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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
Ձեռնարկը նախատեսված է անասնաբուծության ոլորտում ընդգրկված 

տնտեսվարողների համար՝ հատկապես անասնաբուծության ոլորտում ընդգրկված 
կանանց խմբերի և կոպերատիվների համար: Այն ընդգրկում է խորհրդատվական և 
տեղեկատվական գործնական նյութեր գյուղատնտեսական կենդանիների խնամքի, 
պահվածքի, կերակրման, վերարտադրության, մատղաշի աճեցման վերաբերյալ: 
Ձեռնարկը պատրաստվել է ժամանակակից անասնաբուծական փորձի հիման վրա, 
հաշվի առնելով ՀՀ-ում առկա ռեսուրսների կիրառմամբ տեղայնացնելու 
հնարավորությունները: 

 

ՆԱԽՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
Մերօրյա իրականությունում ՀՀ-ում անասնաբուծությամբ զբաղվողները 

հաճախ ստիպված են որոշումներ կայացնել այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են, 
օրինակ, կաթի և մսի արտադրությունը, կենդանիների կերակրումը, աճը, 
վերարտադրությունը, առողջությունը և ցածր շահույթ ապահովող կովերի 
խոտանումը: Իսկ այս ամենի համար անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր կենդանու 
վերաբերյալ ճշգրիտ տվյալներ ունենալ: Անասնաբուծության ոլորտի կառավարման 
հարցում միակ թերությունը, որն ամենաբացասական ազդեցությունն է ունենում 
ֆերմերների եկամուտների վրա, ճշգրիտ գրանցումների պակասն է: 

Կաթի և մսի արտադրությամբ զբաղվող ժամանակակից ֆերմերները, մի քանի 
պատճառներից ելնելով, պետք է ֆինանսական գրանցամատյաններ պահեն և 
նախիրը ճիշտ կառավարեն: Նրանց պետք է հասանելի լինի անհրաժեշտ 
տեղեկատվությունը՝ տարեկան գործառական շահույթի առումով իրենց սեփական 
առաջընթացը գնահատելու համար: Այդ գրանցումները կօգնեն իրականացնել 
բիզնեսի վերահսկում:  
 

«ԽԵԼԱՑԻ ՖԵՐՄԱ» 
ՀՀ-ում անասնաշենքերի մեծ մասն ունեն ցածր առաստաղներ, 

օդափոխության և լուսավորվածության անբավարար վիճակ, հատակը խոնավ, 
ինչպես նաև բացակայում են կենդանիների հարմարավետության և մաքուր կաթ 
ստանալու սանիտարաhիգիենիկ այլ պայմաններ: Այս ամենը պայմանավորված է 
կենդանիների պատշաճ խնամքի վերաբերյալ ինֆորմացիայի պակասով, ինչպես 
նաև անասնաշենքերի բարելավման նպատակով ներդրումների 
սահմանափակվածությամբ: Ցանկացած կենդանի լինի տոհմային, թե ապրանքային 
նշանակության, կերակրման բավարար պայմաններում չի կարող դրսևորել 
մթերատվության բարձր մակարդակ, եթե կենդանու համար ապահովված չեն 
խնամքի և պահվածքի անհրաժետ պայմանները: 

«Խելացի ֆերման» իրենից ներկայացնում է ժամանակակից կաթնային 
ուղղության անասնաշենք, որն համապատասխանում է կենդանիների խնամքի ու 
հարմարավետության համար անհրաժեշտ պայմաններին, ինչի շնորհիվ բարձրանում 
է մթերատվությունը և բարելավվում է կաթի որակը:   
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Նկար 1. Խելացի ֆերմայի նախագծի օրինակ Նկար 2. Պոլիէթիլենային թեթև կոնստրուկցիա 

Խելացի ֆերման նախատեսված է կենդանիների առանց կապելու բոքսային 
պահվածքի համար, որտեղ կենդանիներն ունեն իրենց նստելու հատուկ տարածք, 
կերից և ջրից օգտվելու ազատ հնարավորություն, սարքավորումներով հագեցած 
սրահ՝ կիթը իրականացնելու համար:  

Խելացի ֆերմաները ապահովում են 1 

- Առաստաղի բարձրություն նվազագույնը 6 մ 
- Կաթնային տավարաբուծության արդյունավետության բարձրացում 
- Կենդանիների հարմարավետություն 
- Միկրոկլիմայի կառավարում  
- Կթի ճիշտ տեխնոլոգիա 
- Մթերատվության պոտենցիալի դրսևորման հնարավորություն 
- Աշխատատար գործընթացի հեշտ կառավարում 

 

ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԿԱՆԱՉ 
ԿԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հիդրոպոնիկ եղանակով աճեցված կանաչ կերը իրենից ներկայացնում է 
սենյակային պայմաններում հատիկի սերմի ծլեցումից և աճեցումից ստացված 
պատրաստի կեր՝ ընդամենը 7 օրվա ընթացքում: Այն հնարավորություն է տալիս 
առանց հողի ու պարարտանյութերի, միավոր մակերեսից ավելի շատ բերք ստանալ՝ ի 
համեմատ ավանդական մեթոդով դաշտային կերարտադրության: Հիդրոպոնիկ 
համակարգերը լինում են կոնտեիներ-շարժական և անշարժ-սենյակային, որոնց 
օրական արտադրողականությունը կարող է կազմել 100 կգ-ից մինչև 50 000 
կգ/օրական:  

 
1 Նյութը պատրաստվել է Ավստրիական զարգացման գործակալության կողմից իրականացվող Ագրոբիզնեսի և գյուղի 
զարգացման կենտրոն հիմնադրամի կողմից իրականացվող Կենդանիների համարակալում և հաշվառում ծրագրի 
շրջանակներոււմ «Խելացի Ֆերմա» տեղեկատվական բուկլետի հիման վրա:   
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ԻՆՉ՞ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ Է ՏԱԼԻՍ 

