը նշվեց, ճարպի
բարձր պարունակությունը կարող է
հանգեցնել կտրիչի մեջ ճարպաթթուների բարձր մակարդակի` արդյունքում նվազեցներով ընդհանուր
թաղանթանյութի խմորումը:

9
Հանքանյութեր
Հանքանյութերն անհրաժեշտ են ոսկորներն ամրապնդելու, ինչպես նաև
բոլոր տեսակի կենսական ֆունկցիաների համար: Դրանք նաև ծառայում
են այնպիսի այն օրգանական միացությունների բաղադրիչներ, որոնք
կարևոր են հյուսվածքների և ֆերմենտների կազմավորման համար:
Դրանք կարելի է բաժանել երկու
խմբի` մակրոէլեմենտների և միկրոէլեմենտների: Այն հանքանյութերը,
որոնք անհրաժեշտ են մեծ քանակությամբ, կոչվում են մակրոէլեմենտներ
(նատրիում (Na), քլոր (Cl), կալցիում
(Ca), ֆոսֆոր (P), կալիում/(K), մագնեզիում (Mg) և ծծումբ (S)): Այն հանքանյութերը, որոնց փոքր քանակություն
է անհրաժեշտ, կոչվում են միկրոէլեմենտներ ՝ երկաթ (Fe), պղինձ (CU),
կոբալտ (CO), մանգան (Mn), ցինկ
(Zn), յոդ (I), մոլիբդեն (Mo), սելեն (Se):

Վիտամինները և հանքանյութերը խիստ կարևոր են
կովերի ընդհանուր առող ջության համար

Այս էլեմենտները շատ կարևոր են
կովերի առող ջության համար: Որոշ
էլեմենտների չափից ավելի ընդունումը կարող է թունավորման պատճառ
դառնալ:
Բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում կաթնատու կովերի պահանջը
հանքանյութերի (կոշտ աղ) նկատմամբ ավելի մեծ է լինում, քան բարեխառն կլիմայական պայմաններում
պահվող կենդանիներինը: Բարձրակիթ կովերի մոտ լակտացիայի
շրջանում տեղի է ունենում որոշակի
էլեմենտների կորուստ: Հետևաբար,
բարձրակիթ կովերը պետք է մշտապես ապահովված լինեն հանքանյութերի խառնուրդով, որը կպարունակի
համապատասխան քանակությամբ
նատրիում, քլոր, կալցիում, ֆոսֆոր,
մագնեզիում և սահմանափակ քանակությամբ սելեն ու յոդ:
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Վիտամիններ
Վիտամինները լինում են ճարպալույծ
և ջրալույծ: Ճարպալույծ վիտամիններն (A, D, E, K) անհրաժեշտ են կովի
հյուսվածքներում որոշակի կառուցվածքների օպտիմալ գործունեության
համար: Ջրալույծ վիտամինները
(B, C) ֆերմենտների բաղադրիչներ
կամ խթանիչներ են կենսաքիմիական մակարդակում: Փոքր քանակությամբ վիտամինները շատ կարևոր
են կենդանիների ընդհանուր առողջության, կենսական պահանջների
բավարարման,
կաթնատվության,
աճի և վերարտադրության համար: A
և D վիտամիններն այն միակ վիտամիններն են, որոնք չեն արտադրվում
կովի օրգանիզմում, ուստի, անհրաժեշտ է դրանք ավելացնել կերաբաժնի մեջ: Հաճախ համակցված կերերի մեջ ավելացվում են այլ լրացուցիչ
վիտամիններ:

ԿԵՐԵՐԻ ՍՆՆԴԱՅԻՆ
ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Գոյություն ունեն ունեն բազմաթիվ
գործոններ, որոնք ազդում են կերերի սննդային բաղադրության վրա:
Դրանք են` հողի պարարտացման
աստիճանը և որակը, կլիմայական
պայմանները բույսի աճի տարբեր
փուլերում, հունձի կամ արածեցման
ժամանակ: Աղյուսակ 3-ում և 4-ում
պատկերված է ամենից հաճախ օգտագործվող որակյալ անասնակերերի բաղադրությունը` մեկ կիլոգրամ
թարմ կերի հաշվով: Ներկայացված
տվյալները կարելի է օգտագործել
որպես ուղեցույց, չնայած դրանք
կարելի է փոխարինել այլ կերերով:
Կերակրման կառավարման վերաբերյալ ձեռնարկներում գործածվում

են «ընդհանուր մարսելի սննդանյութեր» և «լակտացիայի համար անհրաժեշտ զուտ էներգիա» կապակցությունները: Ընդհանուր մարսելի
սննդանյութերի մեջ էներգիայի պարունակությունը որոշվում է մարսելի
սպիտակուցների, թաղանթանյութի,
անազոտ էքստրակտի (լուծվող օսլա)
և ճարպերի քանակը գումարելով:
Ճարպի տոկոսը բազմապատկվում է
2.25-ով` հաշվի առնելով ճարպի մեջ
էներգիայի պարունակությունը:
Լակտացիայի համար անհրաժեշտ
զուտ էներգիան այն կերային էներգիայի քանակն է, որն անհրաժեշտ է
կաթնարտադրության և օրգանիզմի
կենսական պահանջները բավարարելու համար: Չոր նյութերի առումով
անասնակերերը սովորաբար նման
են ընդհանուր էներգիայի պարունակությանը, սակայն խիստ տարբեր են
կաթնատվության և կենսական պահանջների ապահովման համար առկա ընդհանուր էներգիայի հարաբերության առումով:
Անասնակերի մեջ առկա էներգիայի
մնացած մասն օրգանիզմից դուրս է
գալիս արտաթորանքի, մեզի, բխկոցի միջոցով արտազատվող գազերի
(մեթան) և կովերի կողմից հավելյալ
ջերմություն արտադրելու միջոցով:
Զուտ էներգիան նպաստում է նաև
պտղի աճին: Արտադրված յուրաքանչյուր կիլոգրամ կաթի համար պահանջվում է որոշակի քանակությամբ
զուտ էներգիա («Կերակրման կառավարում», մաս երկրորդ): Ինչ վերաբերում է տարբեր կերերի գնային
տարբերությանը, մեկ միավոր ընդհանուր սպիտակուցները կամ էներգիան անհրաժեշտ է համեմատել
100% չոր նյութերի հիմքով: Ըստ դրա
էլ՝ կարելի է կողմ նորոշվել, թե որ
կերերն ունեն լավագույն որակ/գին
հարաբերակցությունը:
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ԱՆԱՍՆԱԿԵՐԵՐԻ
ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ. ԿՈՊԻՏ ԿԵՐԵՐ
Բարձրորակ կոպիտ կերերը թաղանթանյութի լավագույն աղբյուրն
են կտրիչի օպտիմալ աշխատանքի
ապահովման համար: Դա վերաբերում է կտրիչի ֆլորայի վրա նրանց
ունեցած ազդեցությանը: Անասնակերերի մեջ առավելագույն սննդարար
նյութերի պարունակություն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է
դրանք հնձել (արածեցնել) հասունության օպտիմալ ժամանակահատվածում: Համարյա բոլոր կերային մշակաբույսերի մեջ սննդարար նյութերի
պարունակությունն
առավելագույն
է լինում նախքան ծաղկման փուլը:
Սննդարար արժեքը և մարսելիությունը նվազում է այդ փուլից հետո:

Կերերի բաղադրության հստակ իմացությունը
պարտադիր է կենդանիների պահանջներին
համապատասխան կերակրման համար

