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ԿՃՂԱԿՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԸ
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Գրքույկում օգտագործված են «Վեպրո Հոլանդ»
կազմակերպության կողմից հրատարակված նյութերը
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ՆԱԽԱԲԱՆ
«Կճղակների խնամքը» հրատարակած թվով երրորդ ձեռ նարկն
է, որի նպատակն է տրամադ րել
կառավարման վերաբերյալ օգտակար տեղեկատվություն: Ամբողջ
աշխարհում կարևորվում է կաթնատու տավարի կառավարումը, որպեսզի կենդանիների նե րուժը լիարժեք դրսևորվի: Հնարավոր չէ մեկ
գրքույկի մեջ ներառել կաթնատու
տավարաբուծության նման բազմազան և բարդ ոլորտի բոլոր կողմերը:
Հնարավոր չէ նաև, որ կաթնային
տնտեսության բնա գավառի հետ

առնչություն
ունեցող
մարդիկ
համա ձայնեն հրատարակված նյութի բոլոր դրույթների հետ: Ինչևիցե,
կարծում ենք, որ սույն ձեռ նարկը
կօգնի
խորացնել
կճղակների
խնամքի վերաբերյալ գիտելիքները՝
դրանով իսկ նպաստելով նախրում
վերջույթների հետ կապված խնդիր ների նվազմանը:
Շնորհակալություն ենք հայտնում
բոլոր այն հրատարակչություններին,
որոն ցից մեզ թույլ են տվել օգտագործել տարբեր տվ յալներ և
նկարազարդումներ:
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Կաթնատու կովն առավելագույն
մթերատվություն է ապահովում
այն պարագայում, եթե առողջ է և
իրեն հարմարավետ է զգում: Առողջ
կովն ի վիճակի կլինի բավականաչափ ուտել, մեծ քանակությամբ
կաթ արտադրել և բարձր վերարտադրություն ապահովել: Այդ իսկ
պատճառով կաթնային տավարաբուծությամբ զբաղվող ֆերմերը
պետք է ուշադիր հետևի իր նախրի
առողջական վիճակին: Կովերի վերջույթների վիճակը շատ կարևոր է:
Կաթնատու կովը պետք է ի վիճակի
լինի քայլել առանց խնդիրների: Մեր
օրերում՝ մսուրային պահվածքի
պայմաններում (կապովի կամ անկապ բոքսային պահվածք), կովերի
վերջույթների առող ջու թյունն ապահովելու նպատակով շատ կարևոր

է ուշադրություն դարձնել կովերի
կճղակների պատշաճ կանխարգելիչ
խնամքին: Ուսում նասիրությունները
ցույց
են
տվել,
որ
կովերի
վերջույթների պատշաճ խնամք
ապահովելու դեպքում ֆերմերը կարող է մեծ խնայողություններ կատարել՝ նվազեցնելով անասնաբուժական ծախսերը, ինչպես նաև՝
խոտանվող կենդանիների թիվը և
արդյունքում բարձրացնել կենդանիների մթե րատվությունը: Սույն ձեռնարկում անդրադարձ է կատարվում
վերջույթների՝
ամենից
հա ճախ
հանդիպող խնդիրներին, դրանց
առաջացման պատճառներին ու
բուժմանը և, որ ամենակարևորն է,
կանխարգելմանը:
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ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐԻ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
Կաղության առաջացման պատճառներին ծանոթանալու և կաղությունը
կանխելու նպատակով անհրաժեշտ է ծանոթ լինել վերջույթների
կառուցվածքին և եղջյուրի ձևավորման
գործընթացին:
Նկար
1-ում պատկերված է վերջույթի
կառուցվածքը.
1. կճղակի եղջերային պատ,
2. կապի հատված,
3. ներբան,
4. կճղակի պատի կրող մաս,
5. աճի օղակներ,
6. միջկճղակային տարածություն,
7. պսակ,
8. ներբան. եթե կճղակն առողջ է, դրա
հաստությունը 5-7 մմ է,
9. ներբանի կրնկային հատված, կրնկի
քաշը պահող հատված,
10. սպիտակ գիծ. կապ մարմնի ծանրությունը պահող սահմանի և ներբանի միջև,
11. միջկճղակային հատվածի մաշկ:

