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ԿՈՎԵՐԻ ԽՆԱՄՔԸ
ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ
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Գրքույկում օգտագործված են «Վեպրո Հոլանդ»
կազմակերպության կողմից հրատարակված նյութերը
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ՆԱԽԱԲԱՆ
«Կովերի խնամքը հետծննդյան շրջանում» գրքույկը հրատարակած ձեռնարկների շարքում թվով յոթերորդ
ձեռնարկն է: Սույն ձեռնարկների
նպատակն է ձեզ 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 բոլոր 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
Կաթնային տնտեսության մեջ շատ
կարևոր է ծնի հաջող ընթացքը:
Հաջող ծնի արդյունքում կովերն
ավելի առողջ կլինեն և հետագա
լակտացիայի
ժամանակ
ավելի
բարձր մթերատվություն կապահովեն: Բարձր մթերատվություն
հնարավոր է ապահովել միայն այն
պարագայում, եթե կովերի նկատմամբ ցուցաբերվում է պատճաշ
ուշադրություն և խնամք ինչպես
նախքան ծինը և ծնի ժամանակ,
այնպես էլ ծնից հետո ընկած ժամանակահատվածում: Անհրաժեշտ
է հիշել, որ նորածին կովերի խնամքը սկսվում է դեռևս կենդանիներին

Նորածին կենդանիներից բարձր մթերատվություն կարելի է ակնկալել, երբ վերջիններս առողջ են

ցամաքեցնելուց առաջ: Ծինը կովերի կյանքում ամենակրիտիկական ժամանակաշրջաններից է: Այդ
ընթացքում կովերը ենթարկվում
են մի շարք ֆիզիկական և ֆիզիոլոգիական սթրեսների: Կենդանու
օրգանիզմում տեղի են ունենում
մի շարք ֆիզիոլոգիական փոփոխություններ, որոնցից են, օրինակ,
կրծի ձևափոխությունը: Բացի այդ,
էներգիայի պահանջի ավելացմանը զուգընթաց՝ անհրաժեշտ է կերաբաժինը փոփոխության ենթարկել և համապատասխանեցնել կաթ
արտադրող կովի պահանջներին:
Կերաբաժնի բաղադրությունը շատ
կարևոր է լակտացիայի սկզբնական շրջանում գտնվող կաթնատու
կովերի համար՝ նրանց սննդային
պահանջները բավարարելու առումով: Էներգիայի պակասը կարելի
է նորմավորել և բերել ընդունելի
մակարդակի, որը դրական ազդեցություն կունենա կովերի առող ջության վրա: Կերակրման վերաբերյալ
լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք օգտվել
«Վեպրո Հոլանդ»-ի հրատարակած «Կերակրման կառավարում»
ձեռնարկի առաջին և երկրորդ
հատորներից:
Սույն ձեռնարկում կքննարկենք նորածին կենդանիների կերակրման
կարևորությունը, ցամաքի շրջանում
գտնվող կովերի կառավարումը և
ծնի ժամանակ վերջիններիս խնամքը: Սույն ձեռնարկում քննարկվում են
նաև նյութափոխանակության խանգարում ները և այլ տարբեր խնդիրներ, որոնք կարող են առաջանալ ծնի
ժամանակ:
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ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ
ՀԱՄԱԿԱԶՄՎԱԾՔԸ
Ճիշտ կերակրումը լակտացիայի և
ցամաքի շրջանում նպաստում է, որպեսզի ծնի պրոցեսն ավելի հեշտ
ընթանա և հետագա լակտացիայի
ընթացքում կովերն ավելի բարձր մթերատվություն ապահովեն: Կարևոր է,
որ կովերը ցամաքեցման շրջանում
ճիշտ մարմ նակազմություն ունենան,
որը կախված է նախորդ լակտացիայի ժամանակ կերակրման կառավարումից: Ծնի ժամանակ օպտիմալ
համակազմվածք ունենալը պարտադիր է բարձր մթերատվության ապահովման և լակտացիայի ընթացքում
կենդանիների առող ջության պահպանման համար: Ծնից հետո օպտիմալ համակազմվածք ունեցող կովերի ախորժակն ավելի լավ է լինում,
հետևաբար, նրանք ավելի շատ քանակությամբ կեր են ընդունում, որը
շատ կարևոր է լակտացիայի վաղ շրջանում էներգիայի բարձր պահանջը
բավարարելու համար:
Լակտացիայի վաղ շրջան
Լակտացիայի սկզբում աստիճանաբար ավելանում է օրական կաթնատվությունը: Կաթնատու կովը պետք
է ունենա համապատասխան կենսական պաշարներ, որպեսզի ի վիճակի լինի հասնել մթերատվության
առավելագույն մակարդակին և կայունություն պահպանել: Սովորաբար
կովերի կաթնատվությունն առավելագույն մակարդակի է հասնում ծնից
30-50 օրերի միջակայքում, մինչդեռ
նրանց կողմից չոր նյութերի ընդունումն առավելագույն մակարդակի

