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ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
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Գրքույկում օգտագործված են «Վեպրո Հոլանդ»
կազմակերպության կողմից հրատարակված նյութերը
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ՆԱԽԱԲԱՆ
Վերարտադրության
կառավարումը թվով առաջին հրատարակած
ձեռնարկն է: Սույն ձեռնարկների
նպատակն է տրամադրել կառավարման վերաբերյալ օգտակար տեղեկատվություն: Ամբողջ աշխարհում
կարևորվում է կաթնատու տավարի
կառավարումը, որպեսզի լիարժեք
դրսևորվի կենդանիների գենետիկական ներուժը: 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 սույն ձեռնարկը և նույն թեմային առնչվող այլ ձեռնարկներ կօգնեն ձեզ խորացնել վերարտադրության կառավարման վերաբերյալ ձեր
գիտելիքները՝ դրանով իսկ նպաստելով առողջ և բարձր մթերատվություն
ունեցող նախրի ձևավորմանը:
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Վերարտադրությունը մեծ ազդեցություն ունի կաթնային տնտեսության
արդյունավետության վրա, իսկ նախրի վերարտադրության վրա մեծ ազդեցություն ունի կառավարումը: Դա
նշանակում է, որ կաթնային տնտեսություն ունեցող ֆերմերը կամ նախրի կառավարիչը շատ կարևոր դեր
է խաղում վերարտադրության վերահսկման գործում: Վերարտադրության տեսանկյունից հնարավորինս
բարձր արդյունքների հասնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ կառավարման պատշաճ կարողություններ:
Վերարտադրության կառավարման
որակը որոշելու ցուցանիշը պետք է
ներառի վերարտադրության բոլոր
կարևոր առանձնահատկությունները: Սույն ձեռնարկում որպես ցուցանիշ է ընդունվում միջծնային ժամանակահատվածը:
Միջծնային
ժամանակահատվածը
2
ծիների

միջև ընկած ժամանակահատվածն
է: Վերարտադրության կարևոր ասպեկտները, ինչպիսիք են հղիության
տոկոսն առաջին սերմ նավորումից
հետո, նախքան հղիանալը կատարած սերմ նավորում ների քանակը,
ծնից մինչև հաջորդ հղիությունն
ընկած ժամանակահատվածը, բոլորն էլ իրենց ազդեցությունն ունեն
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միջծնային
ժամանակահատվածի
վրա: Միջծնային ժամանակահատվածն ինքնին բավարար չէ հասկանալու համար, թե նախրի վերարտադրության կառավարման որ
ոլորտը բարելավման կարիք ունի:
Սույն ձեռնարկում մանրամասն կանդրադառնանք ոչ օպտիմալ միջծնային ժամանակահատվածի հնարավոր պատճառներին: Կաթնատու
նախրի շահութաբերության առումով
վերարտադրության պատշաճ կառավարման կարևորության գիտակցումը, անշուշտ, շատ հետաքրքիր է
դարձնում: Նախրի վերարտադրության կառավարման բնագավառում
ցանկացած բարելավում մեկ քայլ
առաջ է տանում, ավելի կայուն ու
շահութաբեր է դարձնում կաթնային
տնտեսությունը:

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Վերարտադրության պատշաճ կառավարման հետևանքով բարելավում
են նախրի տնտեսական արդյունքները երկու ուղղությամբ. ավելանում
է կովերի կյանքի կաթնատու ժամանակահատվածը, ինչպես նաև՝
տարեկան ծնվող հորթերի քանակը: Մեծաքանակ հորթեր ունենալու
առավելությունն այն է, որ նախրում
ավելանում է սելեկցիայի հնարավորությունը, ինչպես նաև՝ հնարավոր է
լինում ավելացնել եկամուտը՝ հորթերը կամ երինջները վաճառելու միջոցով: Գծագիր 1-ում օրինակ է ներկայացված երկու կովի (Ա և Բ) համար:

Գծագիր 1. Երկու կովերի կաթնարտադրությունը տարբեր միջծնային ժամանակահատվածում

— Կով Ա
— Կով Բ

Ընդհանուր կանքիընթացքում
կաթնատվությունը կգ-ով

25000
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10000
5000
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Ժամանակը
տարով
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Երկու կովերը նման են միմյանց՝ բացառությամբ իրենց վերարտադրողական ցուցանիշներից: Պարզ երևում է,
որ կով Ա-ն տնտեսապես ավելի շահութաբեր է, քանի որ նա երեք տարվա
ընթացքում արտադրում է ավելի շատ
կաթ և ծնում ավելի շատ հորթեր, քան
կով Բ-ն: Հետազությունները ցույց են
տալիս, որ հնարավոր լավագույն միջծնային ժամանակահատվածը 365 օրն
է: Նման արդյունքի ոչ միշտ է հնարավոր հասնել, սակայն միշտ պետք է ձգտել միջծնային ժամանակահատվածը
հասցնել մոտավորապես 365 օրի:

ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ
Նախրի վերարտադրության արդյունքները բարձրացնելու նպատակով
անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր
հնարավոր տարբերակները` օպտիմալ արդյունքի հասնելու համար: Դա
իր մեջ կարող է ներառել կառավարման զանազան գործոններ, որոնք բոլորն էլ փոխկապակցված են: Ստորև
քննարկվում են այդ գործոններից
յոթը:

Սեռացանկության որոշման ամենահուսալի
նշանը. կենդանին կանգնում է, երբ իր վրա
ցատկում են

1. ՍԵՌԱՑԱՆԿՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Սեռացանկության ճիշտ որոշումը
մեծ ազդեցություն ունի միջծնային
ժամանակահատվածի տևողության
վրա: Օպտիմալ միջծնային ժամանակահատվածի կարելի է հասնել
միայն այն պարագայում, եթե նախիրն առողջ է, լավ է կերակրվում, և
եթե սերմ նավորումը մանրակրկիտ
պլանավորվում է: Պլանավորումն
սկսում է նախատեսվող սերմ նավորումից բավականին առաջ, ուստի
շատ կարևոր է ունենալ սեռացանկության որոշման ճիշտ պլանավորված
և իրականացվող ծրագիր: Գոյություն
ունեն մի շարք գործոններ, որոնք
դժվարացնում են սեռացանկության
որոշումը, ինպիսիք են.
Ɋ սեռական ցիկլի տևողությունը տատանվում է 18-24 օր,
Ɋ սեռացանկության նշանները հաճախ
կարճ են տևում,
Ɋ սեռացանկության մեջ գտնվող կովերի
սեռական վարքը տարբեր է լինում,
Ɋ սեռացանկության տևողությունը տարբեր կովերի, հատկապես երինջների
մոտ տարբեր է լինում,
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և անկապ բոքսային պահվածքով
անասնաշենքում, որտեղ կա բավականաչափ տարածք, ավելի հեշտ է
նկատել սեռացանկության նշանները:
Սեռացանկությունը կարելի է բաժանել երեք փուլի: Ստորև կնկարագրվեն յուրաքանչյուր փուլին բնորոշ
նշանները.
Փնչացնելն ու բառաչելը սեռացանկության
նշաններ են

Ɋ սեռական ակտիվությունն ավելի բարձր
է լինում երեկոյան 18:00 մինչև վաղ
առավոտյան 6:00-ն ընկած ժամանակահատվածում, և այն հիմ նականում
կախված է լինում շրջակա միջավայրի
ջերմաստիճանից:

Սեռական վարքագծի ակտիվությունը
կախված է նրանից, թե տվյալ խմբում
քանի կով է սեռացանկության մեջ:
Սեռացանկության նշաններն ավելի ակնհայտ են լինում, եթե միաժամանակ մի քանի կով է սեռացանկության գալիս: Չսայթաքող հատակով