- 1 կգ գարու հատիկի ծլեցումից 
ստացվում է 6-7 կգ կանաչ զանգված 
- Շուրջտարի միևնույն որակի, թարմ 
կանաչ զանգվածի արտադրություն՝ 

անկախ կլիմայական պայմաններից (երաշտ կամ ձյուն) 
- Թարմ կանաչ կերի արտադրություն առանց պարարտանյութերի  
- Բնական կերի ստացում բնական մեթոդով 
- Բացառում թունաքիմիկատների օգտագործում, քանի որ բույսը գնտվում է ավելի 

պաշտպանված միջավայրում: 
Հիդրոպոնիկ եղանակով կանաչ կերի արտադրությունը արդարեցված է այն 

տնտեսություններում, որտեղ առկա է ջրի սահմանափակ քանակություն: 1 կգ կանաչ 
կերի արտադրության համար ծախսվում է 1.5 լ ջուր:  

Այս եղանակով 30 ք.մ. մակերեսով տարածքից օրական ստացվում է 500-600 
կգ կանաչ կեր: 

 

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 
 Խոշոր եղջերավոր կենդանիների (Խ.ե.կ) վերարտադրությունը մեծ 

ազդեցություն ունի տնտեսության արդյունավետության վրա, իսկ նախրի 
վերարտադրության վրա մեծ ազդեցություն ունի կառավարումը: Դա նշանակում է, որ 
ֆերմերը կամ անասնատերը շատ կարևոր դեր է խաղում վերարտադրության 
վերահսկման գործում: Վերարտադրության /կենդանիների ծնի/ կառավարման 
որակը որոշելու ցուցանիշը պետք է ներառի վերարտադրության բոլոր կարևոր 
առանձնահատկությունները:  Այս պարագայում որպես ցուցանիշ է ընդունվում 
միջծնային (ծնից-ծին) ժամանակահատվածը: 

Ինչու՞ կատարել արհեստան սերմնավորում   

50 և ավելի տարի առաջ աշխարհի տարբեր երկրներում արհեստական 
սերմնավորման ներդրման հիմնական պատճառներից մեկն էր՝  վերացնել սեռական 
ճանապարհով տարածվող հիվանդությունները: 1950թ. Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում 
ներդրվեց և արագ զարգացում ապրեց արհեստական սերմնավորումը: Ներկայումս 
հնարավոր է դարձել նախրի բարելավման նպատակով օգտագործել 
համաշխաարհային լավագույն տասնյակում տեղ գտած արտադրող կաթնային, 
մսային և մսա-կաթնային մթերատու բարձր հատկանիշների փոխանցունակությամբ 
օժտված ցլերի սերմնահեղուկը :  

Նկար 3. Սերմնահեղուկի ձողիկ մեկ դոզա 

Օր 
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Սեռավորված սերմնահեղուկ 

Ներկայումս տեխնոլոգիական զարգացվածության շնորհիվ հնարավորություն 
է ընձեռնվել արհեստական սերմնավորման համար օգտագործել այնպիսի 
սերմնահեղուկ, որից ստացվում են նախօրոք կանխորոշված սեռի հորթեր:  

Սեռավորված սերմնահեղուկն ունի բարձր գին, սակայն կաթնային 
տնտեսությունները օգտագործում են այդպիսի սերմնահեղուկ էգ կենդանիներ 
ստանալու համար: Եթե սովորական տոհմանյութով սերմնավորումից էգ կենդանիներ 
ստանալու հավանականությունը 50% է, այս դեպքում էգ կենդանիներ ստանալու 
հավանականությունը 98% և ավելի է: Հաշվի առնելով, որ էգ կենդանիները ունեն ավելի 
բարձր գին, սեռավորված սերմնահեղուկի համար կատարված ծախսը դառնում է 
տնտեսապես ձեռնտու: 

 
Սեռացանկության որոշումը 

Նախրի վերարտադրության արդյունքները բարձրացնելու նպատակով 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր հնարավոր տարբերակները:  

Սեռացանկության ճիշտ որոշումը մեծ ազդեցություն ունի միջծնային 
ժամանակահատվածի տևողության վրա: Արհեստական սերմնավորման 
հաջողությունը մեծապես կախված է սեռացանկությունը որոշող անձից: Միջին 
հաշվով, յուրաքանչյուր 21 օրը մեկ (1824 օրերի միջակայքում) առողջ երինջի կամ 
կովի մոտ սեռացանկության նշաններ են ի հայտ գալիս: Սեռացանկության 
տևողությունը տարբեր կովերի մոտ տարբեր է լինում: Այն միջին հաշվով տևում է 18 
ժամ: Սեռացանկության որոշման հարցում կարելի է լավ արդյունքի հասնել, եթե 
նախրի կենդանիները կանոնավոր կերպով, օրական երեք անգամ ստուգվեն՝ 
յուրաքանչյուր անգամ 15 րոպե: Սեռացանկության նշանները լավագույնս կարելի է 
տեսնել վաղ առավոտյան և ուշ երեկոյան: Ավելին՝ սեռացանկությունն ավելի հստակ 
որոշելու նպատակով խորհուրդ է տրվում կենդանիներին ազատ քայլելու 
հնարավորություն տալ: 

Անկապ պահվածքի կենդանիների մոտ սեռացանկության նշաններն ավելի 
ակնհայտ են լինում, քան կապովի պահվածքի պայմաններում: Գոյություն ունեն 
սեռացանկության տարբեր նշաններ: Դրանք են.  