է հասնում ծնից հետո 60-90 օրերի
միջակայքում: Եթե ընդունած կերերի
քանակը զիջում է մթերատվությանը,
ապա դա բացասաբար է անդրադառնում էներգիայի բալանսի վրա: Անհրաժեշտ է այդ շրջանում բարձրակիթ
կովերին կերակրել էներգիայի բարձր
պարունակությամբ
կերաբաժնով,
որպեսզի նրանց հնարավորություն
տրվի բավարարել իրենց սննդային
պահանջը: Այս եղանակով հնարավոր է նվազեցնել էներգիայի բացասական բալանսը և նպաստել կենդանու առող ջության պահպանմանը ու
վերարտադրությանը:
Կենսական պաշարների
վերականգնումը
Լակտացիայի մոտավորապես 90-րդ
օրը կովի ընդունած չոր նյութերի քանակը բավարարում է նրա սննդային
պահանջները:
90-րդ
օրվանից
սկսած՝ կաթնատվությունն աստիճանաբար նվազում է, մինչդեռ նրա
կողմից ընդունած չոր նյութերի
քանակը մնում է համեմատաբար
բարձր, որի արդյունքում բարձր է
լինում էներգիայի քանակությունը:
Վերականգնվում են լակտացիայի
սկզբնական շրջանում կորցրած
կենսական պաշարները, և կենդանին սկսում է քաշ հավաքել: Այս
շրջանում ածխաջրերով հարուստ
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կերաբաժինն ավելի քիչ է ազդում
կաթնատվության վրա, քան լակտացիայի ավելի վաղ շրջանում: Խորհուրդ է տրվում զգուշություն պահպանել կենդանիներին չտրոհվող
օսլայով կերակրման հարցում, քանզի լակտացիայի վերջին շրջանում
մեծանում է կովերի գիրանալու ռիսկը: Ուստի, խորհուրդ է տրվում այդ
շրջանում կենդանիներին կերակրել
մեծ քանակությամբ կոպիտ կերերով
և քիչ քանակությամբ հեշտությամբ
տրոհվող ածխաջրերով:
Ցածր սնվածությամբ կենդանիներ
Ծնի ժամանակ չափազանց նիհար
կովերի մոտ պակասում են կենսական պաշարները, որի արդյունքում
էլ մթերատվությունը ցածր է լինում:
Ծնից հետո կաթնատվությունը դանդաղ է ավելանում, և կաթնատվության առավելագույն մակարդակն էլ
ակնկալվածից ցածր է լինում: Եթե
լակտացիայի սկզբնական շրջանում
կովերը նորմայից նիհար են, ապա
անհրաժեշտ է ստուգել կերաբաժինը: Հնարավոր է, որ այդ կովերի
կերաբաժնում էներգիայի քանակությունը չի բավականացնում նրանց
սննդային պահանջները բավարարելու համար: Եթե կովը չափազանց
նիհար է լակտացիայի 200-րդ օրը,
ապա նրա կերաբաժնի մեջ անհրաժեշտ է ավելացնել համակցված կերերի կամ բարձրորակ կոպիտ կերերի քանակը, որպեսզի կենդանին գա
համապատասխան համակազմվածքի: Լակտացիայի ընթացքում քաշի
ավելացումն ավելի արդյունավետ է,
քան ցամաքի շրջանում: Խորհուրդ է
տրվում լակտացիայի 200-300 օրերի միջակայքում աշխատել կովերի
քաշի ավելացման ուղղությամբ, որպեսզի նրանք ցամաքի շրջանում

օպտիմալ համակազմվածք ունենան: Իսկ ցամաքի շրջանում համակազմվածքը կարելի է միայն մասամբ բարելավել:
Նորմայից գեր կովեր
Նորմայից գեր կովերի մոտ ծնի ժամանակ ավելի հաճախ են տեղի ունենում նյութափոխանակության խանգարում ներ, ընկերքի պահում և այլ
բարդություններ: Նրանք ավելի քիչ
կեր են ընդունում և, հետևաբար,
ծախսում են մեծ քանակությամբ
էներգիա, որի արդյունքում զգալիորեն նիհարում են: Դա կարող է առաջացնել սուբկլինիկական կետոզ, որի
դեպքում կաթի մեջ բարձրանում է
յուղայնությունը և նվազում սպիտակուցների տոկոսը: Նորմայից գեր կովերը սովորաբար լակտացիայի ավելի վաղ շրջանում են հասնում իրենց
մթերատվություն
առավելագույն
աստիճանին, որը կարճ է տևում,
և լակտացիայի ընթացքում կայուն
մթերատվության չեն ցուցաբերում,
քանզի այդքան էլ լավ ախորժակ չեն
ունենում: Եթե կովերը լակտացիայի երկրորդ կեսին նորմայից գեր
են լինում, ապա անհրաժեշտ է կարգավորել նրանց կերաբաժինը, քանզի, հենց այդ ժամանակաշրջանից

Կենդանիների մարմ նի ճիշտ համակազմվածքը
կախված է նրանց կերակրումից
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սկսած, նրանց անհրաժեշտ է նախապատրաստել ծնի: Խորհուրդ
չի տրվում ցամաքի շրջանում նվազեցնել կենդանիների քաշը: Ուստի,
նորմայից գեր կովերին անհրաժեշտ
է կերակրել էներգիայի ավելի ցածր
պարունակությամբ
կերաբաժնով՝
լակտացիայի երկրորդ կեսին նվազեցնելով կերակրվող համակցված
կերի քանակը կամ ընդհանրապես
այն կերաբաժնից հանելով, կամ էլ
էներգիայի ցածր պարունակություն
ունեցող կոպիտ կերերով: Մեծ նախիրներում խորհուրդ է տրվում կենդանիներին խմբերի բաժանել՝ ըստ
նրանց մթերատվության, որպեսզի
հնարավոր լինի նրանց համապատասխանաբար կերակրել:

ՑԱՄԱՔԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ
ԳՏՆՎՈՂ ԿՈՎԵՐԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
Ցամաքի շրջանի տևողությունը
Ցամաքի շրջանի օպտիմալ տևողությունը մոտավորապես 60 օր է:
Խորհուրդ չի տրվում ավելի երկար
ժամանակով ցամաքեցնել կովերին,
ինչպես, օրինակ, կարող է տեղի ունենալ ուշացած բեղմ նավորումից հետո,
քանզի դրա արդյունքում կենդանին
կարող է նորմայից ավելի գիրանալ:
Ինչպես ցամաքեցնել կովերին
Ցամաքեցվող կովերին անհրաժեշտ
է առանձնացնել նախրից և ավելի
ցածր սննդարարություն ունեցող կերաբաժնով կերակրել, որպեսզի կաթնարտադրությունն ավելի արագ դադարի: Եթե կենդանին չկթվի երկու