1. Սեռացանկության վաղ փուլ: Սեռահասուն, ոչ հղի կովը սեռացանկության
է գալիս 18-24 օրը մեկ անգամ, երբ
ձվարանում զարգանում է ձվաբջիջը:
Այս փուլում կովի մոտ նկատելի են վաղ
սեռացանկության նշանները: Այս փուլի
տևողությունը կարող է լինել 6-24 ժամ:
Վաղ սեռացանկության նշաններն են.
Ɋ կենդանին չի կանգնում, երբ իր վրա
ցատկում են,
Ɋ փորձում է ցատկել մյուս կովերի վրա,
Ɋ փնչացնում է մյուս կովերի վրա,
Ɋ ցանկանում է կովերին մոտ գտնվել,
Ɋ գլուխը կախ է գցում,
Ɋ անհանգիստ է,
Ɋ առավել ուշադիր է,
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Ɋ կենդանու սեռական շուրթերը լինում
են խոնավ և թեթևակի ուռած,

Ɋ Պարբերաբար հոտոտում է այլ կովերի
վերարտադրողական օրգանները,

Ɋ բառաչում է:

Ɋ սեռական շուրթերը կարմիր են և
ուռած, նկատվում է թափանցիկ լորձ,

2. Սեռացանկության անշարժացման
փուլ: Սեռացանկության վաղ փու-

լը փոխվում է սեռացանկության
անշարժացման փուլի: Սեռացանկության այս փուլի տևողությունը 6-18 ժամ է: Արևադարձային
կլիմայական պայմաններում դրա
տևողությունն ավելի կարճ է, քան
ավելի բարեխառն կլիմայական
պայմաններում:

Նշաններն են.
Ɋ կենդանին կանգնում է, երբ իր վրա
ցատկում են,
Ɋ կենդանին ցատկում է ուրիշ կովերի
վրա,
Ɋ գլուխը կախ է գցում,
Ɋ հաճախակի բառաչում է և անհանգիստ է,
Ɋ ուշադիր է, «ականջները շարժում է»,
Ɋ ճկում է ողնաշարը,

Սեռացանկության նշաններ՝ ճկում է ողնաշարը
և հոտոտում է այլ կովերի

Ɋ պոչը ցցված է՝ ցատկերի պատճառով,
Ɋ նվազում է ախորժակը և հետևաբար՝
կաթնատվությունը,
Ɋ թեթևակի բարձրանում է մարմ նի
ջերմաստիճանը,
Ɋ լորձը փայլում է պոչի հետնամասում:
3. Սեռացանկության վերջին փուլը:

Սեռացանկության անշարժացման
փուլից հետո որոշ կովեր սկսում
են ցուցաբերել սեռացանկության
վարքագծային նշաններ: Այս փուլը
կոչվում է սեռացանկությաn վերջին
փուլ և կարող է տևել 12-24 ժամ: Սեռացանկության վերջին փուլի նշաններն են.
Ɋ կենդանին չի կանգնում, երբ իր վրա
ցատկում են,
Ɋ կենդանու վրա փնչացնում են այլ կովեր, և նա նույնպես երբեմն փնչացնում
է մյուս կովերի վրա,
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Ɋ հեշտոցից հոսում է թափանցիկ լորձ,
Ɋ պոչի վրա նկատելի է չորացած լորձի
հետք:

Սեռացանկության ավարտից մոտ
երկու օր հետո կովերի հեշտոցից
կարելի է նկատել արնախառն լորձի արտահոսք: Դա կարող է օգնել,
եթե կտղուցի նշաններն անորոշ
կամ կասկածելի են: Հաջորդ կտղուցը պետք է սկսի արնախառն լորձի
նկատվելուց մոտավորապես 18-19
օր հետո (21-2):
Պարբերական ստուգում ներ
Կովերի մեծ մասի մոտ սեռացանկության նշաններն ավելի նկատելի են
օրվա ավելի զով ժամերին: Սեռացանկության որոշման արդյունքներն ավելի բարձր կլինեն, եթե կենդանիներն
օրական 3 անգամ ստուգվեն.
Ɋ առավոտյան՝ կթից առաջ և հետո,
Ɋ ցերեկը՝ կթից առաջ և հետո,
Ɋ երեկոյան ժամը 10-ին մոտ:

Բացի այդ, անհրաժեշտ է կիրառել
կովերի սեռացանկության որոշման
բոլոր մյուս հնարավոր տարբերակները: Սեռացանկությունը ճիշտ որոշելու
համար ծախսվող ժամանակը կախված է.
Ɋ տվյալ մարդու փորձից,
Ɋ կովերի քանակից և ցեղատեսակից,
Ɋ կովերի պահվածքի ձևից:

Սովորաբար օրական առնվազն 20
րոպե է ծախսվում սեռացանկությունը
որոշելու համար: Մեծ նախիրներում
օդի ջերմաստիճանի բարձր պայմաններում կարող է նպատակահարմար լինել նաև կովերին գիշերներն
ստուգելը:

Համապատասխան
գրանցում ներ կատարելը
Սեռացանկությունը որոշելու գործում
մեծապես օգնում է պատշաճ կերպով
գրանցում ներ կատարելը: Վերարտադրության վերաբերյալ գրանցումների կատարման լավ համակարգեր
են կովերի օրացույցը, նախրի վերարտադրության և առող ջական վիճակի
ստուգման աղյուսակը, կովերի վերաբերյալ անհատական գրանցում ները: Նույնիսկ սովորական օրացույցը
կարող է շատ օգտակար լինել: Անհրաժեշտ է գրանցել կովերի վերարտադրողական կարգավիճակին վերաբերող բոլոր տվյալները, ինչպիսիք
են՝ ծնի ամսաթիվը, ծնի դյուրինությունը, սեռացանկության ամսաթիվը,
սերմ նավորման ամսաթիվը, արտադրող ցլի անունը, վերարտադրողական համակարգի խանգարում ները
ու դրանց բուժումը, ինչպես նաև այլ
տվյալներ: Այնտեղ նշվում է նաև կովերի ակնկալվող սեռացանկության
ժամանակաշրջանը, թե որ կովերը
հատուկ ուշադրության կարիք ունեն
և սեռացանկության եկած որ կովերը
պետք է սերմ նավորվեն: Օրինակ, եթե
կովի մոտ սեռացանկության նշաններ են նկատվել, ապա դա պետք է
նշել օրացույցում կամ աղյուսակում և
տվյալ կովին ավելի մանրակրկիտ ուսում նասիրել երեք շաբաթ անց:
Գոյություն ունեն նաև նախրի կառավարման և գրանցում ների կատարման համակարգչային ծրագրեր: Այդ
ծրագրերը շատ են օգնում նախրի
ամենօրյա կառավարման, նախրի վիճակի ստուգման և խնդիրների վերլուծության հարցերում: Այդ ծրագրերը բավականին ճկուն են, և դրանք
կարելի է օգտագործել տարբեր տիպի կաթնային տնտեսություններում:
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Սակայն հարկ է նշել, որ համակարգչային տեղեկատվության հաջողությունը հիմ նականում կախված է ֆերմերի կողմից տվյալների ամենօրյա
մուտքագրումից: Լիարժեք տվյալներ
ունենալը կարևոր է օպտիմալ արդյունքների հասնելու համար: Գրանցում ների կատարման համակարգ
ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել
անասնագլխաքանակը, պահվածքի
տիպը: Նախքան որևէ ծրագրի ընտրությունը, անհրաժեշտ է բարձրացնել
հետևյալ հարցերը.

Ɋ հե՞շտ է, արդյոք, կովերի անհատական
տվյալներ նայելը,

Ɋ արդյոք տվյալ համակարգի օգտագործումը հե՞շտ է,

Սեռացանկության որոշման
լրացուցիչ եղանակները

Ɋ որքա՞ն ժամանակ է պահանջվում դրանով աշխատելու համար,
Ɋ արդյոք տվյալ համակարգի միջոցով
հնարավո՞ր է հսկել լակտացիայի շրջանում գտնվող բոլոր կովերին,

Գրանցում ների կատարումը շատ կարևոր է վերարտադրողականության կառավարման գործում

Ɋ տվյալ համակարգը տրամադրո՞ւմ է
ամենօրյա գործողությունների ցանկ,
Ɋ համակարգը կարո՞ղ է ապահովել
նախրի վիճակի և մթերատվության
վերաբերյալ շարունակական և թարմ
տվյալներ:

Նախքան որևէ ծրագիր ընտրելը, անհրաժեշտ է մտածել վերոհիշյալ հարցերի շուրջ, քանզի ծրագիրը հաջող է
միայն այն պարագայում, եթե ֆերմերը հաճույքով է աշխատում դրանով:

Գոյություն ունեն հատուկ միջոցներ,
ինչպիսիք են, օրինակ, պոչարմատին փակցված ներկով լցված կամ
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ճնշման/սեղմման
հանդեպ
զգայուն սարքերը, փորձացլի կզակին
հագցվող ներկով լցված սարքը կամ
քայլաչափը, որոնք կօգնեն ֆերմերին
որոշելու սեռացանկությունը: Քայլաչափն ամրացվում է կովի ոտքին և
դրանով ստուգվում կովի ակտիվությունը: Երբ կովը սեռացանկության
մեջ է, նա սովորականից ավելի ակտիվ է լինում: Այս սարքերն ու հարմարանքները լրացուցիչ միջոցներ են՝
ի լրումն ֆերմերի ամենօրյա դիտարկում ների: Սեռացանկության նշաններ
կարող են հանդիսանալ նաև կաթնատվության հանկարծակի նվազումը
կամ ախորժակի անկումը: Այնուամենայնիվ, սեռացանկությունը որոշելու ամենավստահելի միջոցը մնում է
կենդանիներին դիտարկելը:

2. ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ
ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՄԱՆ
ՕՊՏԻՄԱԼ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
Կովերի սերմ նավորումը սեռացանկության անշարժացման կամ վերջին
փուլում ապահովում է ամենաբարձր
արդյունքները, ինչպես ներկայացված
է պատկեր 2-ում: Անօգուտ է կովին
սերմ նավորել սեռացանկության վաղ
շրջանում: Եթե առավոտյան նկատել եք, որ կովը սեռացանկության է
եկել, ապա անհրաժեշտ է նրան նույն
օրն ուշ ժամի սերմ նավորել: Եթե, այնուհանդերձ, տվյալ սերմ նավորված
կովի մոտ հաջորդ առավոտյան շարունակում են նկատվել սեռացանկության նշաններ, ապա անհրաժեշտ է
կատարել կրկնակի սերմ նավորում:
Եթե
սեռացանկության
նշանները
նկատվել են կեսօրից հետո, ապա
սերմնավորումը կարելի է հետաձգել
մինչև հաջորդ առավոտ (համաձայն

Քայլաչափ. գործիք, որը կարող է հեշտացնել
սեռացանկության որոշումը

առավոտ-երեկո կանոնի): Եթե սերմնավորումը կատարում են ֆերմայի աշխատակիցները, ապա կովերը պետք
է սերմնավորվեն սեռացանկության
նշանները նկատելուց 12 ժամ հետո:

3. ԾՆԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱՌԱՋԻՆ
ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆ ԸՆԿԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ
Չնայած ծնից հետո առաջին սերմնավորումը շուտ կատարելով կրճատվում
է նաև ծնից մինչև բեղմ նավորումն
ընկած ժամանակահատվածը, այնուամենայնիվ, նպատակահարմար չէ
կովերին շուտ սերմ նավորել հետևյալ
պատճառներով.
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Պատկեր 2. Սերմ նավորման օպտիմալ ժամանակահատվածը

Ɋ բոլոր կովերին էլ ժամանակ է հարկավոր լակտացիայի վաղ շրջանում իրենց
օրգանիզմի էներգիայի պաշարները
վերականգնելու համար,
Ɋ առաջնածին երինջներին, նախքան
կրկին հղիանալը, ժամանակ է հարկավոր՝ նախրում ինքնահաստատվելու
համար,
Ɋ բեղմ նավորման տոկոսը շատ ցածր
կլինի,
Ɋ խորհուրդ չի տրվում, որ միջծնային ժամանակահատվածը 365 օրից պակաս
լինի:

Բեղմնավորման բարձր տոկոս ապահովելու համար կովը պետք է լինի գերազանց ֆիզիկական վիճակում: Դա
նշանակում է, որ կենդանին պետք է
կերակրվի իր սննդային պահանջները բավարարող կերաբաժնով և չունենա առող ջական խնդիրներ: Որպեսզի
միջծնային
ժամանակահատվածը
լինի մեկ տարի, միջին կովը պետք է
ծնից 90 օր հետո հղիանա: Հետևաբար, կովերին անհրաժեշտ է առաջին անգամ սերմ նավորել ծնից 50-75
օրերի արանքում, այսինքն՝ ծնից հետո երկրորդ կամ երրորդ սեռացանկության ժամանակ: Ինչ վերաբերում

