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ՄԱՏՂԱՇԻ ԱՃԵՑՈՒՄ
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Գրքույկում օգտագործված են «Վեպրո Հոլանդ»
կազմակերպության կողմից հրատարակված նյութերը
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ՆԱԽԱԲԱՆ
Մատղաշի կառավարումը հրատարակած ձեռնարկների շարքում թվով
երկրորդ ձեռնարկն է: Սույն ձեռնարկների նպատակն է տրամադրել
կառավարման վերաբերյալ օգտակար տեղեկատվություն: Ամբողջ աշխարհում կարևորվում է կաթնատու
տավարի ճիշտ կառավարումը, որպեսզի կենդանիների գենետիկական
ներուժը լիարժեք դրսևորվի: Հնարավոր չէ մեկ գրքույկի մեջ ներառել կաթնատու տավարաբուծության
նման բազմազան ու բարդ ոլորտի
բոլոր կողմերը: Հնարավոր չէ նաև,
որ կաթնային տավարաբուծության
ոլորտի հետ առնչություն ունեցող
բոլոր մարդիկ համաձայնեն հրատարակված նյութի բոլոր դրույթների հետ: Ինչևիցե, կարծում ենք, որ

այս ձեռնարկը կօգնի խորացնելու
ձեր գիտելիքները կաթնատու նախրի կառավարման գործում՝ դրանով
իսկ նպաստելով առողջ և բարձր
մթերատվություն ունեցող նախրի
ձևավորմանը:
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Մատղաշի
աճեցումը
կաթնային
անասնապահության կարևոր բաղկացուցիչներից է: Դա կարևոր նախապայման է ապագայում բարձր
մթերատվություն
ունեցող
կովեր
ստանալու համար: Մատղաշի աճեցման նպատակը որակյալ երինջներ
ունենալն է, որոնք ի վիճակի կլինեն
վաղ տարիքում ծնել՝ առանց դժվարությունների: Վաղ տարիքում ծնի
առավելություններից են՝ աճեցման
ծախսերի նվազեցումը, վաղ մթերատվությունը, որի արդյունքում կովերն
ավելի բարձր շահույթ են ապահովում: Ծնի ժամանակ դժվարություններից խուսափելու համար կարևոր է,
որ երինջները լավ զարգացած լինեն:
Առաջին անգամ երինջներին սերմնավորելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել
կենդանի զանգվածը, այլ ոչ թե նրանց
տարիքը: Որոշ երինջներ հասնում
են ցանկալի քաշի մոտավորապես
14 ամսականում, մինչդեռ մյուսները՝
16 ամսականում: Ուստի, երինջների

սերմնավորման և, հետևաբար, ծնի
ճիշտ տարիքը որոշվում է ըստ նրանց
աճի տեմպերի: Մատղաշի աճը ճիշտ
կազմակերպելու պարագայում հնարավոր է սերմնավորման միջին տարիքը հասցնել 14-15 ամսականի, որի
արդյունքում էլ ծնի միջին տարիքը
կլինի մոտավորապես 24 ամսականը: Հորթի կյանքի առաջին մի քանի
ամիսներն ավելի կարևոր են, քան շատերն են մտածում: Անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել մատղաշի աճի վրա և չպետք է աչքաթող անել
ոչ մի մանրուք: Հորթերի աճեցումը
ֆերմայում ամենապատասխանատու
աշխատանքներից մեկն է, և այն մարդը, ով զբաղվում է դրանով, պետք է
լիովին գիտակցի, թե ինչպիսի պատասխանատու գործ է կատարում ինքը, որպեսզի կարողանա հնարավորինս բարձր արդյունքներ ապահովել:
Լավ աճեցված երինջները կարող են
սերմ նավորվել վաղ տարիքում:
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ԿՅԱՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՕՐԵՐԸ
Հիգիենան
Հորթերի աճեցման գործընթացը
սկսում է նախքան նրանց ծնվելը:
Անհրաժեշտ է ծնի ժամանակ ապահովել հիգիենիկ միջավայր՝ խուսափելու համար այնպիսի հիվանդություններից, ինչպիսին է, օրինակ,
լուծը: Ծննդօգնության ժամանակ
ձեռքերը, օգտագործվող պարանները, ինչպես նաև՝ ծնի համար նախատեսված վանդակը պետք է լինեն
մաքուր և ախտահանված: Ծնի համար նախատեսված վանդակը երբեք չպետք է օգտագործվի հիվանդ
կովերին պահելու համար: Հորթերի
ծնվելուց հետո առաջին փուլը ամենակարևոր ժամանակաշրջաններից
մեկն է: Հորթի ծնվելուց անմիջապես
հետո անհրաժեշտ է յոդի լուծույթով
ախտահանել պորտը, և այդ գործողությունը կրկնել նաև հաջորդ օրը:
Հորթին անհրաժեշտ է շփել ծղոտով
կամ մաքուր սրբիչով՝ արյան շրջանառությունը խթանելու նպատակով:
Եթե հորթը հազում է և հազալու ժամանակ քթանցքից լորձ է արտադրվում, ապա անհրաժեշտ է նրան
անմիջապես բարձրացնել հետևի
ոտքերից, որպեսզի լորձը բրոնխներից դուրս թափվի:
Խիժով կերակրումը
Նորածին հորթերի օրգանիզմում
բացակայում են հիվանդությունների
դեմ պայքարող հակամարմիններ,
ուստի, շատ կարևոր է նրանց կերակրումը մայրական խիժով: Ծնից հետո
մեկուկես ժամվա ընթացքում հորթին
անհրաժեշտ է մաս-մաս կերակրել