1. կենդանու անհանգստությունը, 

2. բառաչելը,  

3. այլ կովերի վրա ցատկելը, այլ կովերին լիզելը,  

4. ականջները խաղացնելը, պոչը ոլորելը,  

5. պարզ լորձանման արտադրությունը հեշտոցից,  

6. վատ ուտելը կամ կաթնատվության նվազումը:  
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Սեռացանկության նշաններից 
ամենահստակը կանգնելու 
ռեֆլեքսն է (կենդանին կանգնում է, 
երբ իր վրա ցատկում են):  

Եթե կովը ծնից հետո մինչև 60 օր 
ընկած ժամանակահատվածում 
սեռացանկության նշաններ ցույց 
չի տալիս, ապա անհրաժեշտ է 
դիմել անասնաբույժին: 

 
 

Նկար 4. Սիրահետում 

ԿՈՎԵՐԻ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴ 
ԱՐՅԱՆ ԹԵՍՏԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ 
• Հղիության արյան թեստն իրենից ներկայացնում է պարզ գործողությունների 

հաջորդականություն, չի պահանջվում լաբորատոր սարքավորումներ և 
մասնագիտական խորը հմտություններ, այն կարող են կիրառել նաև ֆերմերները: 

• Թեստը օգնում է որոշել հղի և ոչ հղի կովերին ու երինջներին սերմնավորումից 
ընդամենը 28 օր անց՝ 30 րոպեի ընթացքում:  

• Վաղ շրջանում ոչ հղի կովերի և երինջների հայտնաբերումը բարձրացնում է 
կենդանիների վերարտադրության ցուցանիշը: 

• Կրճատվում է միջծնային տևողությունը: 

 

«ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՎԻՎ» ՍԱՐՔԵՐ 
 Էլեկտրական հովիվները նախատեսված են արոտավայրերում տեղադրման 
համար արոտի արդյունավետ օգտագործման, հերթափոխային արածեցման, 
կենդանիների շարժը հեշտ կառավարելու, գիշատիչներից պաշտպանելու համար: 
Սնուցման աղբյուրից (արևային վահանակ, էլ. հոսանք, մարտկոց) դուրս եկող 
հոսանքը հատուկ լարերի և սարքավորումների օգնությամբ ստեղծում է բաց հոսանքի 
շղթա: Կենդանին դիպչելով լարին փակում է հոսանքի շղթան և ստանում է անվնաս 
հոսանքահարում:  

Շնորհիվ էլեկտրական հովվի նվազում են ռիսկերը և ծախսերը կապված մարդկային 
գործոնի հետ, ապամոնտաժումը կատարվում է արագ։ 
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Նկար 5. Էլեկտրական հովիվի տեղադրման աշխատանքներ 
 

ԿԵՐԱԿՐՈՒՄ 
Կենդանիներին գիտականորեն հիմնավորված կերակրումը նպաստում է ոչ 

միայն մթերատու հատկությունների առավելագույն դրսևորմանը, այլև կանխում է 
նյութափոխանակության մի շարք հիվանդությունների ի հայտ գալը, ապահովում է 
վերարտադրության նորմալ ընթացքը, օրգանիզմի նորմալ աճն ու զարգացումը, իսկ 
կերերի օպտիմալ օգտագործումը նպաստում է արտադրված մթերքի ինքնարժեքի 
նվազեցմանը՝ բարձրացնելով տվյալ ճյուղի շահութաբերությունը: Օպտիմալ 
կաթնարտադրության կարևոր նախապայմանն այն է, որ կովերը պետք է կերակրվեն 
ճիշտ նորմավորված կերաբաժնով: Լավ կերակրման պարագայում կաթնատու 
կովերը կարող են դրսևորել իրենց գենետիկական ներուժը` պահպանելով 
առողջությունը: Կերաբաժինը պետք է բավարարի կովերի կաթնատվության, 
կենսական պահանջների բավարարման, աճի և  վերարտադրության համար 
անհրաժեշտ էներգիայի և սպիտակուցների պահանջը: Ճիշտ կազմված կերաբաժինը 
պետք է սննդարարության առումով լինի լիարժեք և պարունակի համապատասխան 
քանակությամբ հանքանյութեր և վիտամիններ:  

Զանազան կերերի մատչելիությունը և բաղադրությունը, ինչպես նաև կովերի 
սննդային պահանջները զգալիորեն տարբեր են ողջ աշխարհում: Ազդող 
գործոններից են կլիման, կաթնատվության մակարդակը և կովերի գենետիկական 
ներուժը: Հետևաբար, դժվար է բերել օրինակներ, որոնք կիրառելի կլինեն բոլոր 
իրավիճակներում:  

Օրինակելի կերաբաժին կազմված  «SPARTAN DAIRY» համակարգչային 
ծրագրով 

Սպարտան կերակրման ծրագիրը մշակվել է Միչիգան համալսարանի կողմից: 
Ստորև ներկայացված է այս ծրագրով կազմված կաթնատու կովերի կերաբաժին 
կաթնատվության 120–րդ օրը, օրական 30 կգ կաթի քանակով, 3.5% կաթում յուղի 
պարունակությամբ, 640 կգ կենդանի զանգվածով, երկրորդ լակտացիայի Հոլշտին 
ցեղի  կովի համար: 
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Աղյուսակ 1 
Կթու կովի օրինակելի կերաբաժին 
 

Կերատեսակ Տրվող կեր օրական, կգ 

Եգիպտացորենի սիլոս 10 

Ոլոռի սիլոս 1.5 

Եգիպտացորենի աղացած հատիկ 6.1 

Սոյա 2 
Սոայի մզվածք 1 
Կրաքար 0.2 

Վիտամինների կոմպլեքս 0.32 

 

ԿՈՎԵՐԻ ԽՆԱՄՔ ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 

Անասնաբուծության և մասնավորապես տավարաբուծության մեջ շատ 
կարևոր է ծնի հաջող ընթացքը:  Հաջող ծնի արդյունքում կովերն ու երինջներն ավելի 
առողջ կլինեն և հետագա լակտացիայի ժամանակ ավելի բարձր մթերատվություն 
կապահովեն: Խրախուսվում է կանանց ներգրավվածությունը ծնի գործընթացում: 
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել որ կանայք ավելի զգույշ և հոգատար են ծնող 
կենդանու նկատմամբ, այս առումով էլ ֆերմերային տնտեսություններում կանանց 
ընդգրկում են ծնարանի և հորթանոցի պատասխանատու: Անհրաժեշտ է հիշել, որ 
նորածին կովերի խնամքը սկսվում է դեռևս կենդանիներին ցամաքեցնելուց առաջ, իսկ 
երինջների մոտ հղիության 7-8 ամիսներից: Կենդանու օրգանիզմում տեղի են ունենում 
մի շարք ֆիզիոլոգիական փոփոխություններ, որոնցից են, օրինակ, կրծի 
ձևափոխությունը: Բացի այդ, էներգիայի պահանջի ավելացմանը զուգընթաց՝ 
անհրաժեշտ է կերաբաժինը ենթարկել փոփոխության 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 առողջության վրա:  