Սիլոսացվող եգիպտացորենը, սորգոն անհրաժեշտ է հնձել հատիկի
կաթնամոմային փուլում առավելագույնն սննդարար արժեք ապահովելու համար:
Դիրտը գարեջրի արտադրության
մնացորդն է: Այն սպիտակուցների և
էներգիայի միջին պարունակությամբ
անասնակեր է: Դիրտը շատ ախորժահամ է, և դրանով կարելի է կերակրել օրական 5-10 կգ: Այն անհրաժեշտ է կերակրել թարմ վիճակում
կամ սիլոսացված: Սիլոսացնելու պարագայում դիրտի պատշաճ խմորման
համար 4-6 շաբաթ է պահանջվում:
Սիլոսամբարը պետք է համապատասխան դրենաժ ունենա, որպեսզի
անասնակերը չնեխի:
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ԷՆԵՐԳԻԱՅՈՎ ՀԱՐՈՒՍՏ
ԱՆԱՍՆԱԿԵՐԵՐ
Հատիկային կերերի մեջ բարձր է
էներգիայի պարունակությունը և
ցածր` սպիտակուցներինը:
Գարի
Որպեսզի գարին լավ յուրացվի, խորհուրդ չի տրվում շատ մանր աղալ, այլապես մարսողական համակարգից
մասամբ մարսված դուրս կգա: Այն
ունի եգիպտացորենի էներգիայի պարունակության 95 %-ը. շատ ախորժահամ և իդելական անասնակեր է:

Խոտի սիլոսացման համար այն պետք է հնձվի
հասունացման ճիշտ փուլում

Եգիպտացորեն
Եգիպտացորենը շատ ախորժահամ
է և ապահովում է մեծ քանակությամբ էներգիա ցածր ծախսերով:
Սակայն, դրա մեջ ցածր է սպիտակուցների, ընդհանուր թաղանթանյութի և հանքանյութերի պարունակությունը: Եգիպտացորենը կարելի է
օգտագործել որպես էներգիայի հիմնական աղբյուր: Եգիպտացորենի
մեջ առկա էներգիան արդյունավետ
օգտագործելու համար անհրաժեշտ
է այն պատշաճ կերպով նորմավորել
այլ բաղադրիչների հետ: Եգիպտացորենն անհրաժեշտ է օգտագործել
աղացած կամ մամլած վիճակում: Այն
կարելի է նաև սիլոսացնել: Խորհուրդ
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Աղյուսակ 2. Կոպիտ կերերի և նրանց սննդային բաղադրության օրինակները 1 կգ թարմ
արտադրանքի մեջ (գ/կգ)
Կոպիտ կերերի օրինակներ. դրանց սննդարարությունը 1 կգ թարմ կերում
Չոր
նյութեր
գրամ

Հում
ճարպ

Ընդհ.
Մարսելի
ննդանյութ
գրամ

Լակտացիայի
համար
անհրաժեշտ
էներգիա
Մկալ

Առվույտ (թարմ)

200

Հռոդոսի խոտ (թարմ)

200

Ռայգռաս

180

Հում
պրոտեին
գրամ

Կալցիում
գրամ

Ֆոսֆոր
գրամ

50

210

75

150

0,3

45

4,4

0,7

0,3

20

1,3

45

1

110

0,25

20
0,4

Սորգո

240

55

140

0,35

25

0,9

Խոտի սիլոս

450

100

280

0,6

75

2,5

1

Եգիպտացորենի սիլոս

300

75

180

0,35

20

0,8

0,7
0,5

Սորգոյի սիլոս

300

80

170

0,4

20

0,7

Առվույտի խոտ

900

200

540

1,3

200

13,4

3

Հռոդոսի խոտ (չոր)

900

240

510

1,15

70

4,5

3,5

Ռայգռաս (չոր)