1-2 լիտր մայրական խիժով: Եթե
տվյալ հորթի մայրը խիժ չունի, ապա
հորթին պետք է կերակրել ուրիշ՝
նոր ծնած կովի խիժով: Խորհուրդ է
տրվում սառնարանի սառցախցիկում
որոշ քանակությամբ խիժ պահել,
որպեսզի հնարավոր լինի դրանով
կերակրել հորթերին, եթե նոր ծնած
կովը խիժ չունենա: Հորթերին անհրաժեշտ է խիժով կերակրել ծնվելուց
հետո առնվազն երեք օր շարունակ՝
օրական 3-4 անգամ: Յուրաքանչյուր
կերակրման ժամանակ պետք է տրվի
1-2 լիտր խիժ:
Շատ էական է հորթի ծնվելուց անմիջապես հետո նրան որոշ քանակի
խիժով կերակրելը:
Հորթին մոր մոտ թողնելը
Նորածին հորթին կարելի է մոր
հետ թողնել առաջին 12-24 ժամվա ընթացքում, որպեսզի հորթը
մոր կրծից ուտի խիժը: Այս մեթոդի առավելությունն այն է, որ կաթի
ջերմաստիճանը միշտ հավասար է
լինում է մարմ նի ջերմաստիճանին,
իսկ թերությունն այն է, որ դժվար է
վերահսկել, թե հորթը որքան խիժ է
ուտում, ինչպես նաև՝ մեծ է աղտոտման հավանականությունը: Հորթին
անհրաժեշտ է տեղափոխել հորթերի համար նախատեսված առանձին
վանդակ: Հորթին հատկապես անհրաժեշտ է ուշադիր հետևել ծնին
հաջորդող երեք օրերի ընթացքում՝
հավաստինալու համար, որ նա բավականաչափ խիժ է ուտում:
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Հորթերի կերակրումը
ռետինե ծծակով
Խիժը կարելի է կերակրել նաև դույլով
կամ շշով, որի վրա ռետինե ծծակ է
ամրացված: Այսպիս հորթն անմիջապես կսովորի կերակրման այս եղանակին: Կերակրելիս խիժը պետք է
ունենա մարմնի ջերմաստիճանը, իսկ
դույլն անհրաժեշտ է բարձր պահել,
որպեսզի խմելը հեշտ լինի: Դա խթանում է մարսողությունը և սննդարար
նյութերի ներթափանցումը արյան
մեջ: Այս մեթոդի առավելությունն
այն է, որ հնարավոր է վերահսկել,
թե որքան խիժ է ուտում հորթը. այն
շատ աշխատատար չէ և աղտոտման հավանականությունն էլ փոքր
է: Կերակրման դույլերը կամ շշերը
պարտադիր պետք է լավ լվացվեն
և ախտահանվեն յուրաքանչյուր կերակրումից առաջ, քանզի հակառակ
դեպքում դրանք կարող են աղտոտման և վարակի փոխանցման աղբյուր
դառնալ:

Շատ էական է դույլերի մաքուր լինելը

Հորթերի կերակրումը դույլով
Հորթին սովորեցնում են դույլից խմել՝
բերանը կաթի մեջ հրել-մտցնելով:
Դույլով կերակրելու առավելությունն
այն է, որ այն լվանալը հեշտ է և լվանալոց հետո նույն դույլով կարելի է
նաև կենդանիներին ջուր տալ:
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ԿԱԹՆԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԸ
Կաթ կամ կաթի փոխարինիչ
Հորթի կյանքի առաջին երեք օրից հետո կարելի է աստիճանաբար անցնել
օրական երկու անգամ կաթով կամ
կաթի փոխարինիչով կերակրմանը:
Առաջին ամսվա ընթացքում կարելի է
օրական կերակրել մոտավորապես 4%
յուղայնությամբ 4-5 լիտր կաթ: Կաթի
փոխարինիչի յուղայնությունն ավելի
ցածր է՝ մոտավորապես 2%, և անհրաժեշտ է կերակրել օրական 5-6 լիտր:
Կաթն անհրաժեշտ է կենդանիներին
տալ ամեն օր՝ կանոնավոր ընդմիջումներով: Չորս շաբաթականից սկսած՝
կերակրվող կաթի քանակը կարելի է
աստիճանաբար նվազեցնել և երկու
ամսականում հասցնել օրական 2-3
լիտրի: Ցանկալի է, որ կերակրման
ժամանակ կաթի ջերմաստիճանը համապատասխանի մարմնի ջերմաստիճանին: Սակայն պետք է նշել, որ եթե
կաթի ջերմաստիճանն ամեն օր տարբեր է լինում, ապա դա կարող է ավելի
շատ մարսողական խնդիրներ առաջացնել, քան սառը կաթը:

Կաթով կերակրումը պետք է կատարվի
կանոնավոր ընդմիջում ներով

Բարձրորակ կոշտ կերեր
Ծնվելուց մեկ շաբաթ հետո հորթերին անհրաժեշտ է տալ բարձրորակ
կոշտ կերեր, ինչպիսիք են, օրինակ,
բարձրորակ չոր, լավորակ խոտը:
Անհրաժեշտ է վաղ տարիքում խթանել կտրիչի զարգացմանը: Կերամանի
մեջ միշտ պետք է լցված լինի բարձրորակ կոպիտ կեր: Եթե չոր խոտը
կերամանից կերակրվի, այն միշտ
մաքուր կմնա, իսկ դա շատ կարևոր է
հիվանդությունների կանխարգելման
համար:

Ջուրը
Կերակրվող կաթի քանակության նվազեցմանը զուգընթաց` անհրաժեշտ է
ավելացնել ջրի քանակը: Ջուրն անփոխարինելի է, և այն պետք է միշտ առկա
լինի հատկապես այնտեղ, որտեղ օդի
ջերմաստիճանը բարձր է: Անհրաժեշտ
է ջուրը հորթերի մոտից հեռացնել կաթով կերակրելուց մոտ մեկ ժամ առաջ
և նորից հետ վերադարձնել երկու ժամ
հետո՝ չոր կերերով կերակրումը խթանելու համար:

Բարձրորակ կոշտ կերերով կերակրումը
խթանում է կտրիչի զարգացմանը
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Կոնցենտրատներ
(Հատիկային համակցված կերեր)
Առաջին շաբաթվանից սկսած՝ հորթերին անհրաժեշտ է կոշտ կերերին
զուգընթաց տալ մի բուռ առնվազն
16% մարսելի պրոտեինի պարունակությամբ ախորժահամ կոնցենտրատներ: Հորթերին կարելի է սովորեցնել համակցված կեր ուտել
կաթով կերակրելուց հետո՝ մեկ
բուռ նրանց բերանի մոտ պահելով:
Նրանք կսկսեն լիզել, հետո էլ՝ ուտել:
Վեց շաբաթվա ընթացքում անհրաժեշտ է աստիճանաբար ավելացնել
կերակրվող կոնցենտրատների քանակը՝ հասցնելով օրական 1 կգ-ի:
Դրանից հետո կարելի է ավելացնել
մինչև օրական մոտ 1,5 կգ: Խորհուրդ
չի տրվում հորթին տալ ավելի շատ
կոնցենտրատներ, քան նա կարող
է ուտել մեկ օրվա ընթացքում: Եթե
կերամանում մեծ քանակությամբ
կոնցենտրատ լցված լինի, դա կարող է դուր չգալ հորթերին, և նրանք
կարող են հրաժարվել ուտելուց: Կերամանի կամ դույլերի մեջ երբեք մի
թողեք հին կերամ նացորդներ, քանի
որ դրանք կարող են բորբոսնել և վարակի աղբյուր դառնալ:

ԿԱԹԻՑ ԿՏՐԵԼԸ
Հորթերին կարելի է կաթից կտրել
2-2,5 ամսականում կամ, որ ավելի ճիշտ է, երբ նրանց քաշը դառնա
75 կգ, և նրանք սկսեն ուտել օրական
1 կգ կոնցենտրատ: Կաթից կտրելուց
մեկ շաբաթ առաջ կերակրվող կաթի
քանակն անհրաժեշտ է նվազեցնել
մինչև օրական մեկ անգամ: Կաթից
կտրելու ճիշտ ժամանակը որոշելու
համար անհրաժեշտ է մասնագետի
աչք ունենալ: Եթե հորթը տառապում
է որևէ հիվանդությամբ, ապա անհրաժեշտ է հետաձգել կաթից կտրելը, մինչև որ կենդանին լիովին ապաքինվի: Նորածին հորթերի համար
նախատեսված
կոնցենտրատներն
անհրաժեշտ է փոխարինել կաթից
կտրելու համար օգտագործվող համակցված կերով, որոնց մեջ մարսելի պրոտեինի պարունակությունը
14-15% է, սակայն դրան զուգահեռ,
դրանց քանակն անհրաժեշտ է ավելացնել մինչև օրական 2 կգ: Շարունակեք հորթերին կերակրել բարձրորակ խոտի սիլոսով կամ չոր խոտով:
Առաջին վեց ամսվա ընթացքում չի
կարելի հորթերին կերակրել խոնավ
և թարմ խոտով:

Աղյ$սակ 1. Հոլշտեյն ցեղատեսակի տարբեր տարիքի մատղաշի համար
առաջարկվող օրական օպտիմալ քաշաճը
Տարիքն աﬕսներով

