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ԿԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
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Գրքույկում օգտագործված են «Վեպրո Հոլանդ»
կազմակերպության կողմից հրատարակված նյութերը
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ՆԱԽԱԲԱՆ
Կթի կազմակերպումը հրատարակված ութերորդ 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, կարծում ենք, որ սույն ձեռնարկը և նույն
թեմային առնչվող այլ ձեռնարկներ
կօգնեն խորացնել ձեր գիտելիքները
կթի ճիշտ կազմակերպման վերաբերյալ՝ դրանով իսկ նպաստելով առողջ
և բարձր մթերատվություն ունեցող
նախրի ձևավորմանը:
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Կաթնային անասնապահության մեջ
ուղղակի կապ գոյություն ունի կովերի բարեկեցության և կաթնային
տնտեսության
շահութաբերության
միջև: Շատ կարևոր է կթի ճիշտ մեխանիզմ ների կիրառումը՝ ի թիվս մի
շարք այլ գործոնների: Կաթնային
տնտեսության բնագավառում ամենապատասխանատու գործը կովերի
կիթն է: Մշտապես ճիշտ կթի գործընթացի իրականացման արդյունքում
բարձրանում է կաթնատվությունը,
նվազում են կրծի հետ կապված
խնդիրները, երկարում է կովի ակնկալվող կյանքի ժամանակաշրջանը և
նվազում կթի վրա ծախսվող ժամանակը: Բոլոր վերոնշյալ գործոնները
նպաստում են յուրաքանչյուր կովից

Կիթը կաթնային տավարաբուծության
ամենակարևոր աշխատանքն է

ստացվող շահույթի ավելացմանը:
Կթի գործընթացի ճիշտ կազմակերպումը կարելի է սովորել գործնական փորձի միջոցով: Չափազանց
կարևոր է կովի և կթվորի միջև ներդաշնակ փոխհարաբերությունը, որն
ազդում է կովի կաթնատվության,
հետևաբար` տնտեսության շահութաբերության վրա: Լավ կթվորը մշակում է գործողությունների շարք, որը
կատարում է յուրաքանչյուր կթի ժամանակ: Եթե կթի ժամանակ իրականացվող սովորությունները լավն են,
ապա արդյունքներն էլ լավը կլինեն:
Կաթնային ֆերմայի պայմաններից
ելնելով է կատարվում մեքենայական
կամ ձեռքով կթի ընտրությունը: Անկախ մեթոդի ընտրությունից՝ կթվորը
պետք է ծանոթ լինի կաթնատու կովի

5
կաթի սեկրեցիային և կրծի կառուցվածքին: Անհրաժեշտ է իմանալ, թե
ինչպես է կովը կաթ արտադրում և
ինչպես է կթի մեքենան աշխատում
կթելու ժամանակ: Կթի մեքենայի,
դրա ստուգման և պահպանման, ինչպես նաև կաթի պաղեցման մասին
մանրամասն ներկայացված է «Կթի
մեքենայի կառավարումը» գրքույկի
առաջին և երկրորդ հատորներում:
Իսկ սույն ձեռնարկում ներկայացվում
է կթի սարքավորում ների մաքրման,
ախտահանման և պահպանման
գործընթացը:
Ձեռքով և մեքենայով ճիշտ կիթ իրականացնելու հիմ նական առանձնահատկությունները հետևյալն են.
Ɋ կթի ամենօրյա կանոնավոր և ճիշտ
գործողությունների կատարումն օպտիմալ պայմաններում կանդրադառնա
կաթնատվության բարձրացման վրա,
արտադրվող կաթի որակը պետք է համապատասխանի հիգիենայի ամենաբարձր չափանիշներին,
Ɋ կրծի ինֆեկցիայով վարակման ռիսկը
պետք է հասցվի նվազագույնի,
Ɋ ող ջունելի են կթվորի կամ օպերատորի
կողմից կթի գործընթացի բարելավմանը նպաստող ֆիզիկական և մտավոր
նախաձեռնությունները,
Ɋ Կթվորը պետք է իր աշխատանքը կատարի համապատասխան բարեկեցիկ
միջավայրում:

ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԵՐԻ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
Կրծի ձևը
Կուրծը կովի ամենակարևոր օրգաններից մեկն է: Իդեալական կուրծը
պետք է ունենա սիմետրիկ կառուցվածք, ներքևի մասում տափակ լինի
և գտնվի ցատկիչ հոդից բավականին