 
Ցամաք 

Ցամաքի շրջանի օպտիմալ տևողությունը մոտավորապես 60 օր է: Խորհուրդ 
չի տրվում ավելի երկար ժամանակով ցամաքեցնել կովերին, ինչպես, օրինակ, կարող 
է տեղի ունենալ ուշացած բեղմնավորումից հետո, քանզի դրա արդյունքում կենդանին 
կարող է նորմայից   

Ցամաքեցվող կովերին անհրաժեշտ է առանձնացնել նախրից և կերակրել 
ավելի ցածր սննդարարություն ունեցող կերաբաժնով, որպեսզի 
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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: Անհրաժեշտության 
դեպքում խորհրդակցեք ձեր տնտեսությունն սպասարկող անասնաբույժի հետ: 

  
Կճղակների խնամք  

Կաթնատու կովն առավելագույն մթերատվություն է ապահովում  այն 
պարագայում, եթե առողջ է և իրեն հարմարավետ է զգում: Այդ իսկ պատճառով 
տավարաբուծությամբ զբաղվող ֆերմերը պետք է ուշադիր հետևի իր նախրի 
առողջական վիճակին: Կովերի վերջույթների վիճակը շատ կարևոր է: Կաթնատու 
կովը պետք է ի վիճակի լինի քայլել առանց խնդիրների: Մեր օրերում՝ մսուրային 
պահվածքի պայմաններում (կապովի կամ անկապ բոքսային պահվածք), կովերի 
վերջույթների առողջությունն ապահովելու նպատակով շատ կարևոր է ուշադրություն 
դարձնել կովերի կճղակների պատշաճ կանխարգելիչ խնամքին: 

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 նվա-
զել կաթնատվությունը, կենդանին կարող է նիհարել և նրա մոտ կարող են առաջանալ 
վերարտադրողական խնդիրներ: 

 

Վերջույթների հիվանդություններ 

Տավարի վերջույթների ամենատարածված հիվանդություններն են. 

• միջկճղակային դերմատիտը, 

• լամինիտը, 

• միջկճղակային ֆլեգմոնան, 

• կճղակների դերմատիտը, 

• կճղակների ճաքերը: 

 

Բոլոր այս հիվանդությունները կարելի է ախտորոշել արտաքին տեսքից: Բուժումն 
իրականացնելիս անհրաժեշտ է խորհրդակցել ձեր տնտեսությունն սպասարկող 
անասնաբույժի հետ: 

 

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ 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 
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կովին ծնի վանդակ տեղափոխել ծնից անմիջապես առաջ: Կովին ժամանակ է հար-
կավոր նոր տարածքին հարմարվելու համար: Կարևոր է, որ ծնի վանդակ 
տեղափոխվելուց հետո կովը նախրի մյուս կովերից լիովին մեկուսացած չլինի: Եթե ծնի 
վանդակը գտնվում է դրսում, ապա այն պետք է պաշտպանված լինի արևից, անձրևից 
և միջանցիկ քամիներից: 

Ծին 

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:  

Ծնից հետո կովերի ախորժակը բացելու նպատակով 
անհրաժեշտ է նրանց ապահովել թարմ, գոլ ջրով և 
բարձրորակ խոտով կամ չորացրած ճակնդեղով:  

Եթե ծինը նորմալ չի ընթանում, կամ կասկածում եք, որ 
այն կարող է ուղեկցվել դժվարություններով, դիմեք 
անասնաբույժի (կիրառվում է կեսարյան հատում):  

 
 

Նկար 6. Ծնարան 

 
Հետծննդյան ժամանակաշրջան 

Եթե հորթի շնչառական ուղիներում նկատվում է լորձի առկայություն, ապա 
նրան անհրաժեշտ է ծնվելուց անմիջապես հետո հետևի 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 2 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 խան-
գարումների հավանականությունը, մանավանդ, եթե ծինն անցել է առանց միջա-
դեպերի:  

 

ՄԱՏՂԱՇԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ 
ԱՃԵՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ 

Մատղաշի աճեցումն անասնապահության կարևոր բաղկացուցիչներից է: Դա 
կարևոր նախապայման է ապագայում բարձր մթերատվություն ունեցող կենդանիներ 
ստանալու համար: Մատղաշի աճեցման նպատակը որակյալ երինջներ և մսացու 
ցուլիկներ ունենալն է: Էգ մատղաշի վաղ տարիքում ծնի առավելություններից են՝ 
աճեցման ծախսերի նվազեցումը, վաղ մթերատվությունը, որի արդյունքում կովերն 
ավելի բարձր շահույթ են ապահովում: Մատղաշի աճը ճիշտ կազմակերպելու 
պարագայում հնարավոր է սերմնավորման միջին տարիքը հասցնել 1415 
ամսականի, որի արդյունքում էլ ծնի միջին տարիքը կլինի մոտավորապես 24 
ամսականը: Հորթի կյանքի առաջին մի քանի ամիսներն ավելի կարևոր են, քան 
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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 խրախուսվում է կանանց 
ընդգրկվածությունը:  

 
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 մասմաս 
կերակրել 12 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 
34 անգամ: Յուրաքանչյուր կերակրման ժամանակ պետք է տրվի 12 լիտր խիժ: 
 
Հորթերի կերակրումը ռետինե ծծակով 

Խիժը կարելի է կերակրել նաև դույլով կամ շշով, որի վրա ռետինե ծծակ է 
ամրացված: Այսպես 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: 