Օրական քաշաճը
(գրամ)

Քաշը ժամանակահատվածի
վերջZմ

0-2

550-600

74-77

3-8

800-850

220-230

9-15

675-725

365-385

16-22

600-650

495-530

23-24

300-350

510-550
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ԿԱԹԻՑ ԿՏՐԵԼՈՒՑ
ՄԻՆՉԵՎ ԾԻՆ
Օպտիմալ աճի տեմպերը
Կաթից կտրելուց հետո նվազում
է հորթերի հիվանդությունների և
հնարավոր մահացության ռիսկային
շրջանը: Անցել է կերակրման թանկ
շրջանը, և այժմ անհրաժեշտ է շեշտը դնել այնպիսի կերաբաժնի վրա,
որն օպտիմալ աճի տեմպ կապահովի: Աճի տեմպերը նշված են աղյուսակ 1-ում:
Կերակրումը
Եթե կենդանիները կերակրվում են
բարձրորակ կոպիտ կերերով, ապա
անհրաժեշտություն չկա նրանց 9
ամսականից հետո կերակրել կոնցենտրատներով: Եթե կոշտ կերերը ցածրորակ են (օրինակ՝ ծղոտ),
ապա անհրաժեշտ է շարունակել

Բարձրորակ կոշտ կերերը մնում են կարևոր

կոնցենտրատներով
կերակրումը՝
կենդանիների աճի համար անհրաժեշտ սննդային պահանջները բավարարելու նպատակով: Այս պարագայում կարելի է որպես հիմք ընդունել 1
կգ կոնցենտը՝ գումարած ևս 1 կգ՝ յուրաքանչյուր 100 կգ կենդանի զանգվածի համար: Կոնցենտրատներով
կերակրումը դադարեցնելուց հետո անհրաժեշտ է հավաստիանալ,
որ կենդանին ստանում է անհրաժեշտ հանքային նյութեր: Հակառակ դեպքում, ի լրումն կերաբաժնի՝ կենդանուն անհրաժեշտ է տալ
հանքանյութերի խառնուրդ: Խորհուրդ չի տրվում կերակրել մեծ քանակությամբ եգիպտացորենի սիլոս:
Հատկապես մինչև մեկ տարեկան
մատղաշը կարող է չափից ավելի գիրանալ, իսկ դա կարող է ծնի ժամանակ բարդությունների, ինչպես նաև՝
կրծի հյուսվածքների ճարպակալման
պատճառ դառնալ, որն էլ բացասաբար է անդրադառնում հետագա
կաթնատվության վրա:
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Աճի տեմպերի վերահսկումը
Աճի տեմպը ստուգելու համար, բացի
կենդանիներին կշռելը, պետք է նաև
հատուկ ժապավենով ուսի ետևի մասից չափել նրանց կրծքավանդակի
շրջանագիծը: Աղյուսակ 2-ում ներկայացվում է կրծքավանդակի չափսի
(կրծքի փաթ) և կենդանի զանգվածի
հարաբերությունը:
Սերմ նավորումը
Երինջներին անհրաժեշտ է սերմնավորել այն ժամանակ, երբ նրանց
կենդանի զանգվածը հասնի 350 կգի: Հիմ նականում դա համապատասխանում է 14-15 ամսական հասակին,
եթե պահպանվեն առաջարկվող
աճի տեմպերը: Շատ կարևոր է փորձած արտադրող ցլի ընտրությունը,
որի սերմ նահեղուկով սերմ նավորված կենդանիների ծինը կընթանա
հեշտ: Երբ երինջները տարվում են
արածեցվելու հեռակա արոտավայրեր, կարող է հարմար լինել երիտասարդ, չփորձած ցլի միջոցով
բնական սերմ նավորումը, սակայն
այդ պարագայում հայտնի չէ, թե
ծինն ինչպես կընթանա: Հնարավոր է, որ ծինը դժվար ընթանա, և
հորթը կենսունակ չլինի: Բացի այդ,
դժվար ծնի հետևանքով կառաջանան հետծննդյան բարդություններ,
ծնած երինջին կրկին սերմ նավորելու
առիթ կառաջանա, կնվազի կենդանու կաթնատվությունը:

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ
Մատղաշի կառավարումը ճիշտ
կազմակերպելու նպատակով անհրաժեշտ է ունենալ կենդանիների

Աղյ$սակ 2. Հոլշտեյն ցեղի կրծքի
փաթի և կենդանի զանգվածի
հարաբեր$թյ$նը
Կրծքի փաթը (սմ)

Կենդանի
զանգվածը (կգ)

