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ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ
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Գրքույկում օգտագործված են «Վեպրո Հոլանդ»
կազմակերպության կողմից հրատարակված նյութերը
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ՆԱԽԱԲԱՆ
«Կերակրման կառավարումը» գրքույկի երկրորդ մասը հրատարակած ձեռնարկների շարքում թվով հինգերորդ
ձեռնարկն է: «Կերակրման կառավարումը» գրքույկի առաջին մասում
ներկայացված է ամենատարածված
անասնակերերի բաղադրությունը և
օգտագործումը: Սույն ձեռնարկների
նպատակն է տրամադրել կառավարման վերաբերյալ օգտակար տեղեկատվություն: Ամբողջ աշխարհում
կարևորվում է կաթնատու տավարի
ճիշտ 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, կարծում ենք, որ այս ձեռնարկը և նույն
թեմային առնչվող այլ ձեռնարկներ
կօգնեն խորացնել ձեր գիտելիքները
կաթնատու նախրի կառավարման
վերաբերյալ՝ դրանով իսկ նպաստելով առողջ և բարձր մթերատվություն
ունեցող նախրի ձևավորմանը:
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Կովերի կաթնատվությունն ավելանում է ճիշտ կերակրման, գենետիկական սելեկցիայի, նախրի առող ջության վերահսկման և կառավարման
ավելի կատարելագործված եղանակների կիրառման արդյունքում: Հետևաբար անհրաժեշտ է ավելի մեծ
ուշադրություն դարձնել կերակրման
վրա: Կերակրումը մեծ ազդեցություն
ունի կաթնային տնտեսության շահութաբերության վրա: Ճիշտ նորմավորված կերաբաժին կազմելու
նպատակն է կովերին այնպիսի սննդակարգով կերակրել, որի արդյունքում հնարավոր կլինի հնարավորինս էժան կաթ արտադրել և առողջ
անասնագլխաքանակ ունենալ:
Ճիշտ կազմված կերաբաժինը պետք
է բավարարի էներգիայի և սպիտակուցների պահանջները՝ կաթնատվության,
կաթի
բաղադրության,
աճի և վերարտադրության առումով:
Կերաբաժինը պետք է սննդարարության տեսանկյունից լինի լիաժեք և
պարունակի համապատասխան քանակությամբ հանքանյութեր և վիտամիններ: Կերակրման կառավարման
վերաբերյալ սույն ձեռնարկում ներկայացվում է լակտացիայի ազդեցությունը սննդային պահանջների վրա,
ինչպես նաև՝ կթու կովերի կերաբաժինների կազմման պարզ եղանակները: Սովորաբար օգտագործվող
որակյալ անասնակերերի միջին սննդային բաղադրիչներին ծանոթանալու համար խորհուրդ է տրվում
օգտվել «Կերակրման կառավարում»
գրքույկի առաջին հատորից: Առավել
արդյունավետ կերաբաժին կազմելու
համար ավելի նպատակահարմար է
անասնակերերը լաբորատոր անալիզի ենթարկել, քանզի կերերի մեջ
սննդանյութերի պարունակությունը

կարող է շատ տարբեր լինել: Կերաբաժինը պետք է պարունակի բավականաչափ կոպիտ կերեր, որոնց
մեջ առկա է համապատասխան քանակությամբ թաղանթանյութ, որը
նպաստում է մարսողությանը և կաթի
բաղադրության բարելավմանը: Թաղանթանյութերով հարուստ կերերը
պետք է կազմեն ընդհանուր կերաբաժնի մեկ երրորդ մասը մարսողական համակարգի խանգարում ներից
խուսափելու համար:
Ճիշտ նորմավորված կերաբաժինը
նպաստում է բարձր և տնտեսապես
արդյունավետ կաթնարտադրությանը:
Հետևաբար, կերաբաժնի հիմքը
պետք է կազմեն կոպիտ կերերը,
ինչպիսիք են` տարբեր տեսակի չոր
խոտերը, կանաչ մասսան և եգիպտացորենի սիլոսը: Ավելին՝ կերաբաժինը պետք է կաթնատու կովերի
համար լինի ախորժելի և դուրեկան:
Կերաբաժնի բաղադրիչների ախորժահամությունը և սննդարարությունն
ավելի կարևոր են, քան բաղադրիչների քանակը: Կերաբաժինը պետք
է բարենպաստ ազդեցություն ունենա
կովերի առող ջության և կաթնատվության վրա: Նյութափոխանակության
խանգարում ների մեծ մասը տեղի է
ունենում ծնի ժամանակ և ծնին հաջորդող 6–8 շաբաթվա ընթացքում:
Սա հենց այն ժամանակահատվածն
է, երբ կաթնատու կովերը գտնվում
են ուժեղ սթրեսի մեջ:
Սննդարարության մակարդակը և
կերաբաժնի բաղադրությունը ծնից
առաջ և հետո շատ կարևոր են կովերի առող ջության պահպանման համար: Կերաբաժինը չպետք է ազդի
կաթի համի վրա, քանզի թարմ կաթը
պետք է զերծ լինի որևէ տհաճ համից
և հոտից: Բարձր շահույթ ստանալու
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համար կարևոր է, որ կերակրման
ծախսերը բարձր չլինեն: Հետևաբար, կերաբաժնի մեջ անհրաժեշտ
է հնարավորինս ավելացնել սեփական աճեցրած բարձրորակ կերերի
քանակը: Անհրաժեշտ է գնել համապատասխան հանքանյութերի և
վիտամինների
պարունակությամբ
համակցված կերեր` սպիտակուցի և
էներգիայի հնարավոր նվազագույն
ծախսերով օպտիմալ կաթնատվություն ապահովելու նպատակով:

ԼԱԿՏԱՑԻԱՅԻ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ
ՎՐԱ
Սննդային պահանջները և ընդունած
կերի քանակը զգալիորեն տարբեր
է լակտացիայի տարբեր շրջանում
գտնվող կովերի մոտ: Չոր նյութերի ընդունումը և կաթնարտադրության պահանջները ոչ միշտ են
համապատասխանում, և ըստ սննդարարության՝ կովերի լակտացիան

բաժանվում է չորս փուլի: Պատկեր
1-ում ներկայացված են մոտ 700 կգ
կշռող և 305 օրվա ընթացում մոտ
9000 կգ 4.5 % յուղայնությամբ կաթնատվություն ապահովող կթու կովի կաթնատվության, չոր նյութերի
ընդունման, կենդանի զանգվածի
դինամիկան:
Առաջին փուլ
Սովորաբար կովերն առավելագույն
կաթնատվություն են ապահովում
ծնից հետո` 30–40 օրվա միջակայքում, մինչդեռ նրանց կողմից ընդունած չոր նյութերի քանակն իր առավելագույն մակարդակին է հասնում
ծնից հետո՝ 60–80 օրվա միջակայքում: Ծնից մինչև վերոնշյալ ժամանակահատվածը բարձրակիթ կովերի
համար ամենածանր ժամանակաշրջանն է սննդային պահանջների,
մասնավորապես սպիտակուցների և
էներգիայի պահանջների բավարարման համար: Եթե կովերի մոտ ուշանում է անհրաժեշտ քանակությամբ
չոր նյութերի ընդունումը, ապա
դա բացասաբար է անդրադառնում նրանց օրգանիզմի էներգիայի
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բալանսի վրա, և արդյունքում կենդանին այս փուլում քաշ է կորցնում:
Հաճախ 90-րդ օրվանից սկսած (երկրորդ փուլ)՝ կենդանու ընդունած չոր
նյութերի քանակը բավարարում է
էներգիայի պահանջները:
Կովերի մոտ տարբեր է լինում ընդունած չոր նյութերի քանակը: Սովորաբար որքան բարձր է կաթնատվությունը, այնքան ավելի շատ
ժամանակ է պահանջվում էներգիայի
դրական բալանսի հասնելու համար:
Կերաբաժնի մեջ ընդհանուր թաղանթանյութի անհրաժեշտ պարունակությունը կօգնի խուսափել նյութափոխանակության խանգարում ներից,
ինչպիսին է, օրինակ, կտրիչի ացիդոզը: Կերաբաժնի մեջ ընդհանուր
թաղանթանյութի պարունակությունը
չպետք է 16 %-ից պակաս լինի: Առաջին փուլում բարձրակիթ կովերին
անհրաժեշտ է կերակրել բարձրորակ
կոպիտ կերերով, որոնց մեջ բարձր

է էներգիայի պարունակությունը, և
դանդաղ տրոհվող օսլայի բարձր
պարունակությամբ
համակցված
կերերով:
Էներգիայի այդպիսի բարձր պարունակությամբ կերաբաժինը կնպաստի, որպեսզի կովերի քաշի անկումը
դանդաղի: Օսլան կարող է դրական
ազդեցություն ունենալ կաթի և սպիտակուցների արտադրության վրա,
սակայն այն կնվազեցնի կաթի յուղայնության տոկոսը: Կարտոֆիլում
և հացահատիկներում պարունակվող
օսլան (հեշտությամբ տրոհվող) հայտնի է կաթի յուղայնության վրա իր անբարենպաստ ազդեցությամբ և այն
բանով, որ մեծ քանակության դեպքում այն կարող է առաջացնել կտրիչի
ացիդոզ: Այդպիսի վիճակում հաճախ
հայտնվում են լակտացիայի վաղ շրջանում գտնվող կովերը, եթե դրանց
կերաբաժնում
հացահատիկների
պարունակությունն ավելի բարձր է
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լինում, քան ցամաքի շրջանում տրվող կերաբաժնի մեջ: Բացի այդ, այն
կարող է նաև շրդանի ոլորման պատճառ դառնալ: Ավելի գերադասելի է
կերախառնուրդ պատրաստել, քան
կերային բաղադրիչներն առանձինառանձին կերակրել: Ընդհանուր կերախառնուրդին մեծ քանակությամբ
կոնցենտրատներ ավելացնելու միջոցով կարելի է բարձրացնել կաթի յուղայնության տոկոսը:
Եթե կենդանիները կերակրվում են
միայն մեծ քանակությամբ կոպիտ
կերերով համալրված կերախառնուրդով, ապա դա ոչ մի դրական ազդեցություն չի ունենա կաթնատվության,
կաթի յուղայնության և սպիտակուցի
տոկոսի վրա: Կերախառնուրդի հիմնական առավելությունն այն է, որ
նվազեցնում է ացիդոզով հիվանդանալու ռիսկը, եթե կովերին հարկադրում են ուտել կոպիտ և այլ կերերը
(կոնցենտրատներ կամ հացահատիկ) միաժամանակ: Խորհուրդ է
տրվում կերաբաժնի մեջ ներառել
համապատասխան քանակությամբ
հանքանյութեր և վիտամիններ այդ
շրջանում դրանց պակասից խուսափելու համար:
Երկրորդ փուլ
90–200-րդ օրն ընկած ժամանակահատվածում կովերի ընդունած չոր
նյութերը բավարարում են կաթնատվության և աճի համար անհրաժեշտ
էներգիայի պահանջները: Կաթնատու
կովը վերականգնում է առաջին փուլում կորցրած պաշարների մի մասը:
Ածխաջրերով հարուստ կերաբաժնով
կերակրումն այս փուլում ավելի քիչ
ազդեցություն կունենա կաթնատվության վրա, քան առաջին փուլում: Այս
փուլում անհրաժեշտ է զգույշ լինել
տրոհվող օսլայով (եգիպտացորեն) և
շաքարով հարուստ կերերի քանակը