Վերջավորության կառուցվածքը

Եղջյուրի ձևավորումը
Կճղակը պաշտպանիչ պատյան է:
Կճղակի և ոսկորի միջև գտնվում
է շարակցական հյուսվածքը, որը
շատ զգայուն է՝ եղջերակազմ հյուսվածքը: Պատի եղջյուրը ձևավորվում է պսակի մոտ: Այդտեղից այն
շատ դանդաղ է աճում՝ մոտավորապես ամսական 5 մմ: Պսակից
մինչև կճղակի ծայրի տարածությունը պետք է լինի 7 սմ: Դա նշանակում է, որ 15 ամիս կտևի, մինչև
նոր ձևավորված եղջյուրը հասնի
ոտնաթաթին, որտեղ այն կմաշվի:
Ներբանը ծածկող եղջերաշերտն
առաջանում է վերջույթի ստորին
մասում գտնվող նուրբ մաշկային
հատվածից: Այդ շերտն ավելի փափուկ է, քան եղջերային պատը:
Եղջերաշերտի և եղջերային պատի
միջև միացումը հայտնի է որպես
սպիտակ գիծ, որը դրսի և ներսի կողմից պտտվում է կճղակների շուրջը:
Մարմնի հավասարակշռումը
Կովի մարմնի ծանրությունն ընկնում է կճղակի ամուր եղջերային
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պատի և ներբանի կրնկային հատվածի վրա: Մարմնի ծանրությունը
պետք է հավասարապես ընկնի ներքին և արտաքին կճղակների վրա:
Վերջույթների որոշ հիվանդությունների պատճառով կճղակներից մեկի
վրա ավելի մեծ ծանրություն է ընկնում, քան մյուսի: Հտևի հիվանդ
վերջույթի պատճառով վերջինիս
արտաքին կճղակի եղջյուրը կարող է տձևանալ, իսկ եթե առջևի
վերջույթն է հիվանդ, ապա ներքին կճղակը կգերծանրաբեռնվի:
Սովորաբար,
եթե
կենդանին
կաղում է ետևի վերջույթից, ապա
նշանակում է, որ հետևի վերջույթի
արտաքին կճղակն ավելի բարձր
է, քան ներքինը, որի արդյունքում
ճնշումը մեծանում է դրսի կճղակի
վրա, և ներբանի վրա առաջանում են խոցեր, որն էլ հանգեցնում
է կաղության: Կճղակի օպտիմալ
անկյունը հատակի հետ կազմում
է մոտավորապես 45 աստիճան:
Եթե անկյունը 45 աստիճանից մեծ

Ոչ ճիշտ հավասարակշռում արտաքին կճղակի
չափից ավելի աճի շնորհիվ

է, հնարավոր է, որ կրունկը չափից
ավելի է աճել: Իսկ եթե անկյունը 45
աստիճանից պակաս է, ապա թաթի
մասն է չափից ավելի աճել:

ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐԻ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Տավարի վերջույթների ամենատարածված հիվանդություններն են.
1. միջկճղակային դերմատիտը,
2. լամինիտը,
3. միջկճղակային ֆլեգմոնան,
4. կճղակների դերմատիտը,
5. կճղակների ճաքերը:

Ճիշտ հավասարակշռում

Բոլոր
այս
հիվանդությունները
կարելի է ախտորոշել արտաքին
տեսքից: Բուժումն իրականացնելիս
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անհրաժեշտ է շեշտը դնել դրանց
առաջացման պատճառները վերացնելու վրա:

ՄԻՋԿՃՂԱԿԱՅԻՆ ԴԵՐՄԱՏԻՏ
Միջկճղակային դերմատիտը, որը
կոչվում է նաև ներբանի եղջյուրի
էրոզիա, ներբանի և կճղակների
միջև եղած մաշկի բակտերիալ բորբոքում է: Այս հիվանդությունը վարակիչ չէ, սակայն ավելի լայն տարածում ունի այն կենդանիների
մոտ, որոնք պահվում են ազատ, անկապ պահվածքի անասնաշենքում,
որտեղ հատակը պատրաստված
է շերտաձողերից, քան կապովի
պահվածքի պայմաններում, որտեղ կենդանիներն ապահովված
են ծղոտի ցամքարով: Այս հիվանդության նախնական շրջանում միջկճղակային հատվածի մաշկը թաց է
լինում և ունենում է տհաճ հոտ:
Հիվանդության բուն ընթացքի ժամանակ այդ նշանները նվազ արտահայտված են լինում: Միջկճղակային