70

34

80

49

90

68

100

90

110

117

120

149

130

186

140

228

150

275

160

329

170

389

180

455

190

528

200

609

համարակալման լավ համակարգ՝
կենդանիների վերաբերյալ ճշգրիտ
գրանցում ներ կատարելու համար:
Ժամանակավոր կամ մշտական նույնականացման նպատակով ցանկացած տարբերանշում անհրաժեշտ
է կատարել ճշգրիտ և վաղ տարիքում, նախընտրելի է կենդանիների
ծնվելուց անմիջապես հետո: Նույնականացման ժամանակ, ի լրումն
կենդանիների
համարակալման,
կարելի է նաև նրանց լուսանկարել կամ ուրվագծել և այդ նկարները տեղադրել նախրի կամ ֆերմայի
գրանցամատյանում: Կենդանիների
արագ նույնականացման համար
առավել հարմար է կիրառել ականջակալներ կամ սառը այրումով
տարբերանշում:
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Ականջակալները որպես
նույնականացման եղանակ
Ներկայումս շատ տարածված են
պլաստիկ ականջակալները: Դրանք
լինում են թվագրված և դատարկ: Եվրոպական մի շարք երկրներում կիրառվում է մեկ միասնական համակարգ, համաձայն որի՝ յուրաքանչյուր
հորթ, ցուլ կամ կով ունի իր համարը,
որն օգտագործվում է կենդանու ողջ
կյանքի ընթացքում: Եթե ականջակալը դատարկ է դրա վրա հատուկ գրիչով կարելի է գրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն, օրինակ՝ արտադրող ցլի
անունը, հորթի ծննդյան ամսաթիվը և
համարանիշը: Ականջակալն անհրաժեշտ է փակցնել ականջի միջնամասում՝ մկանային հյուսվածքների միջև:
Ականջակալի մեծությունը պետք է
այնքան լինի, որ հնարավոր լինի այն
կարդալ առնվազն 10 մետր հեռավորությունից: Նախընտրելի է, որ ականջակալը լինի դեղին, իսկ դրա վրա գրված լինի սև ջրակայուն թանաքով:

Համարակալումը նույնականացման
լավ եղանակ է

սառույցի կամ հեղուկ ազոտի միջոցով, որի ժամանակ ոչնչացնում է մուգ
մազերի աճը խթանող պիգմենտային
բջիջները, որից հետո աճում են սպիտակ մազերը: Այս եղանակը բավականին անցավ է, և նշաններն էլ հեշտությամբ կարդացվում են հեռվից:

ՊԱՀՎԱԾՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Անհատական պահվածք
Նախընտրելի է, որ նորածին հորթերը մոտավորապես 3 շաբաթ առանձին պահվեն, քանի որ նրանք կարող
են միմյանց ծծել, որի արդյունքում

Կենդանիների տարբերանշում
սառը այրումով
Սառը այրումով կենդանիների տարբերանշումը կատարվում է չոր

Անհատական պահվածքը կպայքարի
հիվանդությունների տարածման դեմ
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կարող է հիվանդությունները մեկից
մյուսին փոխանցվեն: Անհատական
պահվածքի համար կարելի է օգտագործել հորթերի վանդակներ կամ
շարժական հորթանոցներ: Հորթերի պահվածքի պայմանները պետք
է այնպիսին լինեն, որ կենդանին
կարողանա բավականաչափ թարմ
օդ ստանալ, պաշտպանված լինի միջանցիկ և սառը քամիներից, անձրևներից: Քանի որ շենքի ներսում դժվար է կարգավորել ջերմաստիճանը,
խորհուրդ է տրվում հորթերին դրսում
պահել՝ ապահովելով նրանց մաքուր
միջավայրով և չոր ցամքարով: Այս
ամենի կիրառումը կարող է զգալիորեն նվազեցնել հիվանդությունների
տարածման հավանականությունը:
Խմբային պահվածք
Անհատական պահվածքի շրջանից
հետո հորթերին կարելի է խմբերով
պահել` յուրաքանչյուր վանդակում 3-5
հորթ: Նախընտրելի է, որ այդ վանդակներում առկա լինեն ծղոտի ցամքար: Հորթերին տեղափոխելուց հետո
անհատական վանդակներն անհրաժեշտ է մաքրել, ախտահանել և հնարավորության դեպքում առնվազն մեկ
շաբաթ դատարկ թողնել: Խմբային
պահվածքի ժամանակ կարևոր է, որ
յուրաքանչյուր հորթի համար նախատեսված լինի բավականաչափ տարածք, բոքսերը լինեն չոր և ցամքարով հարուստ:

ԱՐԱԾԵՑՈՒՄԸ
Կենդանիները կարող են լավ քաշաճ
ապահովել, եթե նրանք լավորակ
խոտ են արածում: Արոտավայրում
մատղաշի արածեցման արդյունքում
կենդանիները կարող են վարակվել