 
Հորթերի կերակրումը դույլով 

Հորթին սովորեցնում են դույլից խմել՝ բերանը կաթի մեջ հրելմտցնելով: Դույլով 
կերակրելու առավելությունն այն է, որ այն լվանալը հեշտ է և լվանալոց հետո նույն 
դույլով կարելի է նաև կենդանիներին ջուր տալ: 

 
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 45 լիտր 
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կաթ: Կաթի փոխարինիչի յուղայնությունն ավելի ցածր 
է՝ մոտավորապես 2% և անհրաժեշտ է կերակրել 
օրական 56 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 23 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:  

Նկար 7. Կաթի փոխարինիչ 

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:  
 
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: 

 
Կոնցենտրատներ (հորթերի պրեստարտեր)  

Առաջին շաբաթվանից սկսած՝ հորթերին անհրաժեշտ է կոշտ կերերին 
զուգընթաց տալ մի բուռ առնվազն 18% մարսելի պրոտեինի պարունակությամբ 
ախորժահամ կոնցենտրատներ: Հորթերին կարելի է սովորեցնել համակցված կեր 
ուտելուն, 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 կգի: 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 
կերամնացորդներ, քանի որ դրանք կարող են 
բորբոսնել և վարակի աղբյուր դառնալ: 

Նկար 8. Հորթի պրեստարտեր 



12 

 

Կաթից կտրելը 

Հորթերին կարելի է կաթից կտրել 22,5 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 1415% 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: 

Աղյուսակ 2. 

Հոլշտեյն ցեղատեսակի տարբեր տարիքի մատղաշի համար  առաջարկվող օրական 
օպտիմալ քաշաճը 

Տարիքն ամիսներով Օրական քաշաճը (գրամ) Քաշը ժամանակահատվածի վերջում 

02 550600 7477 

38 800850 220230 

915 675725 365385 

1622 600650 495530 

2324 300350 510550 

 
Անհատական պահվածք 

Նախընտրելի է, որ նորածին հորթերը մոտավորապես 3 շաբաթ առանձին 
պահվեն, քանի որ նրանք կարող են միմյանց ծծել, որի արդյունքում կարող է 
հիվանդությունները մեկից մյուսին փոխանցվեն: Անհատական պահվածքի համար 
կարելի է օգտագործել հորթերի բացօդյա 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: 

 
Նկար 9. Կենդանիների բացօդյա պահվածք՝ 

անհատական վանդակներում 
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Խմբային պահվածք 

Անհատական պահվածքի շրջանից հետո 
հորթերին կարելի է խմբերով պահել` յուրաքանչյուր 
վանդակում 7-8 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: 

 
 
Զագոնային արածեցում /էլ հովիվ 

Մատղաշ կենդանիներն ավելի լավ քաշաճ կապահովեն, եթե նրանց 
հաճախակի տեղափոխեն նոր զագոններ: Զագոնային արածեցման ժամանակ 
մատղաշն արածում է նոր և թարմ կանաչ, որի շնորհիվ էլ նվազում է մակաբույծներով 
վարակման հավանականությունը:  

 
Հորթերի եղջերատումը 

Եղջերատման նպատակն է կրճատել կենդանիների և նախրի հետ աշխատող 
մարդկանց վնասելու ռիսկը: Խորհուրդ է տրվում եղջերատում    կատարել 34 
շաբաթական հասակում, երբ շոշափելով հնարավոր է զգալ եղջերային կոկոնը: Սա 
որոշակի առավելություններ ունի ավելի մեծ տարիքում եղջերատման նկատմամբ. այն 
շատ աշխատատար չէ, չի ազդում ախորժակի և աճի վրա և ապահովում է ավելի բարձր 
արդյունքներ: Նախքան եղջերատելը, անհրաժեշտ է ցավազրկել եղջյուրի հիմքը:   
 Օղակաձև այրիչով եղջերատումն ամենանախընտրելի տարբերակն է: 
Գործիքը տաքացնելուց հետո սեղմում են եղջյուրի 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 1020 վայրկյան՝ 
կախված մաշկի հաստությունից: Եղջերատումից հետո, եղջյուրի փոսիկն անհրաժեշտ 
է ցողել OTC աերոզոլով՝ հնարավոր ինֆեկցիաները կանխելու նպատակով: 
 Մատղաշի աճեցման գործընթացում շեշտն անհրաժեշտ է դնել կերակրման 
վրա՝ օպտիմալ քաշաճ ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև՝ մատղաշի 
հիվանդությունների կանխարգելման վրա:  
 
 

ԿԹԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 
Շատ կարևոր է կթի ճիշտ մեխանիզմների կիրառումը՝ ի թիվս մի շարք այլ 

գործոնների: Կաթնային տնտեսության բնագավառում ամենա պատասխանատու 
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 է 
կթի վրա ծախսվող ժամանակը: Անհրաժեշտ է իմանալ, թե ինչպես է կովը կաթ 
արտադրում և ինչպես է կթի մեքենան աշխատում կթելու ժամանակ:  Ցանկալի է որ 
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այստեղ ևս ընդգրկված լինեն կանայք որովհետև հիգիենայի պահպանման 
տեսակետից նրանցից պահանջվում է մեծ պատասխանատվություն, իսկ 
մեքենայական կթի տեխնոլոգիան նվազեցնում է կանանց ֆիզիկական 
ծանրաբեռնվածությունը: 

 
Կրծի և պտուկների մաքրումը 

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 
մաքրումը 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 կուրծ ախտածինների փոխանցման ռիսկը ցածր է լինում: 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:  

Չի կարելի կովին կթել, եթե նրա կուրծը խոնավ է, կամ պտուկները կեղտոտ են: 
 

Կթի մեքենայի ամրացումն կրծին 

Պտուկներին բաժակներ հագցնելն անհրաժեշտ է իրականացնել զգուշորեն, 
որպեսզի նվազեցնենք վակումի կորստը: Բաժակները սովորաբար անհրաժեշտ է 
պտուկներին հագցնել ստիմուլյացիան վերջացնելուց հետո՝ 30 վայրկյանի ընթացքում, 
կամ հենց որ պտուկները լցվեն կաթով: Բաժակներն անհրաժեշտ է զգուշորեն հանել 
կաթի հոսքը դադարելուց անմիջապես հետո՝ նախապես անջատելով վակումը: 
Բաժակները 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: 

 
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:  

 
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: 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 



15 

 

ընտելանում լավ սովորություններին, քան վատերին, և որ լավ սովորությունները մեծ 
հաշվով տալիս են իրենց դրական արդյունքը: 

 
Կթի սարքավորումների լվացում, ախտահանում 

Չնայած շատ կարևոր է կթի ճիշտ գործընթացի կիրառումը, սակայն հարկ է 
նշել, որ կթի ագրեգատի կանոնավոր կերպով լվացումը և ախտահանումը նույնպես 
կարևոր են:  Իրականացվող քայլերն են. 