կթի ընթացքում, ապա դա կնպաստի
կաթի արտադրության նվազմանը:
Անհրաժեշտ է, որ կովը ցամաքեցվի միանգամից, մեկ օրում, այլ ոչ
աստիճանաբար:
Կովերի ցամաքեցումը և
կրծաբորբը
Նախկինում սուբ կլինիկական մաստիտով
հիվանդացած
կովերին
ցամաքեցնելիս՝ վերջին կթից անմիջապես հետո, անհրաժեշտ էր
կիրառել «կովի ցամաքեցման թերապիա» (հակաբիոտիկներ): Նոր
ցամաքեցրած կովերին անհրաժեշտ
է ուշադրության կենտրոնում պահել:
Անհրաժեշտության դեպքում խորհրդակցեք ձեր անասնաբույժի հետ:
Ցամաքի շրջանում գտնվող
կովերի կերակրումը
Այս շրջանում շեշտը պետք է դնել
կենդանիների ճիշտ համակազմվածքի պահպանման վրա, որպեսզի
կենդանիները լինեն առույգ և ոչ գեր:
Ցամաքի շրջանում գտնվող կովերի
համար ճիշտ կերաբաժին կազմելու
համար խորհուրդ է տրվում կերերի նմուշներն անալիզի ենթարկել:
Ցամաքի շրջանի առաջին ամսվա
ընթացքում կովերին անհրաժեշտ
է կերակրել նրա կենսական պահանջների բավարարման և օրական
2-4 կգ կաթնարտադրության ապահովման համար համապատասխան
կերաբաժնով:
Ցամաքի
շրջանի
երկրորդ կեսի ընթացքում կովերի
կերաբաժինը պետք է բավարարի
օրական մոտավորապես 5 լիտր կաթ
արտադրող կովի էներգիայի պահանջը: Բացի այդ, հղի կովերի մոտ
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մեկ երրորդով ավելանում է ջրի պահանջը, ուստի, նրանց անհրաժեշտ
է մշտապես ապահովել թարմ ջրով:
Էներգիայի ցածր պարունակությամբ
ծավալային և թաղանթանյութերով
հարուստ բարձրորակ կերերը, ինչպիսիք են ծղոտը կամ չոր խոտը,
մեծապես նպաստում են կտրիչի
լավ աշխատանքին: Կովերը պետք է
մշտապես ապահովված լինեն այդ կերերով, որպեսզի նրանք կարողանան
ընդունել համապատասխան քանակությամբ չոր նյութեր: Կերի քանակն
անհրաժեշտ է սահմանափակել միայն այն դեպքում, եթե կենդանիները կերակրվում են էներգիայի բարձր
պարունակությամբ
անասնակերերով: Խորհուրդ է տրվում ցամաքի
վերջին շրջանում կովերի կերաբաժինն աստիճանաբար փոփոխել և
նրանց այնպիսի կերերով կերակրել,
որոնցով նրանք պետք է կերակրվեն
ծնից հետո: Երկու շաբաթ է տևում,
մինչև կովերի օրգանիզմը և կտրիչը
հարմարվում են նոր կերաբաժնին:
Ուստի, անհրաժեշտ է կերաբաժնում
փոփոխություն կատարել դեռևս ցամաքի շրջանում: Անհրաժեշտ է միշտ
խուսափել կերաբաժնում հանկարծակի փոփոխություններ կատարելուց:

Ցամաքի շրջանում օգտագործվող լավորակ
կոպիտ կերերը նպաստում են կտրիչի լավ
աշխատանքին

Համակցված կերերի քանակն անհրաժեշտ է ծնից երկու շաբաթ հետո
աստիճանաբար ավելացնել՝ հասցնելով առավելագույն մակարդակի:
Համակցված կերերի քանակը պետք
է ուղիղ համեմատական լինի կովերի
կաթնատվությանը:
Հանքային նյութեր և
վիտամիններ
Ցամաքի շրջանում կենդանիների
առող ջությունը պահպանելու նպատակով խորհուրդ է տրվում կերաբաժինը համալրել անհրաժեշտ քանակությամբ հանքանյութերով և
վիտամիններով: Հետծննդյան պարեզից խուսափելու նպատակով ընդունված է ցամաքի շրջանում կերաբաժնում սահմանափակել կալցիումի
քանակը: Այս եղանակով խթանվում
է կալցիումի մոբիլիզացիան ոսկրային համակարգից: Արդյունքում
կովը
լակտացիայի
սկզբնական
շրջանում ի վիճակի է լինում ավելի
լավ արձագանքել կալցիումի բարձր
պահանջարկին:
Վերջավորությունների խնամքը
ցամաքեցման շրջանում
Վերջավորությունների խնամքն անհրաժեշտ է իրականացնել նախորդ
լակտացիայի վերջում կամ ցամաքի
շրջանի սկզբում: Շատ կարևոր է, որ
լակտացիայի վաղ շրջանում կովերի
վերջավորություններն առողջ լինեն,
և նա կարողանա լավ կանգնել: Ծնից
անմիջապես հետո առաջացած կաղության հետևանքով կարող է նվազել կաթնատվությունը, կենդանին
կարող է նիհարել, և նրա մոտ կարող
են առաջանալ վերարտադրողական
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չլինի: Եթե ծնի վանդակը գտնվում
է դրսում, ապա այն պետք է պաշտպանված լինի արևից, քամուց, անձրևից և միջանցիկ քամիներից:
Ծին

Կճղակների ֆունկցիոնալ մշակում պետք է
իրականացնել լակտացիայի վերջում կամ վաղ
ցամաքի շրջանում

խնդիրներ:
Լակտացիայի
վաղ
շրջանում առաջացած կաղության
հետևանքով
սեռացանկության
նշանները լավ չեն դրսևորվում, որի
պատճառով էլ դժվարանում է սեռացանկության որոշումը: Արդյունքում
ուշանում է կենդանու բեղմ նավորումը և երկարում միջծնային ժամանակահատվածը: Հավելյալ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող
եք օգտվել «Վերջույթների խնամքը»
ձեռնարկից:

Ինֆեկցիաների ռիսկը նվազեցնելու
նպատակով շատ կարևոր է, որ այն
վայրը, որտեղ տեղի է ունենում ծինը,
լինի շատ մաքուր: Ծնի ժամանակ կովերի իմունային համակարգի թուլացման պատճառով մանրէների ներթափանցման շնորհիվ ինֆեկցիաների
առաջացման հավանականությունն
ավելի է մեծանում: Ծնի ժամանակ
առաջացած հեշտոցային և արգանդային ինֆեկցիաների արդյունքում
կարող է արտադրություն առաջանալ (էնդոմետրիտ): Այդ պատճառով
ծննդօգնություն ցույց տվող կամ ծնի
ժամանակ ներկա գտնվող անձինք

ԽՆԱՄՔԸ ԾՆԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ
Անհրաժեշտ պայմաններ
Ծնի համար նախատեսված վայրը
պետք է լինի մաքուր և լավ օդափոխվող: Այն անհրաժեշտ է մաքրել և
ախտահանել յուրաքանչյուր ծնից հետո: Խորհուրդ չի տրվում կովին ծնի
վանդակ տեղափոխել ծնից անմիջապես առաջ: Կովին ժամանակ է հարկավոր նոր տարածքին հարմարվելու
համար: Կարևոր է, որ ծնի վանդակ
տեղափոխվելուց հետո կովը նախրի
մյուս կովերից լիովին մեկուսացած