Հորթերն իրենց հարմարավետ են զգում
չոր և մաքուր ծղոտե ցամքարի վրա

էնդոպարազիտներով: Անհրաժեշտ
է հավաստիանալ, որ տվյալ վարակը չափավոր է: Այս եղանակով մատղաշը դիմադրողականություն ձեռք
կբերի պարազիտների նկատմամբ,
և աճի հետ կապված խնդիրներ չեն
առաջանա:
Զագոնային արածեցում
Զագոնային արածեցումը կարող է
նպաստել մակաբույծների ոչնչացմանը: Մատղաշ կենդանիներն ավելի լավ քաշաճ կապահովեն, եթե
նրանց հաճախակի տեղափոխեն
նոր զագոններ: Այս դեպքում նույնպես մակաբույծները լիովին չեն ոչնչանում: Զագոնային արածեցման
ժամանակ մատղաշն արածում է նոր
և թարմ խոտ, որի շնորհիվ էլ նվազում է մակաբույծներով վարակման
հավանականությունը:
Հատկապես լավ արդյունքներ են
գրանցվել, երբ մատղաշն արածեցվել է կթի կովերից առաջ այն արոտավայրերում, որոնք հնձվել են նախորդ արածեցումից հետո: Այդ լավ
արդյունքներին նպաստել են բարձրորակ արոտավայրերը, որտեղ խոտը
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քիչ է վարակված ճիճուներով և դրանց
թրթուրներով: Չի կարելի մատղաշին
արածեցնել կովերից հետո, քանզի
շատ է մեծանում վարակման ռիսկը:

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ
Կենդանիների առող ջությունը շատ
կարևոր գործոն է օպտիմալ աճի տեմպեր ապահովելու համար: Նախրի
առող ջության կառավարումը և հիվանդությունների
կանխարգելումը
կարևոր դեր են խաղում հիվանդությունների բռնկում ների վերահսկման
գործում: Ստորև կանդրադառնանք
մատղաշի՝ առավել հաճախ հանդիպող հիվանդությունների կանխարգելմանը և բուժմանը:

Որակյալ արոտավայրերի շնորհիվ ապահովվում
է կենդանիների բավարար աճը

Կանխարգելումը
Լուծը կանխելու առաջին նախապայմանը օպտիմալ հիգիենայի պահպանումն է, որի միջոցով կարելի է խուսափել բազմաթիվ ավելորդ խնդիրներից:
Եթե ձեր տնտեսությունում հորթերի
լուծը լուրջ խնդիր է, ապա այդ խնդրի լուծմանը կարող է նպաստել հղի
կովերի պատվաստման ծրագիրը ծնի
շաբաթից մինչև երկու շաբաթ առաջ
ընկած ժամանակահատվածում:

Լուծ
Լուծը ճանաչելը հեշտ է: Արտաթորանքը լինում է ջրիկ, ունենում է սպիտակավուն գույն և ուժեղ հոտ: Հորթն
ունենում է թույլ տեսք, հեղուկը խմում
է կամ շատ դանդաղ, կամ էլ ընդհանրապես հրաժարվում է խմելուց:
Նկատվում է ջրազրկում, աչքերը փոս
են ընկնում:

Լավ հիգիենան հորթին առողջ է պահում
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Բուժումը
Եթե լուծ է նկատվում, ապա հորթերին անհրաժեշտ է լուծույթներ
(էլեկտրոլիտ) տալ այնքան ժամանակ, մինչև լուծը կդադարի: Կաթով
կերակրումը պետք չէ երկար ժամանակով դադարեցնել: Հորթերին
կարելի է օրական երկուսից չորս
անգամ կերակրել կես լիտր կաթով
ֆիզիոլոգիական լուծույթ տալուց
հետո: Եթե ամեն ինչ բարեհաջող
ընթանա, ապա կարելի է աստիճանաբար ավելացնել կաթի քանակը և
կերակրման հաճախականությունը:
Եթե լուծի առաջացման պատճառը
կերակրումն է եղել, ապա կենդանին երկու օրում կապաքինվի: Եթե
երկու օր հետո կենդանու վիճակը
չի լավանում, նշանակում է, որ լուծի
առաջացման պատճառը մանրէն է,
և անհրաժեշտ է կենդանուն բուժել
հակաբիոտիկներով: Եթե տնտեսությունում հաճախ են լինում լուծի հետ
կապված խնդիրներ, անհրաժեշտ է
խորհրդակցել անասնաբույժի հետ:
Շնչառական
հիվանդություններ
Կյանքի առաջին չորս ամիսնե րի ընթացքում անբավարար քաշաճի կամ
հոր թերի մահա ցության հիմ նական
պատ ճառը կարող են լինել շն չառական ինֆեկցի աները, ինչպիսին է,
օ րինակ, թոքաբորբը: Թոքաբորբի
հիմ նական ախտանիշներն են՝ հազը, բարձր ջեր մաստիճանը, ջրակալած աչքերը և քթից հոսող լորձը:
Շն չառական
հիվան դություն ները
հիմ նակա նում տե ղի են ու նենում
եր կուսից չորս ամսական հորթերի
մոտ: Այդ ժամա նակ օրգանիզմում