• լվացարանի մեջ լցնել անհրաժեշտ քանակությամբ տաք ջուր (80օC), 
• ջրին ավելացնել լվացող կամ լվացող-ախտահանող հեղուկ՝ համաձայն 

արտադրողի պիտակում նշված հրահանգների, 
• կթի ագրեգատի մասերը կամ մաքրող հարմարանքն այնպես դնել, որպեսզի 

ջուրը դրա միջով լավ պտտվի, 
• թողնել, որ լուծույթը մոտ 10 րոպե պտտվի, 
• լվացման վերջում ջրի ջերմաստիճանը պետք է 40օC-ից բարձր լինի 
• ջուրը պտտելուց հետո թափել և կրկին ողողել 
• նախքան հաջորդ կիթը սկսելը, անհրաժեշտ է ողջ խողովակաշարը գոլ ջրով 

ողողել և ջուրը միջից թափել: Ստուգեք, որպեսզի կաթի ընդունիչի մեջ ջուր մնացած 
չլինի:  

 
Մեկ լավ օր կովի կյանքում 
 

ü Ուտել 6-8 ժամ 

ü Հանգիստ 24 ժամ x 60%= 14,5 ժամ 

ü Կթվել/հետազոտվել/քայլել = 3 ժամ 

 

 

ՈՉԽԱՐԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
Գենետիկա 

Ոչխարաբուծությունից ստացվող մթերքներից Հայաստանում հիմնականում 
շահութաբեր է ոչխարից ստացվող միսը: Հայաստանում ներկայումս բուծվող ոչխարի 
ցեղերը հիմնականում մսա-բրդա-կաթնային ուղղության ցեղեր են, սակայն 
գործնականում կան մսային ուղղության ցեղեր, որոնք բարձրացնում են մսային 
ոչխարաբուծությունից ստացվող շահույթը:  

Նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը առանց գենետիկական բարձր արժեք 
ունեցող ցեղերի անհնար է պատկերացնել: Այդ ցեղերից կարելի է նշել Դորպեր ցեղի 
ոչխարը, որն ունի բարձր պտղատվություն: Դորպերն ունի հաստ մաշկ, որը կարող է 
օգտագործվել, որպես բարձրորակ կաշի, այն ծածկված է մազով և բրդով: Չնայած 
դորպերի մոտ հիմնականում տարին մեկ անգամ տեղի է ունենում 
մազաթափություն/բրդաթափություն, այնուամենայնիվ այն կապված է սնվածության 
աստիճանից և սեզոնայնության գործոնի ազդեցությունից: Այս ցեղի բուծման միակ 
նպատակը մսի համար բարձր որակի գառների ստացումն է:  
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Մսեղիքը (սպանդային զանգված յուր. մեկ կգ կենդանի զանգվածի հաշվով) և 
մսի որակը շատ լավն են, երբ կիրառում են ինտենսիվ բտում:  Չնայած միջմկանային 
ճարպային շերտը տալիս է նրբություն և համեղ միս է (մարմարային միս), մսեղիքին 
բնորոշ է ուժեղ մկանակազմը և ճարպի չափավոր ծածկույթ: 

Դորպերը չունի բազմացման սեզոնայնություն, սեռացանկության են գալիս կլոր 
տարի և կարելի է յուրաքանչյուր 8 ամիսը մեկ անգամ ստանալ գառ: Ճիշտ պահվածքի 
պայմաններում 7 ամսականում կարելի է զուգավորել և արդեն 12 ամսականում 
ստանալ գառ: 

Դորպեր ցեղի ոչխարները 
արոտային կենդանիներ են: 
Հատկապես լավ հարմարված են 
չորային պայմաններին, լավ 
օգտագործում են բնական արոտները, 
կերից կաթի  (կաթը անհրաժեշտ է 
գառների կերակրման համար) և մսի 
լավ կերհատուցմամբ: 

 
Նկար 10. Ոչխարի դորպեր ցեղ (Գերմանիա) 

Ոչխարանոցներ 

Ոչխարանոցները լինում են 
տարբեր տեսակի կախված 
բնակլիմայական պայմաններից, ծնի 
սեզոնից: Եթե հիմնականում ծինը 
իրականացվում է տաք եղանակներին 
(գարուն) ապա թեթև ծածկերը լիովին 
բավարար են: 

 
 
 
 

Նկար 11. Թեթև կոնստրուկցիայով  
ոչխարանոց թունելային (ջերմոցատիպ) 

Թեթև կոնստրուկցիայով ոչխարանոցները հնարավորություն են տալիս նաև 
բնական օդափոխությամբ ապահովել ներսի միկրոկլիման, մաքուր օդը: Այն 
ոչխարանոցներում որտեղ զգացվում է ամոնիակի հոտ նշանակում է առկա է վատ 
օդափոխություն է, վերջինս անդրադառնում է կենդանու առողջության վրա: Մսուրային 
պահվածքի ժամանակ (այն ժամանակն է երբ արոտներ չեն օգտագործում) խորհուրդ 
է տրվում ոչխարներին դրսում կերակրել: 

 