880

250

530

1,2

75

Գարու ծղոտ

910

380

430

0,9

40

Վարսակի ծղոտ

920

375

460

1,05

40

Ցորենի ծղոտ

900

375

400

0,85

30

չի տրվում երկար պահել աղացած
եգիպտացորենը, քանզի այն արագ
փոխում է համը և զգալիորեն նվազում կարոտինի պարունակությունը:
Եգիպտացորենի
առավելությունն
այն է, որ դրա մեջ բարձր է չտրոհվող օսլայի պարունակությունը:

Կովերի կերաբաժնում եգիպտացորենը
էներգիայի հիմ նական աղբյուր է

2,7

0,7
0,6

1,6

0,5

Վարսակ
Վարսակի մեջ բարձր է ընդհանուր
թաղանթանյութի պարունակությունը,
ուստի, խորհուրդ է տրվում մամլած
վարսակը խառնել այլ հատիկային
կերերի հետ, որպեսզի առավելագույնս յուրացվի կենդանիների կողմից: Վարսակը դրական ազդեցություն ունի կաթնատվության և կաթի
յուղայնության վրա: Մամլած վարսակը շատ լավ կեր է հորթերի համար:
Թաղանթանյութի բարձր պարունակությունը նպաստում է կտրիչի վաղ
ձևավորմանը:
Սորգո
Սորգոյի հատիկն արտակարգ կեր է
խոշոր եղ ջերավոր կենդանիների համար, եթե խառնվի այլ ախորժահամ
կերային բաղադրիչների հետ: Խորհուրդ չի տրվում շատ մանր աղալ,
քանզի լավ չի յուրացվի օրգանիզմի
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Կորայի սորգոն էներգիայով հարուստ
կերատեսակ է

կողմից: Հարկ է հիշել, որ կարմիր
սորգոյի սորտերն ունեն տանինի
բարձր պարունակություն և չունեն
կարոտին: Մեծ քանակությամբ ընդունելու դեպքում տանինը թունավոր
է դառնում օրգանիզմի համար:
Եգիպտացորենի աղացած
հատիկներ և կողրեր
Սա իր մեջ ներառում է եգիպտացորենի աղացած հատիկները, կողրերը, կեղևը և մազմզուկները: Եգիպտացորենի հատիկի և կողրերի մեջ
ընդհանուր մարսելի սննդանյութերի և սպիտակուցների պարունակությունը շատ ավելի ցածր է, քան
եգիպտացորենի բույսի մեջ, սակայն
բարձր է ընդհանուր մարսելի թաղանթանյութի պարունակությունը:

Բրնձի թեփ
Բրնձի թեփը բրնձի վերամշակման
արտադրամասում առաջացած արտադրական մնացորդ է: Այն բաղկացած է թեփից, բրնձի ընձյուղներից և
կոտրտված կտորներից: Բրնձի թեփը
նման է վարսակին ընդհանուր սպիտակուցների, էներգիայի, բուսայուղի
և թաղանթանյութի պարունակության
առումով, սակայն այն ավելի հարուստ է ֆոսֆորով:
Ցորենի թեփ
Ցորենի թեփը աղացած ցորենից
ստացված արտադրական մնացորդ
է: Այն խիստ ախորժահամ է: Նրա
մեջ ցածր է կալցիումի պարունակությունը, սակայն ֆոսֆորինն ավելի
բարձր է, քան հատիկային կերերի
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մեծ մասի կամ դրանցից ստացված
կողմ նակի արտադրանքների մեջ:
Այն հում թաղանթանյութով հարուստ
ծավալային կեր է և ունի լուծ առաջացնելու հատկություն:
Շաքարի ճակնդեղ
Գոյություն ունեն նաև չորացրած շաքարի ճակնդեղի պարկուճներ: Այն
կաթնատու կովերի համար էներգիայի իդեալական աղբյուր է, քանզի դրա մեջ բարձր է չտրոհվող սպիտակուցների
պարունակությունը
(45%): Ընդհանուր թաղանթանյութն
ապահովում է բարձր մարսելիություն, և կթու կովերին կարելի է օրական մինչև 3 կգ շաքարի ճակնդեղ
կերակրել:

Առվույտը էներգիայով և սպիտակուցներով
հարուստ կերատեսակ է

Եղեգի կերամաթ
Եղեգի կերամաթը շատ ախորժահամ
կեր է, որը չոր կերերի մեջ ծառայում
է որպես փոշին նստեցնող և կապակցող բաղադրիչ: Այն էներգիայի էժան
և հիանալի աղբյուր է: Կերախառնուրդների մեջ կարելի է ավելացնել
մինև 10% եղեգի կերամաթ:

ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐՈՎ
ՀԱՐՈՒՍՏ ԿԵՐԵՐ
Սպիտակուցներով հարուստ կերերի
մեծ մասը ստացվում է այն հատիկային կերերից, որոնցից ստանում
են բուսական յուղը: Այն բուսական
յուղի արտազատումից ստացված
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արտադրական մնացորդ է: Կարելի
է որպես անասնակեր օգտագործել
նաև այն հատիկները, որոնցից ստանում են բուսական յուղը:
Առվույտի գրանուլներ
Առվույտի գրանուլներն արտադրվում
են առվույտից բույսերի ջրազրկման
արտադրամասերում: Առվույտի գրանուլներում առկա սպիտակուցներն
ավելի քիչ են տրոհվող, քան առվույտի խոտի մեջ առկա սպիտակուցները: Հետևաբար, առվույտի գրանուլներն օրգանիզմի կողմից չսինթեզվող
(շրջանցող) սպիտակուցների լավ աղբյուր են:
Չորացրած դիրտի հատիկներ
Չորացրած դիրտում պարունակվող
սպիտակուցները
կտրիչում

Բամբակի սերմերը հարուստ են էներգիայով և
սպիտակուցներով

համեմատաբար դանդաղ են տրոհվում: Կթու կովերին կարելի է օրական մինչև 2 կգ կերակրել: Չորացրած
դիրտը պարունակում է մոտավորապես 49% չտրոհվող սպիտակուց:
Բամբակի սերմ
Բամբակի ողջ սերմ նահատիկը կարելի է օգտագործել հասուն կովերի
կերակրման համար: Այս անասնակերը հաճախ օգտագործվում է արևադարձային և մերձարևադարձային
կլիմայական գոտիներում: Այն հարուստ է սպիտակուցներով, բուսայուղով, ընդհանուր թաղանթանյութով և
էներգիայով: Լակտացիայի սկզբնական շրջանում բարձրակիթ կովերին
կարելի է կերակրել օրական մինչև
2,5 կգ բամբակի սերմ: Այն դրական
ազդեցություն ունի կաթի յուղայնության վրա:
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Սոյան հարուստ է պրոտեինով, ճարպերով և
էներգիայով

Բամբակի սերմերից
պատրաստված բրիկետներ
(բամբակի սերմերի շրոտ)
Բամբակի սերմերից պատրաստված
բրիկետները (կամ շրոտը) սպիտակուցների հիանալի աղբյուր են կաթնատու կովերի համար: Անհրաժեշտ
է խուսափել գերկերակրումից, քանզի բամբակի սերմից պատրաստված
բրիկետները կարող են պարունակել
թունավոր նյութ, որը կոչվում է գոսիպոլ (gossypol): Գոսիպոլն արգելակիչ
ազդեցություն ունի կովի աղիներում
առկա մարսողական ֆերմենտների
վրա: 100 ˚C-ից ավելի տաքացնելու
դեպքում փոխվում է գոսիպոլի քիմիական բաղադրությունը, և ոչնչանում
են թույները:
Սոյա
Սոյայի մեջ բարձր է սպիտակուցների, բուսայուղի և էներգիայի պարունակությունը: Կերակրելուց առաջ սոյայի հատիկներն անհրաժեշտ է աղալ
կամ կոտրատել, սակայն խորհուրդ
չի տրվում այդ վիճակում մեկ շաբաթից ավելի պահել: Սոյայի աղացած կամ կոտրատած հատիկներն
արագ կծվահամ են դառնում իրենց