վե րացած են լինում խե ժի մի ջոցով
օր գա նիզմ
ներթա փանցած
հակամարմին նե րը:
Կանխարգելումը
Խնդիրների մեծ մասը կարելի է վերացնել կենդանիներին խիժով կերակրելով և նրանց մաքուր ու լավ
օդափոխված պայմաններում պահելով: Լավ օդափոխության համակարգը նվազեցնում է վարակի ճնշումը
մշտապես թարմ օդի մատակարարման միջոցով: Դա անհրաժեշտ է շնչառական հիվանդությունների կանխարգելման համար: Շնչառական
հիվանդություններից
խուսափելու
նպատակով խորհուրդ է տրվում մեկ
տարեկան կենդանիներին փոքր հորթերից առանձին պահել: Խորհուրդ
է տրվում երեք ամսականից բարձր
հորթերին պատվաստել մեկ կամ մի
քանի շնչառական հիվանդությունների դեմ:
Բուժումը
Եթե կենդանին հիվանդացել է թոքաբորբով, ապա բուժման ժամանակ
անհրաժեշտ է ուշադրությունը սևեռել
երկրորդային բակտերիալ ինֆեկցիաների կանխարգելման վրա: Հիմ նականում դրական արդյունք է ունենում
հակաբիոտիկներով առնվազն հինգ
օր բուժումը: Ձեր անասնաբույժը կարող է խորհուրդ տալ, թե որն է տվյալ
պարագայում լավագույն բուժումը:
Խնդիրները վաղ շրջանում հայտնաբերելու համար անհրաժեշտ է
մատղաշին ուշադիր հետևել և առողջական վիճակի վերաբերյալ գրանցում ներ կատարել:
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ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԱԿԱԲՈՒՅԾՆԵՐ
Կանխարգելումը
Արտաքին մակաբույծները և մաշկային հիվանդությունները, ինչպիսիք
են՝ քոսը, ոջիլը, մկնատամը և գորտնուկը, կանխարգելելու համար անհրաժեշտ է ապահովել լավ սանիտարահիգիենիկ պայմաններ: Խորհուրդ
է տրվում վարակված կենդանիներին
մեկուսացնել: Խուզող մկնատամը
կանխարգելելու համար անհրաժեշտ
է խուսափել վարակված կենդանիների
հետ շփումից: Անասնաշենքը նույնպես
կարող է պարազիտների փոխանցման
աղբյուր հանդիսանալ: Ամեն դեպքում
խորհուրդ չի տրվում կենդանիներին
խիտ խմբերով պահել: Կենդանիներին
անասնաշենքից դուրս հանելուց հետո
անհրաժեշտ է մատղաշի վանդակները լավ մաքրել և ախտահանել:
Բուժումը
Որոշ հակապարազիտային պրեպարատներ շատ արդյունավետ են քոսի

Կանխարգելում լավ օդափոխության միջոցով

և ոջիլի վերացման համար: Խուզող
մկնատամը կարելի է վերացնել ախտահարված հատվածները պղնձային
հիմքով քիմիական նյութով մշակելով
կամ կենդանիներին պատվաստելով:
Այժմ գոյություն ունեն նաև մի շարք
արդյունավետ դեղամիջոցներ: Ամեն
դեպքում առաջարկում ենք խորհրդակցել ձեր անասնաբույժի հետ,
նախքան պարազիտային և մաշկային
հիվանդությունների դեմ պայքարի
միջոցառում ներ սկսելը:
Ներքին մակաբույծներ
Նույնիսկ լավ պահվածքի պայմաններում անհրաժեշտ է մակաբույծների
դեմ պայքարի միջոցառում ներ ձեռնարկել: Եթե արտաթորանքի նմուշների մեջ մակաբույծների ձվերի քանակը չափազանց մեծ է, անհրաժեշտ
է կանոնավոր կերպով ճիճվաթափում
կատարել: Ճիճվաթափումն անհրաժեշտ է սկսել 2 ամսական հասակից և
կրկնել երեք ամիսը մեկ:
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Պատվաստում ներ վարակիչ
հիվանդությունների նկատմամբ
Անհրաժեշտ է խորհրդակցել անասնաբույժի հետ մատղաշին դաբաղի,
խշխշան պալարի, սիբիրախտի և
պաստերելյոզի դեմ պատվաստումների ծրագիր կազմելու վերաբերյալ:

ԵՂՋԵՐԱՏՈՒՄԸ
Եղ ջերատման նպատակն է կրճատել կենդանիների և նախրի հետ
աշխատող մարդկանց վնասելու ռիսկը: Խորհուրդ է տրվում եղ ջերատում
կատարել 3-4 շաբաթական հասակում, երբ շոշափելով հնարավոր է
զգալ եղ ջերային կոկոնը: Սա որոշակի առավելություններ ունի ավելի մեծ
տարիքում եղ ջերատման նկատմամբ.
այն շատ աշխատատար չէ, չի ազդում