մաշկի
բորբոքումը կարող է
տարածվել հարակից կճղակների
ներբանի եղջյուրի կողմը: Եղջյուրի
ոչ նորմալ կառուցվածքը (ծալքեր և
ճեղքեր) կարող է այդ հատվածում
կճղակների տակի նուրբ մաշկի
վնասվածքների պատճառ դառնալ:
Վերջույթը դառնում է գերզգայուն,
և դրան հաջորդում է կաղությունը:
Ինֆեկցիան խթանում է եղջերային
հյուսվածքի աճին, որը հատկապես ազդում է հետևի ոտքի արտաքին կճղակի վրա: Հետևաբար այդ
կճղակը շատ կբարձրանա, և վրան
չափից շատ ծանրություն կընկնի:
Դրա արդյունքում, ի վերջո, ներբանի վրա առաջանում են խոցեր,
և ցավի պատճառով կենդանուն
հետևից նայելիս նկատվում է
վերջույթի ոչ նորմալ դիրք:
Բուժումը
Երբ կովերին տեղափոխում են արոտավայր, նրանց միջկճղակային
մաշկի բորբոքումն ինքնաբերաբար
վերանում է հիգիենիկ միջավայրի
բարելավման շնորհիվ: Խորհուրդ է
տրվում իրականացնել կճղակների
ֆիզիոլոգիական մշակում:

ԼԱՄԻՆԻՏ

Միջմատային տարածության մաշկի
բորբոքման սկզբնական փուլ

Լամինիտը կճղակի ենթամաշկային
նյութափոխանակության խանգարում է, որն առաջանում է ծնի ժամանակ, սակայն այն նկատելի է
դառնում ավելի ուշ, երբ եղջյուրը
տձև աճում է, և կճղակը ձևափոխվում
է: Լամինիտի առաջացման պատճառ է նաև կերաբաժնի ոչ ճիշտ բալանսավորումը, երբ կերաբաժնում
նկատվում է սպիտակուցի ավելցուկ: Լամինիտը երկար չի տևում (մի
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Ոչ ճիշտ աճ լամինիտի հետևանքով

քանի շաբաթ), սակայն թուլացած
կճղակի ձևափոխությունները կարող են հետագայում երկար ժամանակ մարմնի ծանրությունը պահելու
խնդիրներ առաջացնել: Լամինիտի
հետևանքով ախտահարվում են
միայն հետևի վերջույթների արտաքին կճղակները: Լամինիտի
հետևանքներից մեկը եղջյուրի գերաճն է: Դրա արդյունքում կճղակի
վրա ավելանում է ճնշումը, երբ այն
չափից ավելի է աճում: Այդ գերաճի
պատճառով վնասվում է կճղակի ենթամաշկային հատվածը, ներբանի
վրա խոց է առաջանում, և ետևի
վերջույթների արտաքին կճղակների ցավի պատճառով ոտքի դիրքը
նորմալ չի լինում:
Լամինիտի պատճառով առաջացող
փոփոխությունները հետևյալն են.
Ɋ կճղակի հատվածը ծռվում է,
Ɋ աճի օղակները նորմալ չեն աճում,
Ɋ ներբանի եղջյուրի և սպիտակ գծի
հյուսվածքներում գոյացած հեղուկի
կամ արյան պատճառով գույնը
դառնում է դեղին կամ կարմիր,
Ɋ վնասվում է սպիտակ գիծը,
Ɋ առաջանում է կրկնակի ներբան:

Բուժումը
Լամինիտի հետևանքները վերացնելու
նպատակով
անհրաժեշտ
է կճղակներն այնպես կտրել, որ
վերականգնվի
մարմնի
զանգվածը նորմալ կերպով պահելու կարողությունը: Եթե կճղակը վնասվել է, ապա այն պետք է հանգիստ
վիճակում գտնվի: Ուստի, առողջ
կճղակը պետք է բավականաչափ
բարձր լինի, որպեսզի ախտահարված կճղակին հանգստանալու
հնարավորություն տրվի: Անհրա ժեշտության
դեպքում
առողջ
կճղակին պետք է հատուկ սոսնձով
կպցնել փայտյա բլոկ: Խորհուրդ է
տրվում անասնաբույժի հետ խորհրդակցել այդ հարցի շուրջ:

ՄԻՋԿՃՂԱԿԱՅԻՆ
ՖԼԵԳՄՈՆԱ
Միջկճղակային ֆլեգմոնան կճղակների շրջանում գտնվող հյուսվածքի
հիվանդություն է: Այն ուղեկցվում
է միջկճղակային հատվածից անմիջապես վեր գտնվող պսակի
հատվածի
այտուցվածությամբ
և կոշտացմամբ: Ախտահարվում
է վերջույթներից միայն մեկը, և
կենդանին հանկարծակի սկսում է
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կաղալ: Բնորոշ ախտանիշ է ոտքի
«ցավոտ» դիրքը: Կենդանին ոտքը
թեթևակի առաջ է պահում և
կճղակի ծայրը դժվարությամբ է
դնում գետնին: Հաճախ ուռած ոտքը
թե թևակի բարձրացնում-իջեցնում
է: Այս հիվանդությունը հնարավոր
է ժամանակին ախտորոշել. արդյունավետ բուժման շնորհիվ միջկճղակային ֆլեգմոնան լուրջ խնդիր չի
դառնա:
Բուժումը
Ախտորոշումից հետո անհրաժեշտ է
անմիջապես բուժել միջկճղակային
ֆլեգմոնան՝ հակաբիոտիկներ ներարկելով կամ քիմիաթերապիայի
միջոցով, որը կարելի է իրականացնել ներարկման միջոցով կամ բերանային եղանակով: Բորբոքումն ու
կաղությունը սովորաբար անցնում
են մեկ-երկու օրվա ընթացքում:
Եթե միջկճղակային ֆլեգմոնան
բարդացել է, ապա այն անհրաժեշտ
է բուժել ոչ թե ֆորմալինով, այլ
ավելի թույլ ախտահանիչով: Բացի
այդ, կենդանին պետք է հանգիստ
վիճակում գտնվի:

ԿՃՂԱԿՆԵՐԻ ԴԵՐՄԱՏԻՏ
Կճղակների
դերմատիտը,
որը
հայտնի է նաև Մորտելարոյի հիվանդություն անունով, բնորոշվում
է պսակի շրջակայքի մաշկի ուրվագծված բորբոքումով: Տիպիկ հիվանդության ժամանակ բորբոքված
հատվածը շրջապատված է լինում փոքր էպիթելային սահմանով: Այդ հատվածի շուրջը գտնվող
մազերը սովորաբար ցցված են լինում: Ախտահարված մասը շատ
ցավազգաց է: Կարող է առաջանալ

Տետրացիկլին-գենցիան-վիոլետի լուծույթը
կճղակների դերմատիտի արդյունավետ
բուժման եղանակ է

չափավոր կամ խիստ արտահայտված կաղություն:
Հաճախ ախտահարվում են հետևյալ
հատվածները.
Ɋ պսակի հետին հատվածը, որն
առաջանում է միջկճղակային
դերմատիտի հետևանքով,
Ɋ միջկճղակային հատվածի մաշկը,
հատկապես միջկճղակային
գերաճած հատվածի վերին մասը,
Ɋ պսակը, սովորաբար միջկճղակային
հատվածի մաշկի շրջակայքում:

Բուժումը
Արդյունավետ բուժում կատարելու
նպատակով ախտահարված հատվածը մանրակրկիտ մաքրելուց և
չորացնելուց հետո անհրաժեշտ է
տվ յալ հատվածում կիրառել տետրացիկլին-գենցիան-վիոլետի
լուծույթ (ՕTC աերոզոլ): Անհրաժեշտ
է բուժել նախրի կովերի բոլոր ախտահարված ոտքերը հիվանդության
տարածումը կանխելու նպատակով:
Սովորաբար մեկանգամյա բուժումը
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որոշ ժամանակ բավարար կլինի,
սակայն անհրաժեշտ է ուշադիր
հետևել կովերին՝ կաղալու դեպքերը
հնարավորինս
շուտ
նկատելու
համար:

ԿՃՂԱԿՆԵՐԻ ՃԱՔԵՐԸ
Կճղակների
ճաք,
նշանակում
է
կճղակի
եղջերային
պատի
ճաք եղջյուրի աճի ուղղությամբ:
Ինտենսիվ կաթնային անասնապահության պարագայում կճղակների ճաքերն ավելի քիչ են հանդիպում, քան վերջույթների վերը
նշված մյուս հիվանդությունները:
Ենթադրվում է, որ համարյա բոլոր կճղակների ճաքերն ի սկզբանե
սկսում են պսակի շրջակայքում
եղջյուրի փոքր ճաքից: Երբ ճաքը
հասնում է նուրբ մաշկին, կենդանին
կարող է շատ կաղալ: Առջևի
վերջույթների կճղակներն ավելի
հաճախ են ճաքում, քան հետին
վերջույթներինը: Այն հաճախ հանդիպում է չոր ամառային շրջանում,
ինչպես նաև՝ չոր արևադարձային
գոտու կլիմայական պայմաններում:
Բուժումը
Պսակի փոքր ճաքերի բուժումը
հակաբիոտիկներով
կվերացնի
խնդիրը, ինչպես նաև՝ ճաքած հատվածի ցանկացած ենթամաշկային
բորբոքումը: Բուժումը զգալիորեն
կերկարի, եթե թարախ է գոյացել, և
կճղակի տակի նուրբ մաշկն արդեն
վնասվել է: Այդ ժամանակ անհրաժեշտ է հեռացնել ճաքած հատվածի
եղջյուրը՝ թարախը մաքրելու նպատակով` միևնույն ժամանակ ձեռք
չտալով կճղակի տակի մաշկին:
Եթե կճղակի տակի մաշկը բացվել

է, վերքը փակելու համար կարելի է
օգտագործել հատուկ կպչուն սպեղանի: Շատ արդյունավետ է ախտահարված կճղակը ֆիզիոլոգիական
մշակման ենթարկել և առողջ
կճղակին բլոկ ամրացնել, որպեսզի
ճաքած կճղակի վրա ծանրություն
չընկնի:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
1. ՄԱՔՈՒՐ ԱՆԱՍՆԱՇԵՆՔ
Վերջույթների հիվանդու թյունները
և կաղությունը կարող են առաջանալ
ցանկացած տիպի անասնաշենքում:
Սակայն, տարբեր տնտեսություններում տարբեր է լինում դեպքերի
հաճախականությունը
և
բարդության աստիճանը հատկապես
միջկճղակային դերմատիտի պարագայում: Անասնաշենքը սանիտարահիգիենիկ վիճակում պահելու
համար անհրաժեշտ է տարեկան
մեկ կամ երկու անգամ այն մանրակրկիտ մաքրել և ախտահանել:
Եթե անասնաշենքի հատակային
մակերեսը հարթ է և չոր, ապա

Մաքուր և չոր պահվածքի պայմանները շատ
կարևոր են կանխարգելման համար
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կենդանիներն ավելի հեշտությամբ
կտեղաշարժվեն, և նրանց մոտ
վերջույթների խնդիրներ ավելի քիչ
կառաջանան:
Չոր հատակի առավելությունն այն
է, որ այն չի սայթաքի, և համեմատաբար պակաս կլինի մանրէների
քանակն ու համապատասխանաբար կնվազի վերջիններիս ներթափանցումը օրգանիզմ: Եթե կաթնային տնտեսության կլիմայական
պայմանները շոգ են և չոր, ապա
համեմատաբար քիչ կլինեն միջկճղակային դերմատիտի դեպքերը:
Անհարթ հատակին հարմարվելու
համար կովերին ժամանակ է անհրաժեշտ: Խորհուրդ է տրվում հորթերին
և երինջներին հնարավորինս շուտ
ադապտացնել այս համակարգին:
Հակառակ դեպքում հանկարծակի
միջավայրի փոփոխությունը, ծնից
հետո կաթնարտադրությանը զուգահեռ կարող է չափազանց շատ
լինել և հանգեցնել վերջույթների
խնդիրների:

2. ԿԵՐԱԿՐՈՒՄԸ
Լամինիտը կապված է մարսողական համակարգի, արգանդի և կրծի
որոշ հիվանդությունների հետ: Այդ
խանգարումների
առաջացման
պատճառը հիմնականում կերակրումն է: Հետևաբար կերի քանակը
և նրա բաղադրությունը զգալի ազդեցություն ունեն վերջույթների
առողջության վրա:
Լամինիտը և դրա հետ կապված
խանգարումները
հիմնականում
սկսում են ծնից մի քանի օր առաջ և
շարունակվում ծնից մի քանի շաբաթ
հետո: Այդ ժամանակահատվածում
ավելանում է կենդանիների կողմից ընդունած կոնցենտրատների