Կերակրման տեխնոլոգիա 

Ոչխարները լավ են օգտագործում արոտները սակայն կախված 
բնակլիմայական պայմաններից անհրաժեշտ է լինում ոչխարներին կերակրել 
մսուրային շրջանում:  Հավելյալ կերակրում անհրաժեշտ է նաև արոտային պահվածքի 
պայմաններում, երբ արոտների բերքատվությունը չի կարող ապահովել ոչխարների 
օրգանիզմի սննդանյութերի պահանջը: 
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Աղյուսակ 3 

Դորպեր ցեղի ոչխարների օրինակելի կերաբաժին մսուրային շրջանում 

Ոչխար Անհրաժեշտ 
մակերես, 
օրական 

Առավելագույն 
չոր նյութի 
քանակը 

Խոյ (արու) (Չափավոր ծանրաբեռնվածություն) 27 2.5-3 

Լակտացիայի շրջանի մաքի (մայր) (2 գառի դեպքում) 27 2.5 

Հղիության վաղ շրջանում գտնվող մաքի 24 2.2 

Հղի մաքի հղիության վերջին 40 օրում  23 2.2 

0-3 ամսական հասակի բտման գառ (բտման վերջում 25 կգ ) 11 1 

3-6 ամսական (25-40 կգ կենդանի զանգված) 16 1.5-2 

6-12 ամսական (40-65 կգ կենդանի զանգված) 21 2 

 

Ոչխարների կերակրումը արոտային շրջանում և արոտների կառավարումը՝ 
նորարարական տեխնոլոգիաներով: 

Միջին որակի արոտավայրը տարեկան կարող է արտադրել մինչև 10 տ կանաչ 
զանգված՝ 1 հա հաշվով: 

Արոտավայրի պահանջի հաշվարկի համար պետք է հաշվի առնել 
բուսատեսակը, սեզոնայնության առանձնահատկությունը, որքան մնացորդային խոտ 
է անհրաժեշտ թողնել և ինչ հաճախականությամբ ենք հերթափոխ արածեցումը 
կազմակերպում: 

Օրական արոտավայրի ծանրաբեռնվածությունը հաշվարկելու համար 
նախօրոք պետք է հաշվարկել արոտավայրի բերքատվությունը նախքան 
արածեցումը (մոտավոր կազմում է 1200-1800 կգ չոր նյութ/հա) և մնացորդային 
արոտականաչի քանակը 800 – 1000 կգ չոր նյութ/հա: 
 
Աղյուսակ 4 
Արոտավայրի պահանջի հաշվարկ 1 գլխի հաշվով տարբեր սեռահասակային խմբի 
ոչխարների համար 

 
Ոչխար Անհրաժեշտ 

մակերես, 
օրական 

Առավելագույն 
չոր նյութի 
քանակը 

Խոյ (արու) (Չափավոր ծանրաբեռնվածություն) 27 2.5-3 
Լակտացիայի շրջանի մաքի (մայր) (2 գառի 
դեպքում) 

27 2.5 

Հղիության վաղ շրջանում գտնվող մաքի 24 2.2 
Հղի մաքի հղիության վերջին 40 օրում  23 2.2 
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0-3 ամսական հասակի բտման գառ (բտման 
վերջում 25 կգ ) 

11 1 

3-6 ամսական (25-40 կգ կենդանի զանգված) 16 1.5-2 
6-12 ամսական (40-65 կգ կենդանի զանգված) 21 2 

 
Այս տվյալները հաշվարկած են այն պայմաններում երբ կիրառվում է հերթափոխ 

արածեցում 7 օր տևողությամբ և օրական արոտավայրում չոր նյութի ավելացումը 
կազմում է 20 կգ, ոչխարների տեղափոխումը արոտավայրից կատարվում է երբ 1 հա-
ի հաշվով 1800 կգ չոր նյութից մնում է 1000 կգ չոր նյութ: 

1 հասուն ոչխարի համար պետք է 1100 քմ արոտավայր՝ 250 օրվա արոտային 
շրջանի պայմաններում (հերթափոխային արածեցում): 

 

ԱՅԾԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
Այծաբուծության  արդյունավետության համար մեծ նշանակություն ունի ցեղի 

ընտրությունը՝ գենետիկան: Կաթնային ուղղության այծերի ամենաբարձր մթերատու 
ցեղը հանդիսանում է Զանեն ցեղը: Տվյալ ցեղը ստեղծվել է Շվեյցարիայում, և 
կաթնային մթերատվության բոլոր ռեկորդները պատկանում են այս ցեղին:  

 
Պահվածքի տեխնոլոգիա 

Այծաբուծության մեջ նորագույն տեխնոլոգիական լուծումներից է մսուրա-
զբոսաբակային պահվածքը, որի պայմաններում կենդանիները շուրջտարի գտնվում 
են անասնաշենքում, միաժամանակ ունենալով ֆերմային հարակից տարածք ազատ 
դուրս գալու հնարավորությամբ: Ֆերմայի հարակից տարածքը առանձնացնելու և 
հոտի կառավարման համար տեղադրվելում է “էլեկտրական հովիվ”: 

Կենդանիների հարմարավետության 
համար կիրառվում է խորը ցամքարի 
մեթոդը, որի դեպքում կենդանիների 
նստելատեղը ծածկվում է ծղոտով: 
Հաշվի առնելով խոնավության և 
աղտոտվածության աստիճանը 
կատարվում է ծղոտի ավելացում մեկ 
կենդանու հաշվով՝ 1-1,5 կգ: 
Ընդհանուր հատակը կարող է 
մաքրվել 2-3 ամիսը մեկ անգամ: 

 

 

Նկար 12. Այծերի պահվածք խորը ցամքարի վրա 
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Կերակրում և կերակրման տեխնոլոգիա 
Քանի որ այծերն ունեն կերերի ընտրողականության հատկություն, ուստի 

անհրաժեշտ է պատրաստել համասեռ կերախառնուրդ: Միաժամանակ կերերի 
խառնելուն զուգահեռ անհրաժեշտ է նաև կերը մանրացնել, որն էլ իր հերթին 
նպաստում է կերի մարսելիության բարձրացմանը: 