է բարձրակիթ կամ վերարտադրողական խնդիրներ ունեցող (օրինակ՝
ընկերքի պահում, էնդոմետրիտ) կովերին, հնարավոր է, որ նպատակահարմար լինի ծնից հետո առաջին
սերմ նավորումը որոշ ժամանակով
հետաձգել: Եթե կովը ծնից հետո
մինչև 60 օր ընկած ժամանակահատվածում սեռացանկության նշաններ
ցույց չի տալիս, ապա անհրաժեշտ է
դիմել անասնաբույժին:

4. ԿՐԿՆԱԿԻ
ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
Ցավոք, ոչ բոլոր սերմ նավորում ների
արդյունքում է կենդանին հղիանում:
Լինում են դեպքեր, երբ կովը նույնիսկ
մի քանի սերմ նավորումից հետո էլ
չի բեղմ նավորվում: Պատահում է, որ
կովը հաջողությամբ հղիանում է, սակայն երբեմն սաղմը կամ պտուղը մահանում է:
Հղիության առաջին 42 օրվա ընթացքում վիժումը կոչվում է սաղմի
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մահացություն, իսկ 43-151 օրվա ընթացքում՝ պտղի մահացություն: Այս
ժամանակաշրջանից հետո խոսքը
գնում է վիժման մասին: Հնարավոր է,
որ սաղմի կորուստը չուղեկցվի որևէ
նկատելի նշաններով: Շատ կարևոր է,
որ սեռացանկության ստուգումը շարունակվի նաև կովի սերմ նավորումից
հետո: Կարելի է ենթադրել, որ կենդանին հղիացել է, հատկապես երբ սեռացանկության նշաններ չեն նկատվել սերմ նավորումից 3 շաբաթ հետո:
Սակայն այդ ժամանակ դա դեռ հստակ հայտնի չէ: Ուստի, անհրաժեշտ
է կենդանիներին ժամանակ առ ժամանակ ստուգել սերմ նավորումից 3 և
6 շաբաթ հետո: Եթե կենդանին կրկին
սեռացանկության է գալիս, ապա անհրաժեշտ է նրան կրկին սերմ նավորել՝
ժամանակի և նյութական կորուստներից խուսափելու նպատակով: Վերջին
սերմ նավորումից 6-8 շաբաթ հետո
անասնաբույժը պետք է հղիության
ստուգում կատարի՝ հավաստիանալու

Կովերին անհրաժեշտ է առաջին անգամ
սերմ նավորել ծնից 50-75 օրերի միջև

համար, որ կենդանին հղի է: Եթե մի
քանի սերմ նավորումից հետո կենդանին կրկին չի հղիանում, ապա թերևս
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անհրաժեշտ է մտածել կենդանուն
խոտանելու մասին: Եթե նման խնդիրը կրկնվում է մի քանի կովերի մոտ,
ապա խորհուրդ է տրվում խորհրդակցել անասնաբույժի հետ:
Նա կարող է հայտնաբերել խնդրի
պատճառները, որոնք հիմ նականում
կապված են լինում նախրի կառավարման կամ պահվածքի հետ: Կենդանուն նորից սերմ նավորելու կամ
վերարտադրողական
խնդիրների
պատճառով նրան խոտանելու ընտրություն կատարելիս անհրաժեշտ է
հիմնվել տնտեսական հաշվարկների
վրա՝ հաշվի առնելով կաթնատվությունը և սերմ նավորման ծախսերը:

Վերարտադրողական
խնդիրներ
ունեցող կենդանիներին հեշտ է
հայտնաբերելը, եթե կատարվում են
ճշգրիտ գրանցում ներ, և եթե անասնաբույժը կանոնավոր կերպով այցելություններ է կատարում:

5. ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՈՐԱԿԸ
Սերմ նավորում
կատարող
անձի
գործոնը բեղմ նավորման տոկոսի
հարցում շատ մեծ է: Արհեստական
սերմ նավորում կատարող փորձառու
տեխնիկը կարող է բարձր արդյունքներ ապահովել:

Կաթնատվության շնորհիվ կարելի է ընտրություն կատարել՝
նորի՞ց սերմ նավորել, թե՞ խոտանել տվյալ կենդանուն
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Շոգ կլիմայական պայմաններում, որտեղ սեռացանկության տևողությունն
ավելի կարճ է, արհեստական սերմնավորման ծառայությունը պետք է
հասանելի լինի ամբողջ օրվա ընթացքում: Այդպիսի պայմաններում
ավելի արդյունավետ է լինում, երբ
ֆերմերն ինքն է կատարում արհեստական սերմ նավորումը: Սակայն
բարձր արդյունքներ ապահովելու
համար անհրաժեշտ է արհեստական
սերմ նավորման համապատասխան
ուսուցում անցնել: Արհեստական
սերմ նավորում կատարող տեխնիկների անհատական արդյունքների
ուսում նասիրությունն օգնում է գնահատել և բարելավել բեղմ նավորման
արդյունքները: Բացի արհեստական
սերմ նավորում կատարող տեխնիկից,

Տարբեր ցլերի սերմ նահեղուկի որակը
միմյանցից զգալիորեն տարբեր է

բեղմ նավորման տոկոսի վրա մեծ ազդեցություն ունի նաև սերմ նահեղուկի
որակը: Տարբեր ցլերի սերմ նահեղուկի որակը միմյանցից զգալիորեն
տարբեր է: Բեղմ նավորման բարձր
տոկոս ապահովելու համար անհրաժեշտ է այն պահել սերմ նահեղուկի
համար նախատեսված համապատասխան տարայում և ժամանակ առ
ժամանակ ստուգել այն:

6. ԿԵՐԱԿՐՈՒՄԸ
Ճիշտ կերակրում, նշանակում է կենդանիներին
համապատասխան
էներգիայով, հանքանյութերով, սպիտակուցներով
և
վիտամիններով
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ապահովում: Ճիշտ նորմավորված
կերաբաժնով կերակրման արդյունքում ոչ միայն բարձրանում է կաթնատվությունը, այլ բարելավվում է
կենդանիների վերարտադրողական
ունակությունը: Լակտացիայի վաղ
շրջանում, երբ կաթնատվությունն
իր բարձրագույն կետում է, շատ դժվար է կերաբաժնի մեջ չոր նյութերի քանակը համապատասխանեցնել
կովերի, հատկապես՝ բարձրակիթ
կովերի սննդային պահանջներին:
Կովի՝ չոր նյութեր ընդունելու ունակությունը դանդաղ է զարգանում
լակտացիայի վաղ շրջանում, և արդյունքում պակաս է լինում ընդունած
էներգիայի քանակը: Այդ պակասը կարելի է լրացնել հիմ նականում
ճարպերը և որոշ սպիտակուցներ
մոբիլիզացնելու միջոցով: Ուստի,

շատ կարևոր է, որ կովը, նախքան
լակտացիան, ցամաքի շրջանում անհրաժեշտ քանակությամբ սննդարար նյութեր ընդունի:
Հավանականությունն ավելի մեծ է,
որ չափազանց գեր կովերի մոտ ծնի
ժամանակ բարդություններ կառաջանան, և նրանք կդժվարանան լակտացիայի վաղ շրջանում բավարար
քանակությամբ չոր նյութեր ընդունել,
քան այն կովերի մոտ, որոնք ծնի ժամանակ ունենում են համապատասխան մարմնակազմություն:
Եթե կովի կերաբաժնում հյութալի
կերերի քանակը բավարար չէ կամ
անորակ է, ապա կարող է առաջանալ վիտամին A-ի, ֆոսֆորի, պղնձի,
կոբալտի, յոդի և սելենի անբավարարություն, որը կարող է խնդիրներ