Բավարար կերակրումը կանխում է լամինիտի
առաջացումը

քանակը և հաճախ նվազում կոշտ
կերերի (թաղանթանյութի) քանակը:
Դա կտրիչի ացիդոզի առաջացման
հիմնական պատճառն է, որը մեծ
ազդեցություն ունի լամինիտի առաջացման գործում:
Լամինիտը կանխելու համար շեշտն
անհրաժեշտ է դնել կերակրման
ռեժիմի վրա՝ ելնելով էներգիայի
և սպիտակուցների հանդեպ կովի
օրգանիզմի պահանջներից: Միշտ
պետք է խուսափել կերաբաժնում
հանկարծակի
փոփոխություններ
կատարելուց: Կովի առողջության
պահպանմանը նպաստող կերակրման հիմնական ուղեցույցները
հետևյալներն են.
Ɋ ցամաքի շրջանում կենդանիների
կերաբաժնում ներառել կամ քիչ
քանակությամբ կոնցենտրատներ
կամ կոնցենտրատներն ընդհանրապես հանել կերաբաժնից,
Ɋ կովերին մշտապես ապահովել
բարձրորակ կոպիտ կերերով,
Ɋ ծնից հետո կերաբաժնում աստիճանաբար ավելացնել
կոնցենտրատների քանակը:
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Միջկճղակային ֆլեգմոնան կանխելու արդյունավետ միջոց է հավելյալ ցինկի պարունակությամբ ճիշտ
նորմավորված
հանքանյութերի
խառ նուրդով կերակրումը:
Ցինկը բարձրացնում է մաշկի դիմադրողականությունը
բակտերիալ ինֆեկցիաների ներթափանցման հանդեպ: Այն նաև բարձրացնում է մաշկի վերականգնողական ունակությունը ինֆեկցիայի
առկայության ժամանակ:

3. ԿՃՂԱԿՆԵՐԻ
ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՄՇԱԿՈՒՄ
Կաղության առաջացման պատճառը եղջյուրի գերաճի արդյունքում մարմնի ծանրությունը ոչ
նորմալ կերպով պահելն է: Եթե
կճղակային եղջյուրը չափից ավելի
է աճել, ապա անհրաժեշտ է այն
կտրել կաղությունը կանխելու նպատակով:
Կճղակները
մշակելու
նպատակը
կճղակի
մակերեսը

հարմար դարձնելն է մարմնի ծանրությունը պահելու համար: Քանի
որ
կաղությունը
սովորաբար
առաջանում է լակտացիայի վաղ
շրջանում, անհրաժեշտ է կենդանիների կճղակները ստուգել և կտրել
ցամաքեցման շրջանում կենդանիների կաղությունը լակտացիայի
ընթացքում կանխելու նպատակով:
Ինտենսիվ կաթնային անասնապահության մեջ խորհուրդ է տրվում
տարեկան երկու անգամ կտրել բոլոր կթու կովերի կճղակները:
Կճղակները կանոնավոր կերպով
կտրելու համար անհրաժեշտ է ապա հովված լինել բոլոր համապատասխան հարմարություններով: Անհրա ժեշտ սարքավորումներն են` աջ և
ձախ ձեռքի համար նախատեսված
կճղակները կտրող սուր դանակ,
սրաքար, կճղակի մկրատ և կոր խարտոց: Աշխատանքը հեշտացնելու
նպատակով անհրաժեշտ է կճղակների դանակները մշտապես սրած
վիճակում պահել: Կճղակները կտրելու համար նախատեսված ֆիքսատորի առկայությունը շատ ավելի
կհեշտացնի աշխատանքը:
Անհրաժեշտ է նշել, որ հնարավոր
չէ կարդալով սովորել, թե ինչպես
պետք է պատշաճ կերպով կտրել
կճղակները: Դրա համար անհրաժեշտ է մանրակրկիտ գործնական
ուսուցում անցնել, որի համար խորհուրդ է տրվում մասնակցել հատուկ
դասընթացների:

Ինչպե՞ս սկսել

Կճղակի մշակման համար նախատեսված
ֆիքսատորը շատ օգտակար է

Կճղակների ֆունկցիոնալ մշակման
գործընթացն սկսելիս անհրաժեշտ
է պարանով կովի հետևի ոտքը
ցատկիչ հոդի անմիջապես վերևի
մասից կապել:
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շերտերով կտրել և չվնասվելու համար դանակը հեռու պահել: Ներբանի
հատվածից անհրաժեշտ է հնարավորինս քիչ եղջյուր կտրել, որպեսզի
հեշտ լինի մյուս կճղակը հավասար
բարձրության բերելը: Ներբանի
հաստությունը պետք է լինի 5-7 սմ:

Առջևի կճղակները մշակելու համար անհրաժեշտ
է կենդանու շաժումները սահմանափակող
լրացուցիչ հարմարանք ունենալ

Ոտքը լավ պահելու համար և
աշխատանքի
հարմարավետությունն ապահովելու նպատակով
ցատկիչ հոդը պետք է բավականաչափ բարձրացված լինի:
Առջևի կճղակները կտրելու համար ֆիքսատորի վրա անհրաժեշտ
է ունենալ կենդանու շաժումները
սահմանափակող լրացուցիչ հարմարանք, որի վրա կարելի է կապել
առջևի վերջույթը: Կտրելուց առաջ
կճղակներն անհրաժեշտ է մանրակրկիտ մաքրել:
Առաջին փուլ
Նախևառաջ, անհրաժեշտ է կճղակի
մկրատով կտրել կճղակը և չափել
երկարությունը: Պսակից չափելիս
կճղակի երկարությունը պետք է 7 սմ
լինի: Անհրաժեշտության դեպքում
կճղակը կտրել և բերել համապատասխան երկարության: Կճղակների
դանակի միջոցով կտրել ներքևի
հենման մակերեսը: Անհրաժեշտ
է եղջյուրը վարպետորեն բարակ

Երկրորդ փուլ
Անհրաժեշտության դեպքում մյուս
կճղակը պետք է այնպես կտրվի,
որպեսզի նրա երկարությունը և
բարձրությունը հավասար լինի մյուս
կճղակին: Զգույշ պետք է լինել, որ
ներբանը շատ չբարակի և հենման
մակերեսը հատակի նկատմամբ 45
աստիճան լինի:
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Երրորդ փուլ

Չորրորդ փուլ

Անհրաժեշտության դեպքում ներբանին թեքություն տվեք՝ եղջյուրից
բարակ շերտ հեռացնելով: Սա
կոչվում է կճղակների ֆունկցիոնալ կտրում: Եթե կճղակներից
մեկի ներբանի վրա դեռևս մնացել
են ախտահարված մասեր, ապա
անհրաժեշտ է դրանց բուժումն իրականացնել չորրորդ և հինգերորդ
փուլերում ստորև նկարագրված
եղանակներով (բուժման նպատակով կճղակների կտրում):

Անհրաժեշտ
է
ախտահարված
կճղակն այնպես կտրել, որ ներբանի
հատվածում ավելի ցածր լինի, որպեսզի ծանրությունն ընկնի առողջ
կճղակի վրա: Այսպիսով վնասված
հատվածը
կհանգստանա:
Եթե
դա հնարավոր չէ անել, քանի որ
ներբանը շատ կբարակի, ապա
անհրաժեշտ է կճղակի տակ փայտյա
բլոկ ամրացնել:
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հիշել, որ ֆորմալինի ազդեցությունը
նվազում է, երբ ջերմաստիճանը
15 ˚C-ից նվազում է: Կարելի
է նաև օգտագործել պղնձարջասպ (կապույտ շիբ): Կճղակների
ավազանի համար հարմար չափս
է 75 սմ լայնությունը, 3-5 մետր
երկարությունը և 15 սմ խորությունը:
Ավազանն անհրաժեշտ է լցնել
մինչև 10 սմ խորությամբ: Ավազանի
համար
ամենանպատակահարմար տեղը կթի հրապարակի ելքի
հատվածն է:
Հնարավոր է ավելի բարձր արդյունք
ապահովել,
եթե
կենդանիները
ավազանից դուրս գալուց հետո մոտ
կես ժամ չոր տարածքում գտնվեն:
Այդ ժամանակահատվածում բուժիչ լուծույթը համապատասխան