Հիգիենան ծնի ժամանակ
պարտադիր պայման է
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պետք է ապահովեն բարձր սանիտարահիգիենիկ պայմաններ: Դա
վերաբերում է նաև ծննդօգնության
պարագաներին, ինչպիսիք են, օրինակ, ծննդօգնության պարանները: Երբեք չի կարելի օգտագործել
օճառ կամ այլ ախտահանիչներ:
Ծնի նշանները տարբեր կովերի մոտ
տարբեր են լինում: Օրինակ` որոշ կովերի կուրծն ուռչում է (մոմանման),
որոշ կովեր էլ դառնում են շատ անհանգիստ, այտուցվում են կովերի
սեռական շուրթերը, թուլանում կոնքային ջլերը: Երբեմն պտուկներից
կաթ է կաթկթում, որի ժամանակ
խորհուրդ է տրվում ժամանակ առ
ժամանակ կթել կենդանուն՝ կրծում
ճնշումը թուլացնելու նպատակով,
այնուհետև
պտուկները
թաթախել հատուկ ախտահանիչ լուծույթի
մեջ: Կովերի ծինը մեծմասամբ ընթանում է առանց միջամտության,
սակայն, խորհուրդ է տրվում կենդանիներին հետևել ծնի ժամանակ՝
անհրաժեշտության դեպքում ծնից
անմիջապես հետո հորթի պատշաճ
խնամքն ապահովելու նպատակով:
Հարկ եղած դեպքում մասնագետը
պետք է միջամտություն ցուցաբերի
ծնի ժամանակ: Եթե ծինը նորմալ չի
ընթանում, կամ կասկածում եք, որ
այն կարող է դժվարություններով ուղեկցվել, դիմեք անասնաբույժի: Ծնի
ընթացքում չափից շատ ուժ գործադրելու և շտապողականության պատճառով կարող է առաջանալ սեռական օրգանների պատռվածքներն:
Ծնի գործընթացը պետք է հանդարտ
ավարտվի, որպեսզի կովն իր ուժերը
վերականգնելու հնարավորություն
ունենա: Ծնից հետո կովերի ախորժակը բացելու նպատակով անհրաժեշտ է նրանց ապահովել թարմ գոլ
ջրով և բարձրորակ խոտով կամ չորացրած ճակնդեղով:

Հետծննդյան ժամանակաշրջան
Եթե հորթի շնչառական ուղիներում
նկատվում է լորձի առկայություն,
ապա նրան անհրաժեշտ է ծնվելուց
անմիջապես հետո ետևի ոտքերից
մի պահ բարձրացնել, որպեսզի լորձը
դուրս թափվի: Ծնվելուց անմիջապես
հետո անհրաժեշտ է յոդային լուծույթով մշակել հորթի պորտալարը և,
որքան հնարավոր է շուտ, հորթին
առնվազն երկու լիտր խիժ կերակրել:
Ծնից մի քանի ժամ հետո հորթին
անհրաժեշտ է տեղափոխել առանձին վանդակ: Եթե ծնի նախապատրաստական աշխատանքները պատշաճ կերպով են կատարվել, ապա
նվազում է բարդությունների և խանգարում ների հավանականությունը,
մանավանդ, եթե ծինն առանց միջադեպերի է անցել: Աշխատանքները
կազմակերպելիս անհրաժեշտ է շեշտը դնել կենդանու սթրեսը նվազեցնելու կամ վերացնելու, ինչպես նաև՝
սանիտարահիգիենիկ պայմանների
ապահովման վրա:
Վերարտադրություն
Միջին հաշվով կովերին 25-30 օր
է անհրաժեշտ, որպեսզի նրանց
վերարտադրողական համակարգը
վերադառնա իր նորմալ վիճակին:
Ընդհանրապես կենդանին կարող
է սեռացանկության գալ ծնից երկու
շաբաթ հետո: Այս շրջանը կարող է
ավելի երկար տևել, եթե ծնի ժամանակ օգնության անհրաժեշտություն
է եղել, տեղի է ունեցել ընկերքի
պահում կամ կենդանու մոտ առաջացել է էնդոմետրիտ: Հետծննդյան
շրջանում կենդանուն անհրաժեշտ
է ուշադրության կենտրոնում պահել` անոմալիաները հնարավորինս
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ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ,
ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԱՅԼ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ

Բնությունը իր լավագույն դրսևորում ներով

շուտ հայտնաբերելու նպատակով:
Անհրաժեշտության դեպքում պետք
է օգտվել անասնաբույժի ծառայություններից` կովի հետծննդյան վերականգնմանն աջակցելու և նրան
հաջորդ սերմ նավորմանը նախապատրաստելու նպատակով: Առաջին սերմ նավորումն անհրաժեշտ
է կատարել ծնից մոտավորապես
50-75 օր հետո: Գերագույն նպատակը պետք է լինի այն, որ կենդանիները լինեն առողջ, չունենան
վերարտադրողական
համակարգի խնդիրներ և ապահովեն առավելագույն մթերատվություն: Շատ
կարևոր է արտադրող ցլի ընտրությունը երինջների, ինչպես նաև այն
կովերի սերմ նավորման համար,
որոնք նախկինում ծնի ժամանակ
բարդություններ են ունեցել: Տարբեր կովերի ծնի գործընթացի վերաբերյալ տվ յալների ուսում նասիրությունը հնարավորություն կտա
անասնատիրոջն ընտրել համապատասխան արտադրող ցուլ` ծնի ժամանակ բարդություններից խուսափելու նպատակով:

Ծնի շրջանում կովերի մոտ հաճախ
առաջանում են մարսողական համակարգի կամ նյութափոխանակության
բազմապիսի խանգարում ներ և այլ
անոմալիաներ, ինչպիսիք են մաստիտը (տե՛ս «Կրծի խնամքը» ձեռնարկը)
և լամինիտը (կճղակների հիվանդություն): Բավականին բարդ է նոր
ծնած կովերի առող ջական խնդիրները հաղթահարելը. յուրաքանչյուր
կովին առանձին մոտեցում պետք
է ցույց տրվի: Ստորև կքննարկվեն
հետևյալ խանգարում ները.
Ɋ ընկերքի պահում,
Ɋ հետծննդյան պարեզ,
Ɋ կետոզ (ացետոնեմիա),
Ɋ շրդանի ոլորում,
Ɋ գեր կովի համախտանիշ:

Ընկերքի պահում
Սովորաբար ընկերքը պետք է անջատվի 12 ժամվա ընթացքում: Եթե
այն արտաքինից չի երևում, կարելի է
ենթադրել, որ այն անջատվել է, սակայն, որոշ դեպքերում այն ընդհանրապես անջատված չի լինում:

Ընկերքի բնական անջատվելը նպատում է
կենդանու ժամանակին սեռացանկությանը
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է դառնալ նաև վերարտադրողական
համակարգի ցանկացած վարակիչ
և ոչ վարակիչ հիվանդություն: Որոշ
սննդային գործոններ, ինչպիսիք են,
օրինակ, էներգիայի, վիտամին A-ի
(կարոտին) և E-ի անբավարարությունը, հանքանյութերի դիսբալանսը,
նույնպես կարող են ընկերքի պահման պատճառ դառնալ:
Երինջներին սերմ նավորելու համար անհրաժեշտ
է ընտրել ծնի դյուրինության բարձր ցուցանիշով
սերմ նահեղուկ

Ախտանշանները
Ընկերքի պահման ամենաակնհայտ
նշանը ծնից մեկ օր հետո հեշտոցից կախված պտղաթաղանթի առկայությունն է: Ընկերքը մնում է վերարտադրական օրգաններում, որի
պատճառով կարող է տհաճ հոտով
արտադրություն լինել: Հաճախ ընկերքի պահումը չի ուղեկցվում նկատելի թուլությամբ, սակայն, եթե դա
տևում է մեկ շաբաթ կամ ավելի,
ապա կենդանու մոտ կարող է ախորժակի և կաթնատվության անկում
տեղի ունենալ: Արգանդի ինֆեկցիայի ամենաակնհայտ նշանը տհաճ
հոտով արտադրությունն է:
Պատճառները
Ընկերքի պահման իրական պատճառը դեռևս հայտնի չէ: Ընկերքի պահումն ավելի հաճախ տեղի է ունենում
վիժման, դժվար ծնի, երկարաձգված
հղիության, երկվորյակների, արտազատվող օքսիտոցին հորմոնի անբավարարության և սթրեսի պատճառով:
Սովորաբար ընկերքն անջատվում է
ծնից հետո 3-8 ժամվա ընթացքում:
Ընկերքի պահման պատճառ կարող

Բուժումը
Եթե կովի ընկերքը չի անջատվել,
ապա թերապևտիկ միջամտությունն
անհրաժեշտ է ձեռնակել ոչ շուտ,
քան ծնից 24 ժամ հետո: Արգանդի
ինֆեկցիաները և ընկերքի պահումը կազդեն վերարտադրողական
համակարգի վրա նոր լակտացիայի
ընթացքում: Ընկերքի պահումը բուժելու համար խորհուրդ է տրվում
օգտվել անասնաբույժի ծառայությունից: Շատ հաճախ ընկերքի պահման
ժամանակ հակաբիոտիկներ են ներմուծում արգանդի մեջ: Հակաբիոտիկները կիրառվում են, եթե կովի
մոտ նկատվում է թուլություն, տհաճ
հոտով արտադրություն, բարձրանում է կենդանու մարմ նի ջերմաստիճանը և նվազում կաթնատվությունը:
Էնդոմետրիտով հիվանդ կովերը ուշ
են ցուցաբերում սեռացանկության
նշաններ և ընդհուպ կարող են չհղիանալ այդ տարի: Վերարտադրողական համակարգի խնդիրներից
խուսափելու համար անհրաժեշտ է
ուշադրության կենտրոնում պահել
և անհրաժեշտության դեպքում հետազոտել բոլոր այն կովերին, որոնց
մոտ նկատվել է ընկերքի պահում:
Էնդոմետրիտով հիվանդ կովերը
չեն բեղմնավորվում ո՛չ արհեստական, ո՛չ էլ բնական ճանապարհով
սերմ նավորվելիս:
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Կանխարգելումը
Լակտացիայի ուշ և ցամաքի շրջանում կովերի նորմայից ավելի գիրությունը ընկերքի պահման հնարավոր
պատճառներից մեկն է: Անհրաժեշտ
է ծնից անմիջապես հետո կթել կովին կամ թողնել, որ հորթը ծծի նրան`
օքսիտոցին հորմոնի արտազատումը
խթանելու նպատակով: Դա կնպաստի, որպեսզի ընկերքը ժամանակին
անջատվի: Հնարավոր է, որ որոշ
տարածաշրջաններում
խորհուրդ
տրվի իրականացնել պատվաստման
ծրագիր բրուցելիոզի, լեպտոսպիրոզի, տավարի ինֆեկցիոն ռինոտրախեիտի և տավարի վիրուսային լուծի
(դիարեա) դեմ: Վերոնշյալ հիվանդությունները նույնպես կարող են ընկերքի պահման պատճառ դառնալ: Ամեն
դեպքում անհրաժեշտ է խորհրդակցել անասնաբույժի հետ:
Հետծննդյան պարեզ
Հետծննդյան պարեզը 5-10 տարեկան կաթնատու կովերի մոտ նյութափոխանակության խանգարման
թերևս ամենատարածված երևույթներից է: Այն սովորաբար տեղի է
ունենում ծնից անմիջապես առաջ,