Եղ ջերատումը հնարավոր է կատարել հատուկ
կլոր երկաթե դուրի միջոցով

ախորժակի և աճի վրա և ապահովում
է ավելի բարձր արդյունքներ: Նախքան եղ ջերահատելը, անհրաժեշտ է
ցավազրկել եղ ջյուրի հիմքը:
Օղակաձև այրիչ
Օղակաձև այրիչով եղ ջերատումն
ամենանախընտրելի տարբերակն է:
Գործիքը տաքացնելուց հետո սեղմում են եղ ջյուրի շուրջը և պտտեցնում, մինչև որ երևա սպիտակ եզրը:
Չի կարելի շատ խորը սեղմել, քանզի դա կարող է ուղեղի վնասվածքի
պատճառ դառնալ: Այդ գործողությունը տևում է 10-20 վայրկյան՝ կախված մաշկի հաստությունից: Եղ ջերատումից հետո եղ ջյուրի փոսիկն
անհրաժեշտ է ցողել OTC աերոզոլով՝
հնարավոր ինֆեկցիաները կանխելու
նպատակով:
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ԱՎԵԼՈՐԴ ՊՏՈՒԿՆԵՐԻ
ՀԵՌԱՑՈՒՄԸ
Ավելորդ պտուկները կարելի է հեռացնել սուր, կոր մկրատով՝ նախապես մաքրելով և ախտահանելով
կրծի համապատասխան հատվածը:
Ինֆեկցիաներից խուսափելու համար
անհրաժեշտ է քսել յոդի թուրմ կամ
OTC աերոզոլ: Նպատակահարմար է
ավելորդ պտուկները հեռացնել եղ ջերատման ժամանակ: Եթե կասկածներ կան, ապա խորհուրդ է տրվում
սպասել մինչև հորթերը մեծանան:
Այս թեթև վիրահատական միջամտությունից հետո տեղի կունենա չնչին արյունահոսություն, և սպին հազիվ նկատելի կլինի:
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Մատղաշի աճեցման գործընթացի
բարելավման արդյունքում կենդանու
առաջին ծինն ավելի վաղ տարիքում
կլինի: Դա նշանակում է, որ կնվազի
մատղաշի աճեցման վրա կատարվող ծախսերը, կենդանիներն ավելի վաղ տարիքից կսկսեն շահույթ
բերել և կերկարի նրանց կյանքի
մթերատու ժամանակահատվածը:
Հետևաբար մատղաշի ճիշտ աճեցումը տնտեսապես շահավետ կաթնային անասնապահության հիմքն է:
Բարձր քաշաճ ապահոված երինջներն ի վիճակի կլինեն ծնել մոտավորապես 2 տարեկան հասակում:
Մատղաշի աճեցման գործընթացում շեշտն անհրաժեշտ է դնել կերակրման վրա՝ օպտիմալ քաշաճ
ապահովելու նպատակով, ինչպես
նաև՝ մատղաշի հիվանդությունների կանխարգելման վրա: Մատղաշի ճիշտ աճեցման հիմ նական

նախապայմանները հետևյալն են.
1. Ծնի ժամանակ ապահովել հիգիենիկ
պայմաններ
2. Ծնվելուց անմիջապես հետո հորթերին
կերակրել խիժով. խիժով կերակրումն
անհրաժեշտ է շարունակել առնվազն
երեք օր՝ օրական մի քանի անգամ
3. Ծնվելուց հետո հորթերին անհրաժեշտ
է մոտ երեք շաբաթ առանձին պահել
4. Կարևոր է ունենալ կենդանիների համարակալման լավ համակարգ
5. Անհրաժեշտ է աստիճանաբար նվազեցնել կերակրվող կաթի կամ կաթի
փոխարինիչի քանակը և ավելացնել
բարձրորակ անասնակերի, կոնցենտրատների և ջրի քանակը
6. Հորթերին անհրաժեշտ է կաթից կտրել
2-2,5 ամսական հասակում
7. Կաթից կտրելուց հետո հորթերին
անհրաժեշտ է կերակրել բարձրորակ
կոպիտ կերերով՝ օպտիմալ քաշաճ
ապահովելու նպատակով
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8. Լուծի և շնչառական հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով անհրաժեշտ է հորթերին պահել բացօթյա
պայմաններում, որն ապահովված
կլինի մաքուր ցամքարով
9. Զագոնային արածեցման շնորհիվ կենդանիները բարձր քաշաճ կապահովեն,
իսկ ներքին մակաբույծներով վարակումն էլ չափավոր կլինի

10. Երինջներին անհրաժեշտ է սերմնավորել այն ժամանակ, երբ նրանց
կենդանի զանգվածը մոտավորապես
կլինի 350 կգ, սերմ նավորել ստուգված ցլի սերմ նահեղուկով, որպեսզի ծնի ժամանակ բարդություններ
չառաջանան:

Գրքeյկը լeյս է տեսել ԱՄՆ Գյeղդեպարտաﬔնտի
ֆինանսավորմամբ e Ագրոբիզնեսի և գյeղի զարգացման
կենտրոն հիﬓադրաﬕ աջակցeթյամբ
Մասնագիտական խմբագիր՝ Տիգրան Գաբրիելյան
Թարգմանիչ՝ ԶարZհի Անդրեասյան
Տպագրeթյeնը «Անտարես» ՍՊԸ
Տպաքանակ՝ 1000
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ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿ...
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