նորմավորելիս, քանզի դա մեծացնում
է լակտացիայի վերջում կովերի՝ չափից ավելի գիրանալու ռիսկը:
Երրորդ փուլ
Սկսած 200-րդ օրվանից (երրորդ
փուլ)՝ կաթնատվությունն աստիճանաբար նվազում է, սակայն կենդանին շարունակում է ընդունել նույն քանակությամբ չոր նյութեր, օրգանիզմի
պահանջները գերազանցող էներգիայի պաշար և, հետևաբար, գիրանում է: Այս շրջանում կթվող կովերին
անհրաժեշտ է կերակրել էներգիայի
ավելի ցածր պարունակությամբ կերաբաժնով, որպեսզի նրանք չափից
ավելի չգիրանան: Խորհուրդ է տրվում այդ ժամանակ կերաբաժնից
կրճատել էներգիայով հարուստ կերերը, ինչպիսիք են, օրինակ, եգիպտացորենը, եգիպտացորենի սիլոսը
և այլն: Խորհուրդ է տրվում կովերին
կերակրել այնպիսի կերաբաժնով,
որի մեջ բարձր է կոպիտ կերերի պարունակությունը և ցածր հեշտությամբ
տրոհվող ածխաջրերը: Լակտացիայի
առաջին և երկրորդ փուլերում անհրաժեշտ է սահմանափակել բարձրակիթ կովերին տրվող էներգիայով
հարուստ կերերի քանակը՝ ավելի
ծախսարդյունավետ կաթնարտադրություն ապահովելու նպատակով:
Լակտացիայի վերջում կովերին անհրաժեշտ է կերակրել այնպիսի կերաբաժնով, որի մեջ ավելի ցածր է
էներգիայի պարունակությունը:
Չորրորդ փուլ
Չորրորդ փուլը կենդանու ցամաքի
շրջանն է: Որպեսզի կենդանին այս
շրջանում չափից ավելի չգիրանա, կերակրվում է էներգիայի ցածր պարունակությամբ կերաբաժնով, որի մեջ,
սակայն, բարձր է հանքանյութերի և
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Լակտացիայի վերջում կովերին պետք է կերակրել
ցածր էներգիայի պարունակությամբ կերաբաժնով

վիտամինների քանակը: Այդպիսի
կերաբաժինները կանխում են ծնի
ժամանակ առաջացող բարդությունները, հետևաբար, հետագա նյութափոխանակության խանգարում ները,
ինչպիսիք են լակտացիոն մաստիտը,
կետոզը և գեր կովի սինդրոմը: Ցամաքի առաջին ամսվա ընթացքում
կովերին անհրաժեշտ է կերակրել
իրենց կենսական պահանջների բավարարման և 2–4 լիտր կաթնատվության ապահովման համար համապատասխան կերաբաժնով: Ցամաքի
երկրորդ ամսվա ընթացքում կովերին
անհրաժեշտ է կերակրել 5–7 կգ կաթ
արտադրող կովերի համար համապատասխան կերաբաժնով: Այդ

պահանջները կարելի է համապատասխանեցնել կովի գիրության աստիճանի միավորին: Ծավալային և
թաղանթանյութով հարուստ կերերը կարևոր են, որպեսզի կտրիչը
պատշաճ կերպով գործի: Խորհուրդ
է տրվում կենդանիներին կերակրել
էներգիայի ցածր և թաղանթանյութի
բարձր պարունակությամբ կերերով:
Առաջին ամսվա կերաբաժինը կազմելիս անհրաժեշտ է ներառել 4 կգ
չոր նյութ համապատասխան որակի
սենաժից (խոտի սիլոսից) և 6 կգ չոր
նյութ՝ ծղոտից, իսկ երկրորդ ամսվա
կերաբաժնի մեջ՝ 6,5 կգ չոր նյութ
սենաժից (խոտի սիլոսից) և անսահմանափակ քանակությամբ ծղոտից:
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Անհրաժեշտ է սահմանափակել կերի քանակը, երբ տրվեն էներգիայի
բարձր պարունակությամբ կոպիտ
կերեր: Նախքան ծինը (10 օր առաջ),
անհրաժեշտ է կովերին նախապատրաստել կաթնարտադրությանը՝ ավելացնելով կերակրման մակարդակը:
Անհրաժեշտ է համակցված կերերի
քանակն աստիճանաբար ավելացնելով հասցնել օրական 2 կգ-ի: Ծնից
հետո խորհուրդ չի տրվում կերաբաժնում ներառված կոպիտ կերերը փոխարինել այլ կոպիտ կերերով: Ծնից
հետո անհրաժեշտ է ավելացնել համակցված կերերի քանակը՝ ըստ ակնկալվող կաթնատվության:

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ԽՄԲԵՐԻ՝ ԸՍՏ ՆՐԱՆՑ
ԿԱԹՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ
Կառավարման տեսանկյունից խորհուրդ է տրվում կաթնատու մեծ նախիրները բաժանել խմբերի՝ ըստ
կաթնատվության մակարդակի: Այս
համակարգը հնարավորություն է
տալիս ամենաբարձրակիթ կովերին
կերակրել ամենաբարձր որակի կերերով: Այսօր ավտոմատացված կերակրատուփերի համակարգի ներդրման շնորհիվ, երբ համակարգիչը
ինֆորմացիայի տվիչների կամ չիպերի միջոցով կարողանում է ճանաչել կենդանուն, հնարավոր է յուրաքանչյուր կովին առանձին կերակրել
համապատասխան քանակի կոնցենտրատներով: Այդ համակարգը
հնարավորություն է տալիս կովերին
կոնցենտրատներով կերակրել՝ ըստ
24 ժամվա ընթացքում նրանց արտադրած կաթի քանակի:

ԿԱԹՆԱՏՈՒ ԿՈՎԻ
ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
Սննդային պահանջներն արտահայտվում են էներգիայով, սպիտակուցներով, ընդհանուր թաղանթանյութով,
հանքանյութերով և վիտամիններով,
որոնց մասին տեղեկատվություն կարելի է ձեռք բերել կաթնատու տավարի սննդային պահանջների վերաբերյալ ուղեցույցներից: Եթե հնարավոր
չէ գտնել ուղեցույց, ապա խորհուրդ
է տրվում օգտվել Ազգային հետազոտությունների (ԱՄՆ) կամ Գյուղատնտեսական
հետազոտությունների
խորհուրդների (Մեծ Բրիտանիա)
առաջարկած աղյուսակներից կամ
որևէ վստահելի աղբյուրի տրամադրած՝ կերերի բաղադրության վերաբերյալ տվյալներից: Դրանք գործնական լավ ուղեցույցներ են, սակայն

Համակարգչով կառավարվող
կերակրատուփերն ապահովում են կովերին
կոնցենտրատներով
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համար անհրաժեշտ զուտ էներգիայի արժեքները (միավորներ), քանզի
դրանք լայնորեն կիրառվում են միջազգային գրականության մեջ: Զանազան կերերի մեջ սննդանյութերի
բաղադրությանը ծանոթանալու համար կարող եք օգտվել «Կերակրման
կառավարում» ձեռնարկի առաջին
մասի 3-րդ և 4-րդ աղյուսակներից:

ԿԵՐԱԲԱԺՆԻ ԿԱԶՄՈՒՄ
Նախքան կերաբաժնի կազմելը, անհրաժեշտ է իմանալ տարբեր կենդանի զանգվածով կովերի կենսական պահանջների ապահովման և
կաթնատվության նորմաները (տե՛ս
աղյուսակ 1-ը, 2-ը):

Կաթնատվության մակարդակով է
հիմ նականում որոշվում կովերի սննդային
պահանջները

սեփական կարծիքը նույնպես պետք
է հաշվի առնել, կերաբաժինը հարմարեցնել բարձրակիթ կովերի պահանջներին, փոխհատուցել կենդանու
կորցրած քաշը, էներգիայի պահանջը
ցուրտ և տաք կլիմայական պայմաններում և այլն: Խորհուրդ է տրվում
կենդանիներին այնքան կերակրել,
որ կերային մնացորդները կազմեն մինչև 10 %: Կթու կովի էներգիայի պահանջները տարբեր կերպ են
արտահայտվում: Սույն ձեռնարկում
օգտագործվում են ընդհանուր մարսելի սննդանյութերի և լակտացիայի

ԿԱԹՆԱՏՈՒ ՏԱՎԱՐԻ
ԿԵՐԱԲԱԺՆԻ
ՆՈՐՄԱՎՈՐՈՒՄԸ
Սննդային պահանջների հաշվարկը
(1-ին քայլ)
Կաթնատու կովերի համար կերաբաժին կազմելիս առաջին քայլը միշտ
պետք է լինի կենդանիների կենսական պահանջների ապահովման և

Աղյուսակ 1. Լիատարիք կովերի կենսական պահանջների բավարարման համար անհրաժեշտ օրական
սննդանյութերի քանակը
Կենդանու

Չոր նյութերի

քաշը

քանակը

(կգ)

(կգ)

Էներգիա
ԸՄՍ
(գ)

Հում

ՄԷ
Մկալ

Հանքանյութեր

պրոտ.
(գ)

Ca

P

գ

գ

550

≥ 15

4,000

9,1

385

22

16

600

≥ 17

4,250

9,7

405

24

17

650

≥ 18

4,500

10,3

430

26

19

700

≥ 19

4,750

10,9

450

28

20

750

≥ 20

5,000

11,5

470

30

21
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Աղյուսակ 2. 1 կգ կաթի արտադրության համար պահանջվող օրական կենսական պահանջները կաթի
տարբեր յուղայնության դեպքում
Կաթի

Էներգիա

յուղի

ԸՄՍ

%

(գ)

Հանքանյութեր

Հում

ՄԷ

պրոտ.

Ca

P

(գ)

(գ)

(գ)

Մկկալ

3,5

300

0,7

85

3

4

325

0,75

90

3,2

2

4,5

345

0,8

95

3,45

2,15

5

365

0,85

100

3,7

2,3

5,5

385

0,9

110

3,95

2,45

կաթնատվության համար անհրաժեշտ սննդանյութերի հաշվարկը՝
օգտվելով աղյուսակ 1-ից և 2-ից:
Օրինակ՝ աղյուսակ 3-ում ներկայացված է երկրորդ լակտացիայի սկզբում
կովի համար անհրաժեշտ 700 կգ
կենդանի զանգվածի սննդանյութերի հաշվարկը՝ 4% յուղայնությամբ 35
կգ օրական կաթնատվության պարագայում: Բարձրակիթ կովերի ընդունած չոր նյութերի քանակը կարող
է կազմել կենդանու քաշի 3–4 %-ը՝
կախված կաթնատվությունից, լակտացիայի փուլից, շրջակա միջավայրի պայմաններից (օրինակ՝ ջերմաստիճանից), կոպիտ կերերի որակից,
ինչպես նաև՝ կենդանու ախորժակից:
Այս տեղեկատվությունը կարելի է
ձեռք բերել նաև կաթնատու տավարի