բարձր: Այն պետք է լինի ամուր կպած
և հավասարակշռված: Քառորդները
պետք է հավասարաչափ բաժանված լինեն: Ավելին՝ կուրծը պետք է
ունենա ամուր միջաձիգ և լայնաձիգ
մկանային հանգույցներ, որպեսզի
դրանք կարողանան պահել: Պտուկները պետք է լինեն համաչափ, գլանաձև, ուղղահայաց, ունենան միջին
երկարություն և տրամագիծ, կողքից
և հետևի մասից համաչափ տեղակայված լինեն: Կուրծը պետք է լինի
փափուկ և ճկուն:
Կրծի կառուցվածքը
Մկանային հանգույցները կուրծը
բաժանում են երկու մասի, որոնցից
յուրաքանչյուրն իր հերթին բաժանված է երկու առանձին քառորդների՝
առջևի երկու և հետևի երկու քառորդների: Միևնույն կողմի երկու
քառորդները միմյանցից հստակ բաժանված չեն, սակայն այն փաստը,
որ քառորդներից մեկի կաթը կարող
է նորմալ չլինել, ապացուցում է, որ
դրանք միմյանցից անկախ են: Չնայած առջևի պտուկները քիչ ավելի
երկար են, քան հետևինները՝ հետևի
պտուկների տարողությունն ավելի
մեծ է, քան առջևիններինը: Լիատարիք հոլշտեյն ցեղատեսակի հետևի և
առջևի պտուկների հարաբերակցությունը 55:45 է: Պտուկները կարող
են լինել ինչպես գլանաձև, այնպես
էլ կոնաձև, և դրանց մեջ մեծ քանակության արյունատար անոթներ կան:
Պտուկների երկարությունը կարող է
տարբեր լինել:
Կրծի և պտուկների չափը, ձևը կարող
են ազդել մեքենայական կթի արդյունավետության վրա: Եթե պտուկների միջև տարածությունը մեծ է, կամ
վատ ձևավորված կրծի վրա դրանք
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դեպի դուրս են ուղղված, ապա բավականին դժվարանում է ձեռքով կիթը կամ քառորդների վրա կթի ագրեգատի բաժակներ ամրացնելը: Նույնը
վերաբերում է նաև չափից շատ կախ
ընկած կրծին, որի պարագայում տարածքը չի բավականացնում կիթն
իրականացնելու համար:
Պտուկի ստորին մասում գտնվում է
պտուկի անցքը, որի երկարությունը
մոտ 1 սմ է և շրջապատված է պտուկը փակող ամուր մկանով՝ սֆինքտրով: Այդ մկանի ամրությունից է
կախված կովի դյուրակիթ կամ դժվարակիթ լինելը, ինչպես նաև՝ կթի
արագությունը: Եթե պտուկի ստորին մասը տափակ է, և անցքը լավ է
փակվում, ապա դա զգալիորեն կանխում է մանրէների ներթափանցումը
պտուկից ներս: Եթե պտուկն ունի
մաշված կամ ուռած տեսք, նշանակում է, որ այն վնասված է: Պտուկի

Կրծի հորիզոնական կտրվածքը

ներսում գտնվում է խոռոչ՝ պտուկի
ամբարը (ցիստեռն), որը միացած է
գեղձի ամբարին: Ամբարի պատերը
շատ զգայուն են և կարող են հեշտությամբ վնասվել սխալ կթի արդյունքում: Մոտավորապես 20-25 կաթնածորան գալիս լցվում են կաթնագեղձի
ամբարի մեջ, որի տարողությունը
մոտ 1 լիտր է: Այդ ծորանները ճյուղավորվելով հեռանում են ամբարից,
գնալով նեղանում, մինչև հասնում են
ալվիոլներ, որոնք շրջապատված են
գեղձային բջիջներով: Կաթը ձևավորվում է ալվեոլի ներսում, իսկ լավ
զարգացած կրծի մեջ գոյություն ունեն նման 2 միլիարդ ալվեոլ, որոնք
կազմում են խմբեր: Սովորաբար
դրանց թիվը նվազում է լակտացիայի
վերջին շրջանում: Սխալ կթի պատճառով այդ ալվեոլների թիվն ավելի
արագ է նվազում, որի արդյունքում
նվազում է կաթնատվությունը: Կաթի
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մեծ մասը հավաքվում է ալվեոլներում և նուրբ կաթնածորաններում՝
մնալով այնտեղ կաթնածորանները
շրջապատող մկանային համակարգի
շնորհիվ: Երբ ավելանում է ճնշումը
ալվեոլի ներսում, նուրբ կաթնածորանները լայնանում են, և կաթի մեծ
մասը լցվում է ավելի լայն կաթնածորանների և ամբարների մեջ:
Կաթի արտազատման ռեֆլեքսը
Ծորանային համակարգը բացվում
է ուղղակի նյարդային ազդակների
միջոցով պտուկների և կրծի մերսման ժամանակ, երբ կաթը «բաց է
թողնվում»: Օքսիտոցին հորմոնը
խթանում է կաթի հոսքը: Այդ հորմոնի՝ դեպի արյուն սեկրեցիայի և կովի
«համագործակցելու
պատրաստակամության» համար անհրաժեշտ է
ապահովել ներդաշնակ և հանգիստ
փոխհարաբերություն կովի, կթվորի
և կթի մեքենայի միջև: Օքսիտոցին
հորմոնն արտադրվում է 5-7 րոպե:
Այստեղից հետևում է, որ կովը պետք
է կթվի այդ ժամանակահատվածում:
Կենդանուն լիարժեք կթելու համար
անհրաժեշտ է, որ կաթը պատշաճ
կերպով «բաց թողնվի»: Առանց կաթը «բաց թողնելու» համապատասխան ռեֆլեքսի՝ ոչ մի կթի ագրեգատ
չի կարողանա կրծից կաթը լիարժեք
մինչև վերջ կթել: Ուղեղի հիպոֆիզից
օքսիտոցինի արտազատումը սկսում
է ոչ միայն կուրծը նախապատրաստելիս (ոչ պայմանական ռեֆլեքս),
այլ երբեմն նաև այնպիսի ազդակներից, ինչպիսին է, օրինակ, կթի ագրեգատի ձայնը (պայմանական ռեֆլեքս): Այս ռեֆլեքսը նկատվում է նաև,
երբ հորթը ծծում է կովին:
Կաթը «բաց թողնելու» ֆիզիոլոգիական մեխանիզմով է պայմանավորված, թե ինչու կթի ամենօրյա