Կովերը պետք է սերմ նավորվեն ժամանակին

ծնի ժամանակ կամ ծնից անմիջապես հետո: Հետծննդյան պարեզը կապված է կենդանու տարիքի և
ցամաքի շրջանում նրա կերակրման
հետ: Եթե կովը նախկինում հիվանդացել է հետծննդյան պարեզով,
ապա հավանականություն կա, որ հիվանդությունը կարող է կրկնվել:
Ախտանշանները
Հետծննդյան պարեզով հիվանդ կովերի մոտ նկատվում է ախորժակի
անկում, և նրանց մարսողական ու
սեռական համակարգերի ակտիվությունը նվազում է: Նրանք երերում
են քայլելիս կամ նստում` գլուխը
մի կողմ գցած, և ի վիճակի չեն լինում կանգնել: Այդ դիրքում նրանց
մոտ հաճախ առաջանում է կտրիչի փքանք: Կովի հայացքը լինում է
անորոշ, ականջները՝ սառած, իսկ
դունչը և բերանը` չոր:
Պատճառները
Ենթադրվում է, որ հղիության ժամանակ հանկարծակի ավելանում է խեժի
կամ կաթի արտադրության համար
անհրաժեշտ կալցիումի պահանջը:
Շատ կարճ ժամանակահատվածում
երկուսից երեք անգամ ավելանում
է կալցիումի պահանջը: Այդ ժամանակահատվածում կենդանու նյութափոխանակությունը չի հասցնում
այնքան արագ փոփոխվել, որպեսզի
կարողանա իր օրգանիզմի պաշարներից բավականաչափ կալցիում
մոբիլիզացնել: Նրա օրգանիզմում
գոյություն ունեն հորմոններ, որոնք
հեշտացնում են մոբիլիզացիան, սակայն երբեմն դրանք պակասում են:
Կալցիումի բարձր պահանջը բավարարելու նպատակով ավելանում է
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կալցիումի ներծծումը մարսողական
համակարգում, և լրացուցիչ կալցիում է առաջանում ոսկրային համակարգից կալցիումի մոբիլիզացիայի
արդյունքում: Դրանով է բացատրվում
այն, որ ծնի ժամանակ բոլոր կովերի
մոտ ցածր է լինում կալցիումի մակարդակը: Եթե կովի օրգանիզմը բավականաչափ արագ չի արձագանքում
կալցիումի՝ հանկարծակի բարձրացած պահանջին, ապա ի հայտ են գալիս հետծննդյան պարեզի ակնհայտ
նշաններ: Վերջերս պարզվել է, որ,
եթե կերաբաժնի մեջ ցածր է մագնեզիումի պարունակությունը, ապա դա
սահմանափակում է կովի` բավականաչափ քանակությամբ կալցիում կլանելու հնարավորությունը: Դա, մասնավորապես, կարող է տեղի ունենալ
այն պարագայում, եթե կթվող կովերը
արածեցվում են, և խոտի մեջ ցածր է
մագնեզիումի պարունակությունը:
Բուժումը
Բուժել, նշանակում է անհապաղ վերականգնել և նորմային հասցնել
արյան մեջ կալցիումի մակարդակը:
Ամենաարդյունավետ եղանակը կալցիումի լուծույթի ներերակային ներարկումն է, որից մի քանի ժամ հետո
անհրաժեշտ է ջրում լուծված կալցիումի փոշին խմեցնել կենդանուն և նույն
գործողությունը կրկնել վեց ժամ անց:
Կալցիումի լուծույթի կիրառումը բուժման ընդունված եղանակ է: Կալցիումի ներարկման արդյունքը հիմնականում անմիջապես երևում է: Եթե դա
արդյունավետ չի լինում, ապա անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով բուժել
այլ հիվանդությունները, ինչպիսին է,
օրինակ, մաստիտը: Եթե կովն ի վիճակի չէ կանգնել, ապա բուժման ժամանակ անհրաժեշտ է նրան անպայման բարձրացնել կրծքավանդակի

վրա և ընդմիջում ներով մի կողքից
մյուսը թեքել` կտրիչի փքանքից և
պառկելախոցերից խուսափելու նպատակով: Պառկած կովին անհրաժեշտ
է մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահել և պատշաճ կերպով
խնամել, որպեսզի արագ և լիովին
ապաքինվի:
Կանխարգելումը
Հետծննդյան պարեզի կանխարգելման ամենաարդյունավետ եղանակը ցամաքի շրջանում՝ հատկապես
հղիության վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում, կովերին կալցիումի
բարձր պարունակությամբ կերաբաժնով կերակրումն է: Անհրաժեշտ
է սպիտակուցների և էներգիայի պահանջը համապատասխանեցնել 5 կգ
կաթ արտադրող կովի պահանջին:
Եթե կանխատեսվում է հետծննդյան
պարեզը, ապա շատ օգտակար է կենդանուն կալցիումի լուծույթ խմեցնելը:
Կետոզ
Կետոզը կոմպլեքս խանգարում է և
առաջանում է ծնից հետո՝ 10-40 օրվա ընթացքում: Ամենակրիտիկական
ժամանակահատվածը ծնից երեք շաբաթ հետո է: Սկզբնական շրջանում
կաթնատու կովը դժվարանում է մոբիլիզացնել բավականաչափ սննդարար նյութեր բարձր կաթնատվության
համար: Սովորաբար, կովի մոտ էներգիայի քանակությունն անբավարար
է լինում, որովհետև բարձր կաթնատվության պարագայում կենդանին չի
կարողանում ընդունել բավականաչափ սննդանյութեր և, հետևաբար,
սկսում է օգտագործել իր օրգանիզմի
կողմից կուտակած պաշարները:
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Նշանները
Կլինիկական կետոզը բնորոշվում
է ախորժակի անկումով, արտաքին թույլ տեսքով, որոշ դեպքերում՝
մարսողական համակարգի խանգարմամբ: Կետոզով հիվանդ կենդանիների բերանից ացետոնի հոտ
է գալիս: Երբեմն տեղի է ունենում
կոորդինացիայի խանգարում, որը
պայմանավորված է ընդհանուր թուլությամբ: Նվազում է կաթնատվությունը. կենդանին նիհարում է: Ախտորոշման լավագույն մեթոդը մեզի,
կաթի կամ արյան մեջ ացետոնի
առկայության ստուգումն է: Մեզի
ստուգումը կարևոր է այն առումով,
որ բացասական արդյունքի դեպքում
բացառվում է կետոզը: Կաթի կամ
արյան անալիզը ճշգրիտ ցույց է տալիս կետոզի աստիճանը: Այդ հարցով
անհրաժեշտ է խորհրդակցել անասնաբույժի հետ:
Պատճառները
Եթե կովը հիվանդացել է կետոզով,
ապա արյան մեջ նվազում է շաքարի մակարդակը և ավելանում կետոնները: Երբ արյան մեջ նվազում

Առողջ կովերն ունենում են լավ ախորժակ

է շաքարի մակարդակը, օրգանիզմն
սկսում է իր պաշարներից մոբիլիզացնել ճարպերը: Արյան մեջ գլյուկոզայի
նվազման հետևանքով լյարդում ճարպերն սկսում են ավելի արագ մոբիլիզացվել, իսկ կետոնները՝ արտադրվել: Կետոզի կլինիկական նշանները,
ամենայն հավանականությամբ, ի
հայտ են գալիս արյան մեջ կետոնների բարձր մակարդակով պայմանավորված տոքսիկ ազդեցության պատճառով: Կետոզով հիվանդանալու
դեպքեր ավելի հաճախ գրանցվում
է նորմայից գեր կովերի մոտ ցամաքի և լակտացիայի ուշ շրջանում: Հիվանդության ընթացքի սրությունը
մեծապես կախված է լյարդի` օրգանիզմի կողմից կուտակված ազատ
ճարպաթթուների ինտենսիվ կլանումը մոբիլիզացնելու կարողությունից:
Որքան խորացած է հիվանդությունը,
այնքան ավելի դժվար է լինում վերականգնումը, քանի որ լյարդում հետագայում տեղի են ունենում դեգեներատիվ փոփոխություններ:
Բուժումը