1,85

սննդային պահանջների վերաբերյալ
աղյուսակներից:
Ընդունած կոպիտ կերերի
քանակի որոշումը (2-րդ քայլ)
Երկրորդ քայլը պետք է լինի ընդունած կոպիտ կերերի քանակի որոշումը (աղյուսակ 4): Ընդունենք, որ կաթնատու կովն օրական ուտում է 25 կգ
սենաժ խոտի սիլոս (45% չոր նյութերի պարունակությամբ), 10 կգ եգիպտացորենի սիլոս (30% չոր նյութերի
պարունակությամբ) և 2,5 կգ շաքարի
ճակընդեղի մզվացք (90% չոր նյութերի պարունակությամբ): Ընդունած
կոպիտ կերերի քանակությունը հաշվելու համար կարելի է կշռել սիլոսը,
խոտը և այլ կերերը ու դրանից հանել

Աղյուսակ 3. Կաթնատու կովի սննդային պահանջների հաշվարկի օրինակ
Չոր
նյութի
ընդունում
(կգ)
Կենսապահ կեր

Հում
թաղանթ.
(%)

≥ 19

35 կգ կաթ, 4% յուղ.
Ընդհ. պահանջվում է

≥ 19

≥ 16

Էներգիա
ԸՄՍ

ՄԷ

(գ)

Մկալ

4,750

Հում
պրոտ.

Հանքանյութեր

(գ)

Ca

P

(գ)

(գ)

10,90

450,000

28

20

(քայլ 1)

11,400

26,25

3,150

112

70

(քայլ 1)

16,150

37,15

3,600

140

90

(քայլ 1)
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Աղյուսակ 4. Ընդունած կոպիտ կերերի հաշվարկը
Որպես
կեր
(կգ)

Չոր նյութի
ընդունում
(կգ)

Հում
թաղանթ.

25

11,25

10

3

2,5

Էներգիա

Հում
պրոտ.
(գ)

Հանքանյութեր

ԸՄՍ

ՄԷ

2 500

7,000

15

1,870

750

1,800

3,5

200

8

7

(գ)

Ca

P

(գ)

(գ)

62

25

2,25

400

1,750

3,9

230

14

2

Ընդհամենը

16,5

3 650

10,550

22,4

2,300

84

34

Պակաս

2,5

≥ 16

5,600

14,75

1,300

56

56

կերի մնացորդը: Քանի որ գործնականում դա հաճախ այնքան էլ հարմար չէ, անհրաժեշտ է հաշվարկել
ընդունած կոպիտ կերերի քանակը:
Հնարավոր չէ այս հաշվարկը շատ
ճշգրիտ կերպով կատարել. դա կարող է կերաբաժնում անհրաժեշտ հավելյալ կոնցենտրատների քանակը
սխալ հաշվարկելու պատճառ դառնալ: Սխալներից խուսափելու համար
խորհուրդ է տրվում հաշվարկը կատարելիս հիմք ընդունել այն, որ կերային ավելցուկը պետք է կազմի 10%՝
կենդանիների կողմից անհրաժեշտ
քանակությամբ չոր նյութերի ընդունումն ապահովելու նպատակով:
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ կոպիտ կերերի և կոնցենտրատների բարձր պարունակություն ունեցող կերաբաժինները
դրական ազդեցություն են ունենում

կաթի բաղադրիչների վրա, սակայն
պետք է հաշվի առնել, որ կոպիտ
կերերի պարունակությունը 50 %-ից
ավելի պետք է լինի:
Կերաբաժնի նորմավորում` հաշվի
առնելով ընդունվող չոր նյութերի
քանակը, էներգիան և
սպիտակուցները (3-րդ քայլ)
Այս քայլում կոպիտ կերերում պարունակվող սննդանյութերը հանվում
են կենսական պահանջների և կաթնատվության համար անհրաժեշտ
ընդհանուր սննդանյութերից: Չոր
նյութերի նվազագույն քանակը դեռևս
ապահովված չէ, և ցանկալի մակարդակի կաթնատվություն ապահովելու
համար անհրաժեշտ սննդանյութերի քանակը թերի է (աղյուսակ 4):

Աղյուսակ 5. Առկա կերատեսակներ
Փաստացի
ՀՊ

Անհրաժեշտ
ՀՊ

Տարբերութ.

Բազմապատկած

Բալանս

Եգիպտացորենի
հատիկ

100

160

- 60

x5

- 300

(քայլ 4 և 5)

Ցորենի թեփ

155

160

-5

x4

- 20

(քայլ 4 և 5)

Սորգո

115

160

- 45

x4

- 180

(քայլ 4 և 5)

Բամբակի սերմ

410

160

+ 250

x2

+ 500

(քայլ 4 և 5)

15

0
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Հետևաբար ակնհայտ է, որ սննդանյութերի անհրաժեշտ քանակը
պետք է համալրվի համակցված կերի միջոցով, որպեսզի բավարարվեն
ակնկալվող կաթնատվության ապահովման համար անհրաժեշտ սննդային պահանջները:
Համակցված կերերի քանակի
հաշվարկը (4-րդ քայլ)
Ընդունենք, որ ընդունած համակցված կերերի մեջ ընդհանուր մարսելի
սննդանյութերի պարունակությունը
725 գ է: Ընդհանուր մարսելի սննդանյութերի առումով կերաբաժին
նորմավորելու համար անհրաժեշտ է
մոտավորապես 8 կգ էներգիայով հարուստ կեր (5600 գ ընդհանուր մարսելի սննդանյութերը բաժանել 725
գ-ի վրա յուրաքանչյուր կիլոգրամի