գործընթացը պետք է նույնը լինի, թե
ինչու պետք է կիթը ճիշտ և առանց
խախտում ների իրականացվի: Կովը պետք է իրեն ապահով և վստահ
զգա, այլապես բավականաչափ օքսիտոցին չի արտազատվի, և կաթը
կմ նա կրծի մեջ: Եթե կովին որևէ բան
է անհանգստացնում (վախ, ցավ, աղմուկ), ապա կաթի արտազատումը
կարող է խափանվել «ադրենալին»
հորմոնի արտազատման պատճառով: Այդ ժամանակ օրգանիզմն անցնում է ինքնապաշտպանության կաթ
«բաց թողնելու» փոխարեն: Կիթն արդյունավետ կազմակերպելու համար
անհրաժեշտ է հստակ ընթացակարգի հետևել: Այժմ անդրադառնանք
առաջարկվող գործընթացներից մի
քանիսին, որոնք պարտադիր են:
Կաթի «բաց թողնումը» խթանելու և
աշխատանքի արդյունավետությունը
բարձրացնելու նպատակով Նիդեռլանդներում կիրառվում է ԿՆԱ (կոնցենտրատներ, նախապատրաստում,
ամրացում) մեթոդը: ԿՆԱ մեթոդը յուրաքանչյուր կովի համար առանձին
է կիրառվում: Այն կարելի է բաժանել
հետևյալ հաջորդական քայլերի.
1.

Կոնցենտրատների տրամադրում,

2.

Կրծի նախապատրաստում,

3.

Կթի մեքենայի ամրացում կրծին:

Կերակրում կոնցենտրատներով
Պարզվում է, որ կոնցենտրատներով
կերակրումն ուժեղ պայմանական
ռեֆլեքս է, որը նպաստում է կաթի
«բաց թողնմանը»: Նիդեռլանդներում նույնիսկ խորհուրդ են տալիս
կերամանները փակել կթից մեկ ժամ
առաջ կաթի «բաց թողնման» ռեֆլեքսը խթանելու նպատակով:
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Կթի նախապատրաստումը
Կովին անհրաժեշտ է նախապատրաստել կթին: Կրծի ճիշտ նախապատրաստումը խթանում է, որպեսզի կովը կաթը բաց թողնի: Այդ
ժամանակ կրծի և պտուկների մաշկի վրայից մաքրվում են միկրոօրգանիզմ ները, հետևաբար նվազում
է կրծի ինֆեկցիայով վարակվելու
ռիսկը: Կուրծը նախապատրաստելիս անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ
հիմ նական գործողությունները.
Ɋ մաքրել պտուկները և կուրծը, որպեսզի
կթի ընթացքում կաթը չկեղտոտվի,
Ɋ ստուգել կաթի առաջին շիթերը՝ համոզվելու համար, որ կաթը նորմալ է:

Կրծի և պտուկների մաքրումը
Այս գործողությունը պետք է խթանի, որպեսզի կովը կաթը բաց թողնի:
Ձեռքով կթի ժամանակ շեշտը դրվում
է կուրծը մաքրելու վրա, իսկ մեքենայական կթի ժամանակ դա կաթը
«բաց թողնելու» պայմանական ռեֆլեքս է: Ձեռքով կթի ժամանակ ռիսկն
ավելի մեծ է, որ կեղտը կամ մազերը
կարող են դույլի մեջ լցվել: Կաթի աղտոտումից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում կտրտել կովի կրծի
մազերը:
Մեքենայական կթի պարագայում
կրծի և պտուկների չոր մաքումը
կարող է բավարար լինել, մասնավորապես, եթե կովերը պահվում են
արոտավայրում կամ անկապ պահվածքով անասնաշենքում, որտեղ
կացոցները մաքուր են: Չոր մաքրման վրա քիչ ժամանակ է ծախսվում,
և մի կովի կրծից մեկ ուրիշ կովի
կուրծք ախտածինների փոխանցման
ռիսկը ցածր է լինում: Կրծի ինֆեկցիաների փոխանցումը նվազեցնելու

Բարձրորակ կաթ ստանալու համար խորհուրդ
է տրվում պտուկները մաքրել չոր եղանակով

նպատակով խորհուրդ է տրվում օգտագործել մեկանգամյա օգտագործման թղթե սրբիչներ: Եթե կուրծը շատ
կեղտոտ է, ապա այն անհրաժեշտ է
լվանալ դույլի մեջ լցված գոլ ջրով և
չորացնել մեկանգամյա օգտագործման թղթե սրբիչով: Դույլի ջուրն անհրաժեշտ է ժամանակ առ ժամանակ
փոխել վարակի փոխանցման ռիսկը
նվազեցնելու նպատակով, հատկապես, եթե նախրում շատ են այն կովերը, որոնց կուրծը կեղտոտ է: Եթե
կուրծը լվանալուց հետո լավ չի չորացվում, ապա դա կարող է վարակի աղբյուր դառնալ: Կթի ժամանակ
ջուրը կարող է թափանցել կթի մեքենայի բաժակին ամրացված խողովակի մեջ և դրանով իսկ մեծացնել
կթի մեքենայի միջոցով ախտածինների տարածմանը: Չի կարելի կովին
կթել, եթե նրա կուրծը խոնավ է, կամ
պտուկները կեղտոտ են:
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Կաթի առաջին շիթերի
ստուգումը

Կթի մեքենայի բաժակների
ամրացումը պտուկներին

Կրծի նախապատրաստման ժամանակ շատ կարևոր գործողություն է
կաթի առաջին շիթերի ստուգումը
հատուկ բաժակի միջոցով: Կուրծը
նախապատրաստելիս անհրաժեշտ
է այդ բաժակի մեջ յուրաքանչյուր
պտուկից երկու շիթ կաթ կթել այնպես, որպեսզի այն չթափվի ձեռքերին, հատակին և չքսվի պտուկներին:
Եթե կաթը փաթիլանման, լպրծուն
կամ արյունոտ է, ապա կարելի է կասկածել, որ կովի մոտ առկա է մաստիտ: Անհրաժեշտ է նաև ստուգել
կուրծը և պտուկները՝ տեսնելու համար՝ արդյոք դրանք վնասված, ուռած
կամ կարմրած ե՞ն, թե՞ ոչ: Ախտոտված
կաթի հետ գործ ունենալիս անհրաժեշտ է զգուշություն պահպանել:

Ստիմուլյացիայի և կթի ագրեգատի ամրացնելու վրա վատնած ժամանակը կարող է թանկ նստել ձեր
վրա: Կթի ագրեգատի ամրացնելու
ժամանակը պետք է համապատասխանի կաթը «բաց թողնելու» ժամանակին, և դա պետք է կատարվի
որպես ամենօրյա գործողություն:
Դա կնպաստի, որպեսզի ավելի
կարճ ժամանակահատվածում կաթն
ավելի լիարժեք կթվի: Պտուկների
բաժակներն անհրաժեշտ է զգուշորեն, ճիշտ և վակուումի նվազագույն
կորստով հագցնել պտուկներին:
Բաժակները սովորաբար անհրաժեշտ է պտուկներին հագցնել ստիմուլյացիան վերջացնելուց հետո՝ 30
վայրկյանի ընթացքում, կամ հենց
որ պտուկները լցվեն կաթով: Այդ