Վերջույթների բուժիչ ավազանն արդյունավետ
միջոց է միջկճղակային դերմատիտը կանխելու
գործում

Հինգերորդ փուլ
Հեռացրեք թուլացած և կոտրտված
եղջյուրը և զգուշությամբ կտրեք
կոշտ եզրերն այնպես, որ ներբանը
չվնասվի:

4. ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐԻ
ԲՈՒԺԻՉ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐ
Վերջույթների բուժիչ ավազանը
կճղակների
հիվանդությունները,
ինչպիսին է միջկճղակային դերմատիտը, կանխելու գործընթաց է:
Կճղակների ավազանի համապատասխան լուծույթը պատրաստվում
է 3-5 լիտր ֆորմալինը լուծելով 100
լիտր ջրի մեջ: Սակայն պետք է
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ազդեցություն է գործում: Այդ եղանակով կճղակների բուժումը կարելի է օգտագործել 2-3 օր՝ կախված
կովերի քանակից: Այդ ժամանակահատվածից հետո լուծույթի ազդեցությունը թուլանում է: Լուծույթն
անհրաժեշտ է փոխել, եթե այն
չափազանց շատ է կեղտոտվել:
Մսուրային պահվածքի կովերի միջկճղակային դերմատիտի կանխարգելման լավ միջոց է երկու փուլով
վաննայի կիրառումը՝ երեքից չորս
շաբաթ ընդմիջումով:

17
5. ԲՈՒԾՈՒՄԸ
Վերջույթների
հիվանդությունների հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով անհրաժեշտ
է սելեկցիայի ժամանակ ուշադրություն դարձնել որոշ առանձնահատկությունների վրա: Այդ բնորոշ
առանձնահատկությունները կարող
են ժառանգական լինել: Սելեկցիայի
ժամանակ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել ոտքերի ոսկորների
կառուցվածքի և որակի վրա, թե
ինչպես է կենդանին քայլելիս օգտագործում իր վերջույթները և
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կճղակները, ինչպես նաև՝ կճղակի
անկյան վրա:
Խորհուրդ է տրվում օգտագործել
ստուգված ցլերի սերմնահեղուկը
ոտքերի և կճղակների որակը բարելավելու նպատակով: Հնարավոր
չէ բուծման շնորհիվ հավասարապես բարելավել վերջույթների բոլոր հիվանդությունների նկատմամբ
դիմադրողականությունը:
Գենետիկական
ազդեցությունը
որոշ կենդանիների վրա կարող է
ավելի բարձր լինել, քան մյուսների:
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ամուր ոտքերը և կճղակները շատ
կարևոր են կաթնատու կովերի
առողջության
համար:
Ուստի,
անհրաժեշտ է հնարավորինս կանխել վերջույթների հիվանդությունները, իսկ դա հնարավոր է իրականացնել
անասնապահության
ոլորտում բարձր հմտություններ
ունենալու պարագայում:
Վերջույթների խնամքը պատշաճ
ձևով կազմակերպելու դեպքում կենդանիների կաղությունը լուրջ խնդիր
չի դառնա: Վերջույթների խնամքն
ապահովելու համար անհրաժեշտ է.

1. միջավայրը մաքուր և չոր պահել, ապահովել
համապատասխան
դրենաժ
տարածքի աղտոտումից խուսափելու
նպատակով,
2. կենդանիներին կերակրել բավականաչափ բարձրորակ անասնակերով և խուսափել կերաբաժնում հանկարծակի փոփոխություններ կատարելուց,
3. կճղակները
պարբերաբար
մշակել.
նախընտրելի է տարեկան երկու անգամ,
4. պարբերաբար օգտագործել վերջույթների բուժիչ վաննաներ,
5. կենդանիների ոտքերը և կճղակները
բարելավելու նպատակով ընտրել փորձած ցլերի սերմնահեղուկը:

Գրքaյկը լaյս է տեսել ԱՄՆ Գյaղդեպարտաﬔնտի
ֆինանսավորմամբ a Ագրոբիզնեսի և գյaղի զարգացման
կենտրոն հիﬓադրաﬕ աջակցaթյամբ
Մասնագիտական խմբագիր՝ Տիգրան Գաբրիելյան
Թարգմանիչ՝ Զար_հի Անդրեասյան
Տպագրaթյaնը «Անտարես» ՍՊԸ
Տպաքանակ՝ 1000

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿ...
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