մեջ առկա լիպազա ֆերմենտի շնորհիվ: Սոյայի մեջ առկա է նաև ուրեազա կոչվող ֆերմենտը, որը մեզը
փոխարկում է ամոնիակի և կարող է
վատ ազդեցություն ունենալ կովերի
մարսողական համակարգի վրա: Լիպազան և ուրեազան չեզոքանում են
բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում: Այն կովերը, որոնք կերակրվում
են ջերմային մշակում անցած սոյայի
հատիկներով, ավելի բարձր մթերատվություն են ապահովում, քան
նրանք, որոնք կերակրվում են հում
սոյայի հատիկներով:
Սոյայի շրոտ
Սոյայի շրոտը բուսական ծագման
սպիտակուցների և էներգիայի ամենակարևոր աղբյուրներից է: Այն շատ
ախորժահամ է և կարելի է կերաբաժինների մեջ անսահմանափակ օգտագործել որպես սպիտակուցների
հիմ նական աղբյուր:
Արևածաղկի շրոտ
Արևածաղկի շրոտն արևածաղկի
հատիկներից բուսայուղի արտազատումից մնացած արտադրական
մնացորդ է: Դրա բաղադրությունը
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տարբեր է՝ կախված առկա կեղևների (թաղանթանյութի) պարունակությունից: Կեղևազատված հատիկների շրոտը կաթնատու կովերի համար
սպիտակուցների հիանալի աղբյուր է:

սպիտակուցներով: Դրանցից որոշներն այնքան էլ բարձր համային հատկանիշներ չունեն և կերաբաժնում
սահմանափակ քանակությամբ պետք
է ներառվեն, ինչպես ներկայացված է
աղյուսակներում: Անհրաժեշտ է զգուշություն պահպանել, քանզի առկա է
որոշ արտադրական մնացորդներից
սալմոնելոզով վարակման ռիսկ:

ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐՈՎ
ՀԱՐՈՒՍՏ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ
ԾԱԳՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐ

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐ

Այս կերերը սպանդանոցների և
ձկնարդյունաբերական
ձեռնարկությունների արտադրական մնացորդներ են և շատ հարուստ են

Այս հավելում ներն օգտագործվում են
կերաբաժնի նորմավորման ժամանակ անհրաժեշտ հանքանյութեր ներառելու համար:

Ճիշտ կերակրումը շահութաբեր
կաթնարտադրության պարտադիր պայման է
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Կաթնատու տավարի կերակրման
հիմ նական
սկզբունքներն
իմանալը շատ կարևոր է կաթնարտադրության և կենդանիների առողջության
պահպանման
համար:
Արդյունավետ կաթնարտադրության
կարևոր նախապայմանը տարբեր
կերերի առանձնահատկությունների

և լակտացիայի շրջանում կաթնատու
կովերի սննդային պահանջների մասին իմացությունն է: «Կերակրման
կառավարում» գրքույկի երկրորդ մասում ավելի մանրամասն կներկայացվի ճիշտ նորմավորված կերաբաժինների բաղադրությունը, ինչպես նաև՝
կոնցենտրատների խառնուրդները:

Գրքdյկը լdյս է տեսել ԱՄՆ Գյdղդեպարտաﬔնտի
ֆինանսավորմամբ d Ագրոբիզնեսի և գյdղի զարգացման
կենտրոն հիﬓադրաﬕ աջակցdթյամբ
Մասնագիտական խմբագիր՝ Տիգրան Գաբրիելյան
Թարգմանիչ՝ Զարdհի Անդրեասյան
Տպագրdթյdնը «Անտարես» ՍՊԸ
Տպաքանակ՝ 1000

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿ...
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