Ճիշտ նորմավորված կերաբաժինները բարելավում են
կենդանիների վերարտադրողական ունակությունը
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առաջացնել բարձրակիթ կովերի
մոտ: Կարևոր է, որ կովերը մշտապես ապահովված լինեն անհրաժեշտ
բաղադրությամբ բարձրորակ հանքային նյութերով: Բավարար քանակությամբ և բարձրորակ կոպիտ կերերով, ինչպես նաև՝ համապատասխան
քանակությամբ
սպիտակուցներով,
էներգիայով, հանքանյութերով, վիտամիններով և միկրոէլեմենտներով
համալրված կերաբաժինները սովորաբար կրճատում են ծնից մինչև
առաջին
սերմ նավորումն
ընկած
ժամանակահատվածը:

7. ՀԻԳԻԵՆԱՆ
Շատ կարևոր է սանիտարահիգիենիկ լավ պայմանների ապահովումը

հատկապես ծնի ժամանակ: Անհրաժեշտ է, նախքան ծնի սկսելը, ախտահանել կովի արտաքին սեռական
օրգանները, ծննդօգնության պարանները, ձեռքերը, ինչպես նաև՝
ծնի համար նախատեսված վայրը
(ծնարան): Այդ նախապայմանները
չապահովելու պարագայում կարող
է առաջանալ արգանդի բորբոքում
(էնդոմետրիտ): Էնդոմետրիտի ժամանակ հեշտոցից սպիտակ լորձանման արտադրություն է գալիս: Դա
կարելի է բուժել անասնաբուժական
միջամտությամբ, կամ արգանդը կարող է բնական ինքնամաքրման միջոցով մաքրվել, երբ կենդանին կրկին սեռացանկության գա:
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Արդյունավետ կերպով կաթնային
տնտեսություն վարելու համար անհրաժեշտ է ձգտել ապահովել կենդանիների օպտիմալ վերարտադրություն՝
նպատակ ունենալով միջծնային ժամանակահատվածը
հնարավորինս
հասցնել 365 օրվա:
Վերոնշյալ արդյունքներին հասնելու
համար անհրաժեշտ է նախրի վերարտադրությունը բարձր մակարդակով
կազմակերպել:
Վերարտադրության
կառավարման հիմնական ուղեցույցները հետևյալն են.
1. Հաճախակի ստուգել կովերի սեռացանկությունը՝ օրական առնվազն երեք անգամ և յուրաքանչյուր անգամ՝ առնվազն
20 րոպե:

2. Կատարել կովի վերարտադրողական
կարգավիճակի վերաբերյալ բոլոր անհրաժեշտ գրանցում ները, կանխատեսել սեռացանկությունը՝ օգտվելով այդ
գրանցում ներից և այդ օրերի ընթացքում կովերին ուշադիր հետևել:
3. Այն կովերը, որոնց մոտ նկատվում է
սեռացանկության նշաններ, և որոնք
պիտանի են սերմ նավորման համար,
պետք է մոտավորապես 10-15 ժամ անց
սերմ նավորվեն:
4. Կովերի մեծ մասին անհրաժեշտ է առաջին անգամ սերմ նավորել ծնից հետով
50-75 օրերի արանքում, որը սովորաբար համապատասխանում է երկրորդ
կամ երրորդ սեռացանկությանը:
5. Սերմ նավորված կովերին անհրաժեշտ
է սերմ նավորելուց 3 և 6 շաբաթ անց
նորից ստուգել:
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6. Անասնաբույժի կողմից վերջին սերմնավորումից 6-8 շաբաթ հետո կատարվող հղիության ստուգման արդյունքում
բացարձակ ճշտությամբ կորոշվի՝ կովը
հղի՞ է, թե՞ ոչ:
7. Սերմ նավորումը պետք է կատարի փորձառու արհեստական սերմ նավորման
տեխնիկը:
8. Նպատակ դրեք, որպեսզի կովը ծնի
ժամանակ ճիշտ մարմ նակազմություն
ունենա:

9. Հատկապես վաղ լակտացիայի շրջանում կովերը պետք է կերակրվեն ճիշտ
նորմավորված կերաբաժնով՝ բարձրորակ կոպիտ կերերով, անհրաժեշտ
հանքանյութերով և վիտամիններով
հագեցած կոնցենտրատներով:
10. Ծնի ժամանակ պահպանել բարձր
սանիտարահիգիենիկ պայմաններ:

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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