Ճիշտ նորմավորված կերաբաժնի արդյունքը
կերևա կթի հրապարակում

համար): Ընդհանուր սպիտակուցների համար 1300 գ-ը պետք է բաժանել մոտավորապես 160 գ ընդհանուր
սպիտակուցների վրա՝ ընդունած
յուրաքանչյուր կգ կերի հաշվով:
Կերերի ընտրությունը կերաբաժին
կազմելու ժամանակ (5-րդ քայլ)
Կերաբաժին կազմելու համար կարելի է գնել մոտավորապես 725 գ ընդհանուր մարսելի սննդանյութերի և
160 գ սպիտակուցների պարունակությամբ (1 կգ-ի հաշվով) համակցված
կեր: Ֆերմայում աճեցրած համապատասխան կերերի առկայության դեպքում կարելի է կերախառնուրդը ֆերմայում պատրաստել: Անհրաժեշտ է
ճշտել կերերի տարբեր բաղադրիչների գները չոր նյութերի հիման վրա
և համեմատել ընդհանուր մարսելի
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Բարձր մթերատու կենդանիներին կաթի արտադրության համար
հաճախ չի հերիքում էներգիան, հաճախ էլ` սպիտակուցները

սննդանյութերի ու սպիտակուցների
գները շուկայում առկա համակցված
կերերի հիման վրա: Ընդունենք, որ
ֆերմայում առկա են հետևյալ բոլոր
բաղադրիչները՝ եգիպտացորեն, ցորենի թեփ, սորգո, բամբակի սերմերի շրոտ, և, օրինակ, պատրաստենք
դրանցից կերախառնուրդ: Կերերի
սննդային բաղադրիչներին ծանոթանալու համար կարող եք օգտվել
«Կերակրման կառավարում» գրքույկի առաջին մասում ներառված
աղյուսակներից:
Անհրաժեշտ
է,
նախ, հաշվել յուրաքանչյուր բաղադրիչի փաստացի և նախատեսվող

ընդհանուր սպիտակուցների տարբերությունները (աղյուսակ 5): Ըստ այս
հավասարման՝ տարբերություններն
այնպես են համատեղված, որ դրանց
հանրագումարը կազմում է զրո: Բազմապատկման գործակիցները ցույց
են տալիս, թե անհրաժեշտ կերախառնուրդ ստանալու համար յուրաքանչյուր կերից որքան է հարկավոր:
Սույն հավասարման մեջ կերախառնուրդը բաղկացած է 5/15 մաս եգիպտացորենից, 4/15 մաս ցորենի թեփից, 4/15 մաս սորգոյից և 2/15 մաս
բամբակի սերմերի շրոտից:

Աղյուսակ 6. Մեկ կգ համակցված կերի սննդային բաղադրությունը

Եգիպտացորենի
հատիկ
Ցորենի թեփ
Սորգո
Բամբակի
սերմ
Խառնուրդի 1
կգ-ում

%-ը
Բաժնե- Ընդհանուր Ընդհա- Մարսելի Ընդհա- Հում Ընդհախառմասը
Մարսելի նուր ԸՄՍ Էներգիա
նուր
պրոտ
նուր
նուրդում խառնուր- Սննդա(ՄԷ)
Մկալ (գրամ)
(գրամ)
ՀՊ
դում
նյութեր
Մկալ
(ԸՄՍ)
(գրամ)
33

5/15

840

280

2,00

0,66

100

33,3

(քայլ 6)

33
27

4/15
4/15

630
670

170
180

1,40
1,20

0,37
0,32

155
115

41,3
30,7

(քայլ 6)
(քայլ 6)

13

2/15

680

90

1,60

0,21

410

54,7

(քայլ 6)

160 գ
ՀՊ

(քայլ 6)

720 գ
ԸՄՍ

1.6
Մկալ
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Համակցված կերի մեջ
սննդանյութերի բաղադրության
հաշվարկը (6-րդ քայլ)
Ինչպես արդեն նկարագրվել է սույն
գրքույկի առաջին մասում, կերերի
մեծ մասն ունի իր առանձնահատկությունները, որոնք չի կարելի անտեսել
կենդանիների կերակրման ժամանակ: Կերախառնուրդի մեջ եգիպտացորենի, ցորենի թեփի, սորգոյի
և բամբակի սերմերի շրոտի պարունակությունը պետք է համապատասխանաբար լինի 50 %, 25 %, 25 %
և 15 %: Մեր ներկայացրած օրինակի
մեջ (աղյուսակ 6) միայն եգիպտացորենի և բամբակի սերմերի շրոտի
պարունակությունն է համապատասխանում նորմային: Ցորենի թեփի և
սորգոյի պարունակությունը մի քիչ
ավել է, սակայն դա մտահոգության
առիթ չպետք է դառնա:
Կերախառնուրդի համապատասխան
սննդային բաղադրությունը ստանալու համար անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր բաղադրիչը բազմապատկել
ընդհանուր մարսելի սննդանյութերի,
լակտացիայի համար անհրաժեշտ
զուտ էներգիայի և ընդհանուր սպիտակուցների թվով, այնուհետև գումարել այդ բաղադրիչները:

Ընդհանուր սննդանյութերի
հաշվարկը (7-րդ քայլ)
Կոպիտ և համակցված կերերում առկա սննդանյութերի արժեքները միմյանց գումարելով կարելի է ստանալ
սննդանյութերի ընդհանուր քանակը:
Կերաբաժնի կազմում՝ ըստ
էներգիայի, սպիտակուցների,
հանքանյութերի և վիտամինների
(8-րդ քայլ)
Կոպիտ
և
համակցված
կերերի ընդհանուր կերային արժեքները (միավորները) համեմատվում են
կենսական պահանջների բավարարման և կաթնատվության համար անհրաժեշտ քանակության հետ
(աղյուսակ 8): Մենք նկատում ենք, որ
կերաբաժնի մեջ անբավարար է լակտացիայի համար անհրաժեշտ զուտ
էներգիայի և կալցիումի քանակությունը: Ընդհանուր սպիտակուցների
պարունակությունը
համապատասխանում է նորմային: Կաթնային տավարաբուծության մեջ հաճախ տեսնում ենք, որ բարձրակիթ կովերի մոտ
ավելի շատ պակասում է էներգիան,
քան սպիտակուցները: Սույն գրքույկի առաջին մասի 4-րդ աղյուսակում

Աղյուսակ 7. Ընդհանուր սննդանյութերի քանակի հաշվարկը

Կեր
(կգ)

Կոպիտ կերեր
Համակցված
կերեր
Ընդհանուր

Չոր
նյութեր
(կգ)

Էներգիա

Հում
թաղանթանյութ

ԸՄՍ

ՄԷ

Գրամ

գրամ

մկալ

Հում
պրոտ.
(գրամ)

Հանքանյութեր
Ca

P

գ

գ

37,5

16,5

3,65

10,55

22,4

2,3

84

34

(քայլ 2)

8

7,2

0,540

5,76

12,8

1,28

7

56

(քայլ 6)

45,5

23,7

4,19

16,31

35,2

3,58

91

90

(քայլ 7)
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Աղյուսակ 8. Թերի բաղադրիչների հաշվարկ
Չոր
նյութեր
(կգ)

Հում
թաղանթանյութ

Էներգիա
ԸՄՍ

ՄԷ

(գրամ)

Հում
պրոտ.
(գրամ)

Հանքանյութեր
Ca

P

գրամ

մկալ

գ

գ

Ընդամենը տրվում է

23.7

4,190

16,310

35.2

3,580

91

90

(քայլ 7)

Պահանջվում է

≥ 19

≥ 16 %

16,150

37.15

3,600

140

90

(քայլ 1)

+

+

160

-1.95

-20

-49

-

(քայլ 8)

1 կգ բամբակի սերմերի
շրոտում պարուն.

Դեֆիցիտ

0.9

195

870

2

215

1

7

(քայլ 8)

0.25 կգ հանքանյ./վիտ.

0.25

-

-

-

-

50

-

(քայլ 8)

տեսնում ենք, որ բամբակի սերմերի
շրոտն ամենահարմար կերն է լակտացիայի համար անհրաժեշտ զուտ
էներգիայի պակասը լրացնելու համար: Այդ բաղադրիչների պակասը
լրացնելու համար անհրաժեշտ է մոտավորապես 1 կգ բամբակի սերմերի
շրոտ:
Ընդհանուր մարսելի սննդանյութերի
և սպիտակուցների ավելցուկը դրական ազդեցություն կունենա էներգիայի պաշարի նորմավորման վրա:
Ավելին` խորհուրդ է տրվում ներառել
հանքանյութերի/վիտամինների հավելում ներ (2,5 կգ 1 տոննա համակցված կերին), որն ապահովում է մոտավորապես 7500 ՄՄ (միջազգային
միավոր) վիտամին A, 1000 ՄՄ վիտամին D և մոտավորապես 25 ՄՄ
վիտամին E մեկ կգ խառնուրդի մեջ:
Խորհուրդ է տրվում նաև կենդանիներին մշտապես ապահովել կոշտ
աղով, որը պարունակում է անհրաժեշտ մակրո- և միկրոէլեմենտներ:
Վերը նշված օրինակում, սակայն,
հանքանյութերի պահանջը, մասնավորապես` կալցիումինը (Ca), լիարժեք չի բավարարվում: Սույն օրինակում կերաբաժինն անհրաժեշտ
հանքանյութերով համալրելու համար
բավական է 0,25 կգ կրաքարը (200 գ
կալցիում մեկ կգ-ի համար):

Գումարել բոլոր բաղադրիչները
(9-րդ քայլ)
Աղյուսակ 3-ում ներկայացված կենսական պահանջների բավարարման
և կաթնատվության համար անհրաժեշտ սննդային պահանջները համեմատելու համար գումարվում են
կերաբաժնում ներառված բոլոր սննդանյութերը (աղյուսակ 9):
Ընդհանուր կերաբաժնի
գնահատումը մթերատվության
համար անհրաժեշտ պահանջների
տեսանկյունից (10-րդ քայլ)
Մենք նկատում ենք, որ տրամադրվող սննդանյութերը բավարարում են
տվյալ կովի կերակրման պահանջները: Չոր նյութերի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու նպատակով կենդանուն տրվում է 25 կգ խոտի սիլոս,
10 կգ եգիպտացորենի սիլոս և 2,5
կգ ճակնդեղ, որը կազմում է անհրաժեշտ չոր նյութերի մեկ երրորդ մասը,
որը ստացվում է թաղանթանյութերով
հարուստ կերերից մարսողական համակարգի խանգարում ներից խուսափելու նպատակով: Սույն կերաբաժնում ներառված է 4,385 գ ընդհանուր
թաղանթանյութ, որը կազմում է
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Աղյուսակ 9. Կերաբաժնում ներառված ընդհանուր կերերի քանակը

ԸՄՍ

ՄԷ

(%)