Խիժի ստուգումը մաստիտի նկատմամբ
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ժամանակահատվածը
կարելի
է
կրճատել կթի ճիշտ գործընթացներին հարմարված կովերի մոտ:
Ուշադրությունը կթի ընթացքում
Միշտ պետք է ուշադիր հետևել կթի
մեքենայի կախվող սարքի յուրաքանչյուր քառորդին օպտիմալ կթի
արդյունք ապահովելու համար: Խորհուրդ է տրվում կթել այնքան կով,
որքան հնարավոր է արդյունավետ
կերպով կթել: Կրծաբորբի ախտածինների տարածումից կամ կեղտոտ
օդ քաշելուց խուսափելու համար
կարևոր է, որպեսզի պտուկների
բաժակները ճիշտ դրվեն պտուկներին՝ առանց «դատարկ օդ» քաշելու:
Կթվորը պետք է հավաստիանա, որ
կովը լիարժեք կթվել է: Ոչ մեքենայական, ոչ էլ ձեռքով կթի ժամանակ
չպետք է շեղել ուշադրությունը , քանզի արդյունքում կարող են վնասվել
պտուկի նուրբ հյուսվածքները, կրծի
ամբարը կամ պտուկի ծայրը:
Կթի բաժակների հանելու
գործընթացը
Բաժակներն անհրաժեշտ է զգուշորեն հանել կաթի հոսքը դադարելուց
անմիջապես հետո՝ նախապես անջատելով վակուումը: Բաժակները

Կթի բաժակները պետք է ճիշտ դրվեն պտուկներին վակուումի մինիմալ կորստի համար

ճիշտ և ժամանակին հանելը չափազանց կարևոր է: Եթե կթի մեքենան
նորմալ է աշխատում, չափից մի
փոքր ավելի կթելը կարող է չվնասել
կուրծը, սակայն ոչ նորմալ աշխատող
կթի մեքենան նույն պարագայում կարող է վնասել կուրծը: Շատ օգտակար
կարող է լինել կաթի հոսքի ցուցիչը
կամ ինքնաշխատ բաժակները հանելու համակարգը:
Պտուկների ախտահանումը
Երբ հանվում են բաժակները, պտուկի ծայրին շատ քիչ կաթ է մնում: Եթե
դա թողնեք, որպեսզի ինքն իրեն չորանա, ապա այն կարող է միջավայր
ստեղծել մանրէների հետագա զարգացման համար: Այս ամենից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում
կթից անմիջապես հետո պտուկներն
ախտահանել կամ հատուկ ախտահանիչ լուծույթի, օրինակ՝ քլորային
կամ օրգանական յոդի լուծույթի
մեջ թաթախելով, կամ այդ լուծույթը պտուկների վրա ցողելով: Փորձը
ցույց է տվել, որ կթից հետո պտուկներն ախտահանիչ լուծույթի մեջ
թաթախելով, կարելի է նվազեցնել
կրծաբորբի ախտածին մանրէների
տարածումը:
Կովերի կերակրումը կթից հետո
Կթից հետո կովերն առնվազն մեկ
ժամ պետք է կանգնած մնան, որպեսզի պտուկի սֆինքտրը փակվի
և ախտահանիչ լուծույթն արդյունավետ հակազդի շրջակա միջավայրի
ինֆեկցիաներին: Կովերին կարելի
է կանգնած պահել՝ կերամանի մեջ
թարմ կեր լցնելով: Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այս մեթոդը
դրական ազդեցություն է ունենում
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Կովերի կերակրումը կթից անմիջապես հետո
նպաստում է բակտերիաների մուտքի հավանականությանը կրծքագեղձ

կրծի առող ջության վրա: Վերոնշյալ
գործողություններն անհրաժեշտ է
սովորություն դարձնել և կիրառել որպես կթի ամենօրյա ընթացակարգ:
Որքան պահպանվի ամենօրյա կթի
գործողությունների հերթականությունը, այնքան կովերն ավելի հանգիստ
կլինեն և ավելի շատ կաթ կարտադրեն: Հնարավորության դեպքում
գերադասելի է, որ նույն մարդը կամ
մարդիկ կթեն կովերին: Միշտ պետք
է հիշել, որ կովերն ավելի հեշտ են
ընտելանում լավ սովորություններին, քան վատերին, և որ լավ սովորությունները մեծ հաշվով տալիս են
իրենց դրական արդյունքը:

ԿԹԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ
ԼՎԱՑՈՒՄԸ, ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄԸ
ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ
Չնայած շատ կարևոր է կթի ճիշտ
գործընթացի կիրառումը, սակայն
հարկ է նշել, որ կթի ագրեգատի