Տարիքով կենդանիներն ավելի են հակված
հետծննդյան պարեզով հիվանդանալուն

Հիվանդության
կասկածով
կովերի արյան մեջ շաքարի մակարդակը
բարձրացնելու նպատակով նրանց կարելի է բուժել տարբեր եղանակներով,
օրինակ՝ պրոպիլեն գլիկոլ խմեցնելով
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(անտիֆրիզ),
անհրաժեշտության
դեպքում՝ գլյուկոզայի ներերակային
կամ համապատասխան գլյուկոկորտիկոիդի միջմկանային ներարկում
կատարելով: Վերջինիս արդյունքը
կարող է շատ փոփոխական լինել:
Պրոպիլեն գլիկոլի առավելությունն
այն է, որ կովին կարելի է ներարկել
լրացուցիչ գլյուկոզա այնքան ժամանակ, մինչև նա ապաքինվի:
Կանխարգելումը
Ցանկալի է, որ կովերը ցամաքի
շրջանում ունենան պատշաճ մարմնակազմվածք, նորմայից գեր չլինեն ծնից առաջ: Ցամաքի շրջանում
կովերին անհրաժեշտ է կերակրել
էներգիայի ցածր պարունակությամբ
կերաբաժնով, որը կպարունակի
կենդանու առող ջության համար անհրաժեշտ քանակությամբ հանքանյութեր և վիտամիններ: Ծնից հետո
կենդանիներին անհրաժեշտ է կերակրել անսահմանափակ քանակությամբ կոպիտ կերերով. խորհուրդ
չի տրվում կերաբաժնի մեջ կտրուկ
փոփոխություններ կատարել: Լակտացիայի վաղ շրջանում գտնվող կովերին անհրաժեշտ է կերակրել ճիշտ
նորմավորված կերաբաժնով: Ծնից
երկու շաբաթ հետո անհրաժեշտ է
ավելացնել կերակրվող համակցված
կերերի քանակը: Ավելին՝ կարելի է
յուրաքանչյուր շաբաթ ստուգել կետոնի մակարդակը կենդանու մեզի
և կաթի մեջ` հիվանդ կենդանիներին
արագ հայտնաբերելու նպատակով:
Շրդանի ոլորում
Շրդանի ոլորումը հիմնականում նյութափոխանակության
խանգարում
է և հաճախ տեղի է ունենում ծնի

շրջանում: Այն սովորաբար առաջանում է հասուն կովերի մոտ ծնից հետո՝ 1-4 շաբաթվա ընթացքում, որի
ժամանակ շրդանն իր նորմալ դիրքից
շեղվում է կամ դեպի ձախ, կամ դեպի
աջ, կամ էլ՝ ոլորվում: Նորմալ դիրքում
շրդանը գտնվում է որովայնի ստորին
մասում՝ աջ կողմում: Հիմնականում
շրդանը տեղաշարժվում է դեպի ձախ:
Շրդանը շարժվում է որովայնի ներքևի
աջ կողմից` կտրիչի տակից դեպի վեր,
և սեղմվում ձախ կողին: Երբեմն այն
ինքն իրեն վերականգնվում է: Ավելի
դժվար է լինում վերականգնել դեպի
աջ շեղված շրդանը:
Նշանները
Ծնին հաջորդող մի քանի շաբաթվա
ընթացքում նկատվում է ախորժակի
հանկարծակի անկում, իսկ կլինիկական նշանները երբեմն նման են լինում կետոզի կլինիկական նշաններին: Կանգնած վիճակում կովի մեջքը
կորաձև է լինում: Արտաթորանքի ծավալը նվազում է, այն լինում է պինդ,
մուգ գույնի և ունենում է տհաճ հոտ:
Կենդանու մարմ նի ջերմաստիճանը,
սրտի ռիթմը և շնչառությունը սովորաբար նորմալ են լինում: Նվազում է
կենդանու ակտիվությունը և որոշ ժամանակ անց ջրազրկվում է: Կտրիչի
գազերը կուտակվում են շրդանի մեջ
և չեն կարողանում դուրս գալ: Եթե
ականջը դնեք կենդանու ձախ կողին
(եթե շրդանը ձախ կողմ է ոլորվել)
կամ աջ կողին (եթե շրդանը աջ կողմ
է ոլորվել), ապա կլսեք կտրիչի գազերի և հեղուկի ռեզոնանսային ծփանքի ձայնը: Առկա է կտրիչի շարժում,
սակայն ավելի պակաս հաճախականությամբ, և ինտենսիվությունն էլ հաճախ այնքան ցածր է լինում, որ ձայն
չի լսվում:
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Պատճառները
Շրդանի ոլորումը կախված է մի
շարք գործոններից, սակայն ճշգրիտ
պատճառը դեռևս հայտնի չէ: Շրդանի ոլորումը կարող է տեղի ունենալ,
եթե շրդանի կրճատում ները լինում
են դանդաղ, բացակայում են կամ
երբեմն, գազեր են կուտակվում: Ավելին՝ գոյություն ունի ընդունված կարծիք, որ ծնից հետո վերարտադրողական համակարգի և մարսողական
համակարգի վերականգնումը տեղի
չի ունենում միաժամանակ:
Բուժումը
Շրդանը հնարավոր է իր նորմալ դիրքին բերել պառկեցրած կովին դանդաղ դեպի աջ, ապա՝ ձախ կողմ պտտելով: Սակայն հնարավոր է, որ այս
մեթոդը կիրառելուց մի քանի օր հետո կեսից ավելի կենդանիների մոտ
այն նորից կրկնվի: Սակայն արժի
կիրառել այս պարզ մեթոդը: Պետք
է խորհրդակցել անասնաբույժի հետ,
քանզի շատ դեպքում անհրաժեշտ
է լինում կատարել վիրահատական
միջամտություն:

կատարվի դանդաղ և զգուշորեն` շեշտը դնելով բավականաչափ քանակությամբ թաղանթանյութերով հարուստ կերերով ապահովման վրա:
Գեր կովի համախտանիշ
Գեր կովի կամ լյարդի ճարպակալման
համախտանիշը հանդիպում է նորմայից գեր կովերի մոտ ծնից հետո՝
առաջին շաբաթվա ընթացքում: Սովորաբար այդ կովերի ցամաքի շրջանը երկար է տևում ուշ բեղմնավորման
պատճառով: Արդյունքում երկարում
է ծնից մինչև բեղմնավորում ընկած
ժամանակահատվածը: Դա համախտանիշ է համարվում, քանզի նման
է ծնի ժամանակ տեղի ունեցող մի
շարք այլ խանգարումների, ինչպիսիք
են` հետծննդյան պարեզը, կետոզը,
շրդանի ոլորումը, ընկերքի պահումը,
էնդոմետրիտը և մաստիտը:

Կանխարգելումը
Շրդանի ոլորումը կանխելու նպատակով անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել լակտացիայի
վերջի, ցամաքի շրջանի և ծնից հետո կենդանիների կերակրման վրա:
Խորհուրդ է տրվում այդ ընթացքում
կենդանիներին կերակրել թաղանթանյութերով հարուստ ծավալային
կերերով: Ցամաքի շրջանում գտնվող
կովերի կերաբաժնից անցումը դեպի կթու կովերի կերաբաժին պետք է

Ցամաքի շրջանում կենդանիների կերը չպետք է
պարունակի շատ էներգիա

Ախտանշանները
Այս հիվանդությունն առաջանում է
միայն գեր կովերի մոտ: Հիմ նական
ախտանշաններն են ախորժակի
նվազումը, թույլ արտաքին տեսքը և
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իմունային համակարգի թուլացումը ծնից հետո: Կովերի մոտ կարող
է լինել կլինիկական նշաններով ուղեկցվող սուր կետոզ: Երբեմն կենդանին կարող է սատկել ծնից հետո
7-10 օրվա ընթացքում: Բացի այդ,
հավանականությունը մեծ է, որ տեղի
կունենա ընկերքի պահում, էնդոմետրիտ, և ծնից հետո կենդանին ուշ կգա
սեռացանկության:
Պատճառները
Այս երևույթին շատ է նպաստում
էներգիայով հարուստ կերաբաժնով
կերակրումը, որի արդյունքում ծնի
ժամանակ կովը չափազանց գեր է
լինում: Կենսական պաշարների մոբիլիզացիայի արդյունքում ճարպը
կուտակվում է լյարդում, մկանային
հյուսվածքներում և երիկամ ներում:

շրջանում գտնվող կենդանիներին
անհրաժեշտ է առանձին կերակրել,
որպեսզի հնարավոր լինի վերահսկել,
թե նրանք ինչ քանակի չոր նյութեր
են ընդունում: Բացի այդ, անհրաժեշտ է պարբերաբար ստուգել կովերի մարմ նակազմվածքը: Խորհուրդ է
տրվում լակտացիայի 200-րդ օրվանից հետո և ցամաքի առաջին ամսվա
ընթացքում սահմանափակել էներգիայով հարուստ կերերը, ինչպիսիք
են եգիպտացորենը, եգիպտացորենի
սիլոսը: Էներգիայով հարուստ կերերը փոխարինեք էներգիայի ցածր
պարունակությամբ կերերով:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Կանխարգելումը

Կաթնային
անասնապահությամբ
զբաղվող ֆերմերը մեծ ազդեցություն
ունի կենդանիների վրա լակտացիայի սկզբնական շրջանում՝ կախված
նրանից, թե ինչպես է նա կառավարում իր կենդանիներին նախքան
ծինը, ծնի ժամանակ և ծնից հետո:
Փորձը ցույց է տալիս, որ տնտեսության ճիշտ կառավարման, մասնավորապես՝ կերակրման շնորհիվ կարելի է նվազեցնել և նույնիսկ կանխել
մարսողական համակարգի և նյութափոխանակության
խանգարումները, այդպիսով նպաստել կենդանիների օպտիմալ մթերատվությանը:
Հետծննդյան շրջանում կովերի ճիշտ
կառավարման համար խորհուրդ
է տրվում առաջնորդվել հետևյալ
ուղեցույցներով.

Գեր կովի համախտանիշը կանխարգելելն ավելի հեշտ է, քան բուժելը:
Անհրաժեշտ է խուսափել կենդանիներին չափից ավելի գիրացնելուց:
Լակտացիայի վերջում և ցամաքի

2. կտրիչի աշխատանքը խթանելու
նպատակով կենդանիներին կերակրել անսահմանափակ քանակությամբ
կոպիտ, բարձրորակ կերերով, որոնք
հարուստ են թաղանթանյութերով,

Բուժումը
Լյարդի ճարպակալման համախտանիշով հիվանդ կենդանու բուժումն
արդյունավետ է: Կենդանու բուժումն
անհրաժեշտ է իրականացնել ըստ
ախտանշանների: Հետծննդյան պարեզն անհրաժեշտ է բուժել կալցիումի
լուծույթով, իսկ կետոզը` պրոպիլեն
գլիկոլով և գլյուկոզայով: Լրացուցիչ
տեղեկություն ստանալու համար անհրաժեշտ է խորհրդակցել անասնաբույժի հետ:

1. տարվա ընթացքում պարբերաբար
ստուգել կովերի մարմ նակազմվածքը,
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3. կենդանիների կերաբաժնում ներառել
անհրաժեշտ քանակությամբ հանքանյութեր և վիտամիններ,
4. լակտացիայի վերջին շրջանում կերաբաժնից հանել համակցված կերերը`
կենդանիների` գիրանալու ռիսկը նվազեցնելու նպատակով,
5. լակտացիայի վերջում և ցամաքի շրջանում ճիշտ նորմավորված կերաբաժնով
կերակրման միջոցով կովերին նախապատրաստել հաջորդող լակտացիային,
6. ծնից հետո աստիճանաբար փոփոխել
կերաբաժինը՝ այն հարմարեցնելով

կաթնատու կովերի համար համապատասխան կերաբաժնով,
7. ծինն իրականացնել մաքուր և հիգիենիկ միջավայրում,
8. ծնից միայն երկու շաբաթ հետո կենդանիներին կերակրել առավելագույն
քանակությամբ համակցված կերերով,
9. կովերին սերմ նավորել ծնից 50-75
օր հետո և միայն այն ժամանակ, երբ
նրանք կանոնավոր կերպով ցուցաբերում են սեռացանկության նշաններ:

Գրքcյկը լcյս է տեսել ԱՄՆ Գյcղդեպարտաﬔնտի
ֆինանսավորմամբ c Ագրոբիզնեսի և գյcղի զարգացման
կենտրոն հիﬓադրաﬕ աջակցcթյամբ
Մասնագիտական խմբագիր՝ Տիգրան Գաբրիելյան
Թարգմանիչ՝ Զարbհի Անդրեասյան
Տպագրcթյcնը «Անտարես» ՍՊԸ
Տպաքանակ՝ 1000

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿ...
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