գրամ

մկալ

24.85

17.60 %

17,180

37.2

> 19

> 16 %

16,150

37.15

(կգ)
Ընդամենը տրվում է
Պահանջվում է

Էներգիա

Հում
թաղանթանյութ

Չոր
նյութեր

17.6 %՝ ըստ հետևյալ գործողության`
4,385/24,850 x 100 %, որի արդյունքում ընդհանուր թաղանթանյութի
պարունակությունը ստացվում է 16
%-ից բարձր, ինչպես պահանջվում է:
Ավելին` մենք նկատում ենք, որ ընդհանուր թաղանթանյութի քանակը
գերազանցում է նորման, որի շնորհիվ նվազում է կաթնատու կովի քաշի անկումը: Ինչպես արդեն նշվել է,
լակտացիայի սկզբնական շրջանում
խորհուրդ է տրվում կովերին առատ
կերակրել, որպեսզի կերի մնացորդը կազմի 10 %: Կենդանիներին

Հում
պրոտ.

Հանքանյութեր
Ca

P

գ

գ

3,795

142

97

(քայլ 9)

3,600

140

90

(քայլ 1)

(գրամ)

տարբեր բաղադրիչներով, կոպիտ
կերերով, ինչպես նաև այլ կերերով
առատ կերակրման ժամանակ երբեմն նպատակահարմար է կոպիտ
կերերի որոշ քանակությունը փոխարինել կոնցենտրատներով: Այդ փոխարինումը կախված է կաթնատվության մակարդակից, կոպիտ կերերի
քանակից և որակից, կոնցենտրատների գնից, ինչպես նաև՝ յուրաքանչյուր կովի ախորժակից: Կարելի է
մինչև 5 կգ կոպիտ կերերը փոխարինել կոնցենտրատներով: Դրանից
ավել լինելու դեպքում անհրաժեշտ

Կաթնատու տավարի կերաբաժիններն օպտիմալացնելու
նպատակով գնալով ավելի մեծ կիրառում են ստանում
համակարգչային ծրագրերը
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է կիրառել սննդային պահանջների
հաշվարկի պարզ մեթոդը` ըստ կաթնատվության մակարդակի: Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ կերաբաժնի մեջ կարելի է օգտագործել
շատ այլ բաղադրիչներ ևս:

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐԸ
Ներկայումս գոյություն ունեն համակարգչային ծրագրեր, որոնց օգնությամբ հնարավոր է կաթնատու
կովերի համար կազմել ոչ թանկ կերաբաժիններ: Ավելին՝ գոյություն
ունեն նաև կոնցենտրատների կերակրման համակարգեր, որոնք հնարավորություն են տալիս ավտոմատ
կերպով յուրաքանչյուր կովի առանձին կերակրել: Կոնցենտրատների
նախապես հաշվարկված քանակը

տրամադրվում է յուրաքանչյուր կովի «հաճախակի և քիչ» սկզբունքով՝
այդպիսով զգալիորեն նվազեցնելով
կերի ծախսը:

19
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Նախրի մթերատվությունն օպտիմալացնելու, ինչպես նաև կովերի առողջությանը չվնասելու նպատակով
կաթնային տնտեսություն ունեցող
ֆերմերը պետք է իմանա կաթնատու
տավարի կերակրման հիմ նական
սկզբունքները: Ուստի, անհրաժեշտ
է կերաբաժինը համալրել համապատասխան քանակությամբ կոնցենտրատներով: Կոնցենտրատները
պետք է ունենան ճիշտ բաղադրություն կովերի սննդային պահանջները
բավարարելու համար: Կերաբաժին
կազմելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքներով.
1.

կերերն անալիզի ենթարկել
սննդային բաղադրությանը ծանոթանալու նպատակով,

2.

օգտագործել որակյալ կերեր և միշտ
խուսափել բորբոսնած կոպիտ կերերով կերակրումից,

3.

կշռել կերաբաժնում ներառված յուրաքանչյուր կեր,

4.

խուսափել կերաբաժիններում
կտրուկ փոփոխություններ կատարելուց, հատկապես լակտացիայի
առաջին կեսում,

5.

հետևել կոպիտ կերեր/կամակցված կերեր համամասնությանը և
նկատի ունենալ, որ մարսողական
համակարգի խանգարում ներից
խուսափելու նպատակով ընդունած
ընդհանուր չոր նյութերի մեջ թաղանթանյութերով հարուստ կոպիտ
կերերը պետք է կազմեն կերաբաժնի
մեկ երրորդ մասը,

6.

համակցված կերերին ավելացնել
ճիշտ քանակությամբ հանքանյութեր
և վիտամիններ,

7.

կազմել այնպիսի կերաբաժիններ,
որոնք ախորժելի կլինեն կաթնատու
կովերի համար,

8.

օգտագործել այնպիսի կերեր, որոնք
բացասական ազդեցություն չեն ունենա կաթի համի վրա և օգտակար
կլինեն կենդանիների առող ջության
համար,

9.

հաշվի առնել կերերի մեջ յուրաքանչյուր կիլոգրամ չոր նյութի մատչելիությունը և գինը,

10. կազմել տնտեսապես արդյունավետ կերաբաժիններ կաթնային
տնտեսությունը շահույթով վարելու
համար:

Գրքhյկը լhյս է տեսել ԱՄՆ Գյhղդեպարտաﬔնտի
ֆինանսավորմամբ h Ագրոբիզնեսի և գյhղի զարգացման
կենտրոն հիﬓադրաﬕ աջակցhթյամբ
Մասնագիտական խմբագիր՝ Տիգրան Գաբրիելյան
Թարգմանիչ՝ Զարbհի Անդրեասյան
Տպագրhթյhնը «Անտարես» ՍՊԸ
Տպաքանակ՝ 1000

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿ...
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