կանոնավոր կերպով լվացումը և ախտահանումը նույնպես կարևոր են:
Առողջ կրծից արտազատվող կաթը
ստերիլ է լինում, սակայն այն կարող է
աղտոտվել նույնիսկ նախքան կրծից
դուրս գալը: Կաթի աղտոտման ռիսկը հատկապես մեծանում է, երբ նա
դուրս է գալիս կրծից և ենթարկվում
մանրէների ազդեցությանը:
Կթի մեքենայի կառուցվածքը
Կթի մեքենան և տարաները պետք է
պատրաստված լինեն այնպիսի նյութերից, որոնք ամուր են և ուշ են մաշվում: Դրանք պետք է նախագծված
լինեն հատկապես կաթնային արդյունաբերության մեջ օգտագործման
համար: Այն պետք է այնպես պատրաստված լինի, որ յուրաքանչյուր
կթից հետո հնարավոր լինի կաթի
հետ շփվող բոլոր մասերը մանրակրկիտ լվանալ և ախտահանել: Եթե այն
վատ է նախագծված, օրինակ, եթե
խողովակաշարի տրամագիծը չափից մեծ կամ փոքր է, կան փակուղիներ կամ արմունկներն են շատ, ապա
դրանք դժվարացնում են լվացման
գործընթացը, որի արդյունքում կարող է առաջանալ կաթի նստվածքի
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շերտ, որն էլ կխթանի մանրէների
աճը: Կաթի խողովակաշարի հետ
պետք է լինեն համապատասխան
դույլեր: Խողովակաշարը պետք է
ունենա ճիշտ թեքություն, որպեսզի
լվանալուց հետո մաքրող հեղուկները
և ջուրը միջից թափվեն: Անհրաժեշտ
է պարբերաբար ստուգել՝ արդյոք
պտուկներին ամրացվող բաժակների վրա չե՞ն առաջացել միկրոճաքեր,
ուռուցիկություն, կամ այն չի՞ կորցրել
իր էլաստիկությունը: Դրանք անհրաժեշտ է փոխել, երբ ինչպես կարճ,
այնպես էլ երկար խողովակների վրա
սկսում են նկատվել մաշվածության
նշաններ: Բաժակների խողովակների
և կթի խողովակների վրայի փոքրիկ
ճաքերն իդեալական միջավայր են
մանրէների աճի համար: Անհրաժեշտ
է մշտապես կանխել կաթնաքարերի
կամ այլ նստվածքների գոյացումը:

Խորհուրդ է տրվում բաժակների ռետինե մասերը փոխել 2500 կթից հետո: Կան նաև այնպիսի ռետինե մասեր, որոնք անհրաժեշտ է նույնիսկ
ավելի շուտ փոխել: Ամեն դեպքում
նպատակահարմար է այդ հարցով
խորհրդակցել մատակարարող կազմակերպության հետ:
Մաքրող միջոցները
Շուկայում գոյություն ունեն որոշ քիմիական նյութեր, որոնք շատ կարևոր
են կթի սարքավորում ների մաքրման
համար: Կաթ արտադրողները պետք
է օգտագործեն պատշաճ որակի լվացող և ախտահանող միջոցներ կթի
ագրեգատները լվանալու համար:
Լվացող միջոցների շնորհիվ լվացվում, մաքրվում է սարքավորում ների
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վրայի կեղտը: Լվացող լուծույթն ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել ջրի
կոշտության աստիճանը:
Ախտահանիչները մանրէազերծող միջոցներ են, որոնք օգտագործվում են
լվանալուց հետո սարքավորում ների
մեջ մնացած մանրէները ոչնչացնելու
նպատակով:
Լվացող-ախտահանող
միջոցները
լվացող և մանրէազերծող միջոցների
համադրությունն են:
Կաթնաքարերը մաքրող միջոցները
թթվային լուծույթներ են, որոնք օգտագործվում են սարքավորում ների
նստվածքները մաքրելու նպատակով:

Հիգիենիկ կաթի արտադրությունը սկսվում է մաքուր կթի ագրեգատներից

Դրանց օգտագործման հաճախականությունը հիմ նականում կախված է
լվացող միջոցներից և ջրի կոշտությունից: Լվացման ժամանակ կարևոր
գործոններ են.
Ջուրը. այն (խմելու ջուր) պետք է լինի մաքուր և ունենա նվազագույն
կոշտություն:
Ժամանակը. լվացող միջոցները,
ախտահանիչները պետք է կոշտ մակերեսների վրա մոտավորապես 5-10
րոպե գտնվեն, իսկ լվանալիս ջրի
ջերմաստիճանը չպետք է 40 օC-ից
ցածր լինի:

14
Ջերմաստիճանը. քիմիական ռեակցիաներն արագանում են բարձր
ջերմաստիճանի
պայմաններում,
ուստի, բարձր ջերմաստիճանում
լվացումն ավելի արդյունավետ է:
Մեխանիկական
ազդեցությունը.
խոզանակի օգտագործման շնորհիվ
զգալիորեն բարձրանում է լվացման
արդյունավետությունը:
Քիմիական ազդեցությունը. լվացող քիմիական միջոցները մաքրում են կեղտը, ախտահանում և
փափկեցնում ջուրը, որի արդյունքում էլ կանխվում է կաթնաքարերի
առաջացումը:

Ամենօրյա լվացումը
Կթի ագրեգատը մաքուր պահելու մի
քանի եղանակ գոյություն ունի: Քանի որ կիթը կատարվում է օրական
երկու անգամ, բավականին նպատակահարմար է կիսաավտոմատացված
կամ տեղում մաքրման գործողությունը: Ավտոմատ լվացող սարքը հուսալիություն է ապահովում լվացման ողջ
գործընթացում: Ինչ լվացման եղանակ
էլ նախընտրեք, անհրաժեշտ է այդ
գործողությունն ամեն օր կանոնավոր կատարել, քանի որ փորձը ցույց
է տվել, որ դա նպատակահարմար է
ինչպես կթի փոքր, այնպես էլ մեծ համակարգերում կիրառելու համար:
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Կթից անմիջապես հետո անհրաժեշտ
է (կթի սրահների համար).
Ɋ քամել խողովակաշարում գտնվող ողջ
կաթը,
Ɋ բաքից անջատել կաթի խողովակը (չի
կարելի ջուրը խառնել կաթի հետ),
Ɋ հանել և թափել ֆիլտրը (չի կարելի այն
մեկ անգամից ավելի օգտագործել),
Ɋ լվանալ կթի ագրեգատը դրսի կողմից,
Ɋ մաքրման սիստեմը միացնել գոլ ջրով
լցված լվացարանին,
Ɋ թողնել, որպեսզի ջուրը հոսի կթի ողջ
հոսքաշարով այնքան ժամանակ, մինչև
այն կմաքրվի, այնուհետև ջուրը բաց
թողնել:

Բուն լվացման և ախտահանման
գործընթացը

ողողել և ջուրը միջից թափել: Ստուգեք,
որպեսզի կաթի ընդունիչի մեջ ջուր
մնացած չլինի,
Ɋ տեղադրել նոր կաթի ֆիլտր:

Եթե կթի ագրեգատի լվացման և
ախտահանման գործընթացն ավտոմատացված է, ապա անհրաժեշտ է
լվացող սարքավորում ների աշխատանքն այնպես ծրագրավորել, որ
գործողությունների հաջորդականությունը համապատասխանի վերոնշյալ
հերթականությանը:
Ավտոմատացված լվացող սարքավորման ամենակարևոր առավելությունն այն է, որ
լվացումը միշտ կատարվում է ըստ
ֆիքսված գրաֆիկի:
Կթից առաջ անհրաժեշտ է ստուգել.

Ɋ լվացարանի մեջ լցնել անհրաժեշտ քանակությամբ տաք ջուր (80 օC),
Ɋ ջրին ավելացնել լվացող կամ լվացող-ախտահանող հեղուկ՝ համաձայն արտադրողի պիտակում նշված
հրահանգների,
Ɋ կթի ագրեգատի մասերը կամ մաքրող
հարմարանքն այնպես դնել, որպեսզի
ջուրը դրա միջով լավ պտտվի,
Ɋ թողնել, որ լուծույթը մոտ 10 րոպե
պտտվի: Լվացման վերջում ջրի ջերմաստիճանը պետք է 40 օC-ից բարձր
լինի,
Ɋ ջուրը պտտելուց հետո թափել և կրկին
ողողել,
Ɋ լվանալուց հետո կրկին պտտեցնել սառը ջուրը: Կարելի է ավելացնել կաթնաքարերը մաքրող հեղուկ միջոց (կրկին
կարդացեք պիտակի վրայի հրահանգները), որը վերացնում է կաթնաքարերի
նստվածքը՝ երկարացնելով ռետինե
մասերի կյանքը,
Ɋ կթի մեքենայի շարժիչի անջատվելուց
հետո բացել փականները, որպեսզի միջի ամբողջ ջուրը քամվի,
Ɋ նախքան հաջորդ կիթն սկսելը, անհրաժեշտ է ողջ խողովակաշարը գոլ ջրով

Ɋ վակուումի մակարդակը,
Ɋ վակուումի վերականգնման մակարդակը կաթի փականը 5 վայրկյան բացելուց հետո՝ համոզվելու համար, որ վակուումը վերականգնվում է 3 վայրկյանի
ընթացքում,
Ɋ վակուումային պոմպերի յուղի
մակարդակը,
Ɋ իմպուլսների (ազդակ), կաթի խողովակների, կթի բաժակների և փականների վիճակը,
Ɋ բաժակների մաքրությունը:

Կթի ագրեգատի պարբերական
լվացումը և պահպանումը
Կթի մեքենան ողջ տարվա ընթացքում օրական երկու անգամ գործի է
գցվում, հետևաբար այն մշտապես
պետք է պահել գերազանց աշխատանքային վիճակում: Դա նշանակում
է, որ պարտադիր է այն կանոնավոր
կերպով լվանալ և պահպանել կթի
ընթացքում խափանում ներից խուսափելու նպատակով: Կաթնային
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տնտեսություն ունեցող ֆերմերը
պետք է քաջածանոթ լինի մեքենայի
աշխատանքին, հասկանա, թե երբ
է այն վատ աշխատում, ինչպես նաև
իմանա, թե ինչպես պետք է սարքավորում ները լավ աշխատանքային
վիճակում պահել: Կթի բոլոր սարքավորում ները պետք է պարբերաբար ստուգվեն առնվազն տարեկան
երկու անգամ: Կթի մեքենաներ արտադրող ընկերությունների մեծ մասը տրամադրում է նաև տվյալ մեքենայի սպասարկման ձեռնարկ, որտեղ
նշված են սարքավորման առանձնահատկությունները: Նրանք նաև
առաջարկում են պայմանագրային

Վակուումային մասի պարբերական
ստուգումը շատ կարևոր է

հիմունքներով ապահովել սարքավորում ների ստուգումը և սպասարկումը: Անհրաժեշտ է կանոնավոր կերպով ամսական մեկ անգամ ստուգել
հետևյալ մասերը.
Վակուումի պոմպը
Ɋ լիքը լցնել յուղի տարան կամ 500 ժամ
շահագործումից հետո փոխել մխոցատիպ պոմպերի յուղը,
Ɋ ստուգել գնդառանցքակալները,
Ɋ ստուգել V-աձև գոտու լարվածությունը
և անհրաժեշտության դեպքում փոխել
այն,
Ɋ մաքրել արտամղման խողովակը:
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Կաթի ծորակները
Ɋ Ստուգել ընդհանուր վիճակը և անհրաժեշտության դեպքում փոխել:

Վակուումի ծորակները
Ɋ փոխել անսարք ծորակները,
Ɋ անհրաժեշտության դեպքում յուղել
դրանք:

Կաթի պոմպ
Ɋ ստուգել և կարգի բերել փոխանցման
համակարգը,
Ɋ ստուգել և տեղադրել նոր փականներ,
Ɋ անհրաժեշտության դեպքում տեղադրել նոր հետադարձ փական,

Ɋ անհրաժեշտության դեպքում նոր ռետինե օղակ տեղադրել կաթի ֆիլտրի
մոտ գտնվող միացման կետում:

Կթի ագրեգատի կախվող մաս
Ɋ անհրաժեշտության դեպքում քանդել և
լվանալ,
Ɋ ժամանակին փոխել բաժակների
խողովակները:

Պտուկներին ամրացվող
բաժակներն ավտոմատ
հանող սարքավորում
Ɋ ձեռքով կարգավորել ժամանակը (մոտավորապես 11/2 րոպե),
Ɋ ստուգել հավելյալ ժամանակը (մոտավորապես 15 րոպե),
Ɋ յուղել մխոցը և գլանը:
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Կարևոր է իմանալ, թե ինչպես է կովը կաթ արտադրում և ինչպես պետք
է կիթը ճիշտ կազմակերպել: Բարձրորակ կաթ ստանալու համար անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր կթից հետո
մանրակրկիտ լվանալ կթի սարքավորում ները: Կաթը բարձրորակ կլինի
լվացման և ախտահանման վերոնշյալ հրահանգներին անվերապահորեն հետևելու դեպքում: Նույնը
վերաբերում է նաև կթի մյուս սարքավորում ներին: Կթի ագրեգատը ճիշտ

խնամելու հիմ նական ուղեցույցները
հետևյալն են.

1. անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչպես է
կաթն արտազատվում «բաց թողնելու»
ռեֆլեքսի շնորհիվ,
2. կանոնավոր կերպով իրականացնել կթի
նույն գործընթացը,
3. կթվորների համար ստեղծել բարենպաստ
աշխատանքային միջավայր,
4. կթի ժամանակ խստորեն հետևել հիգիենայի կանոններին,
5. պարգևատրել
լավ
և
բարեխիղճ
աշխատողներին,

19
6. օգտագործել ճիշտ լվացող և ախտահանող միջոցներ,
7. կիթը համապատասխան վակուումային
մակարդակով կատարել,
8. պարբերաբար
ստուգել
վակուումի
կարգավորիչը,

9. պուլսատորն օպտիմալ աշխատանքային
վիճակում պահել,
10. տարեկան երկու անգամ ստուգել կթի
սարքավորում ների համակարգը:

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
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