Կերակրման սեղանին պետք է լինի մաքուր կեր: Օրական մեկ անգամ պետք 
է կերակրման սեղանը մաքրել և թափել մնացորդները: Հատկապես հյութալի 
կերերով կերակրման դեպքում 24 ժամ հետո սիլոսով կերաբաժինը համարվում է 
հնացած: 

Ստորև աղյուսակում ներկայացված է  կթու այծերի կերակրման կերաբաժին, 
որը կազմելիս հաշվի է առնվել կենդանիների ֆիզիոլոգիական վիճակը, կենդանի 
զանգվածը, մթերատվության մակարդակը: 

Կերաբաժինը նորմավորված է ըստ չոր նյութի, պրոտեինի, հում 
թաղանթանյութի, ածխաջրերի, մակրո և միկրոտարրերի: 

 

Աղյուսակ 5 

Կթու այծերի կերաբաժին (օրական 2,6 կգ կաթնատվությամբ) 
 

Հ/հ Կերեր Օրական, կգ 

1 Խոտ առվույտի 0,3 

2 Խոտ լեռնային 0,3 

3 Եգիպտացորենի սիլոս 1,5 

4 Համակցված կեր 2,4 

5 Ընդամենը 4,7 
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Ուլերի աճեցման տեխնոլոգիա 

Նկար 13. Ուլերի խնամքը անհատական վանդակներում 

Կարևոր է ստացված ուլերի աճեցման տեխնոլոգիան: Ծնից հետո ուլերին անմիջապես 
պետք է տեղափոխել նորածին ուլերի համար նախատեսված տարածք, որտեղ 
տեղադրված են նորածին ուլերի համար արկղեր: Կիրառում են նաև խմբակային 
պահվածք, որտեղ մեկ արկղի մեջ պահում են մինչև 2-5 ուլ: Յուրաքանչյուր ուլի համար 
հարկավոր է 0,3-0,5 մ2 տարածք: Ջերմաստիճանը ուլերի արկղերում կենդանու 
մակարդակի վրա պետք է լինի 27 0С։ 

Ծնից հետո անմիջապես ուլերին տեղափոխելով առանձին տարածք և 
բացառելով մոր հետ շփումը, դրանով իսկ ապահովվում է մորից ուլին փոխանցվող մի 
շարք հիվանդություններ: Ուլերին պետք է կերակրել մոր խիժով սակայն 
պաստերիզացիայից հետո (600C): Կաթնային շրջանում ուլերին կերակրում են կամ 
անարատ կաթով կամ կաթի փոխարինիչով՝ հատուկ կաթնակերակրիչներով։ Ուլերի 
կերակրման գործընթացում կանանց ընդգրկվածությունը խրախուսելի է: 
Կաթնային շրջանի տևողությունը` 2-3 ամիս է: Այն դեպքսում երբ ուլը ուտում է 200գ 
համակցված կեր, արդեն կարելի է կաթից կտրել, իսկ հակառակ դեպքում շարունակել 
կաթով կերակրումը միչև այդ ցուցանիշին հասնելը: 

Ուլերին կաթով կերակրման շրջանից հետո տեղափոխում են 3-5 ամսական 
մատղաշի աճեցման խումբ:  

Նոր տեխնոլոգիական պայմաններում, ի տարբերություն ավանդական մեթոդի 
երբ կենդանիներին զուգավորում են մեկ տարեկան հասակում, ապա կաթնային 
ուղղության այծերի ցեղերից՝ օրինակ Զանեն ցեղի էգերին, առաջին անգամ 
զուգավորման թողնում են 8 ամսական հասակում: 

Այծերի տնտեսական օգտագործման տևողությունը տարբեր է՝ 2-6 լակտացիա 
(կամ 4-7 տարի): Տնտեսական օգտագործման տևողությունը կախված է ինտենսիվ 
օգտագործումից: 

Այծաբուծությունը կաթի արտադրության այլընտրանքային միջոց է: 
Ընդհանուր առմամբ, ներկայիս զարգացող աշխարհում, այծից ստացվող մթերքների 
արտադրության մեջ նախորդ տարիների համեմատությամբ նկատվում է ավելացում: 

Այծաբուծության մեջ կանանց ներգրավվածությունը համեմատած այլ ճյուղերի 
հետ ավելի մեծ է: 
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ԽՈԶԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
Ներկայումս խոզաբուծությունը, որպես մսի արտադրության աղբյուր 

իրականացվում է երկու եղանակներով էքստենսիվ (ավանդական) և ինտենսիվ (նոր 
տեխնոլոգիաներով զինված խոզամսի արդյունաբերություն): Մսի արտադրության 60-
70% բաժին է ընկնում ինտենսիվ խոզաբուծական տնտեսություններին, իսկ մնացած 
30%-ը գտնվում են անցումային փուլում: 

Հիմնական տարբերությունը բացի կերակրումից և գենետիկայից բաժին է 
ընկնում պահվածքի տեխնոլոգիաներին: Սա պայմանավորված է վերջին 15 
տարիների ընթացքում, ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ աշխարհում արձանագրված 
խոզերի աֆրիկական ժանտախտի (ԽԱԺ) բռնկումներով: ԽԱԺ-ի հասցրած 
տնտեսական վնասների նկարագրության վերաբերյալ հասանելի են բազմաթիվ բաց 
ինֆորմացիաներ համացանցում:  

Ստորև ներկայացված է ավանդական և ժամանակակից տեխնոլոգիաներով 
խոզաբուծության տվյալների համեմատական ցուցանիշները, որը իրականացվել է 
սեփական նախաձեռնությամբ: 

 

Աղյուսակ 6 

Խոզաբուծության ցուցանիշները ավանդական և նորագույն տեխնոլոգիաների պայմաններում 

Հ/հ Ցուցանիշի անվանում Ավանդական 
մեթոդ 

Նորագույն 
տեխնոլոգիաներով 

1 
Մեկ ցիկլի ընթացքում խոճկորների 

քանակը մեկ մայրից, գլուխ 8-10 13-15 

2 
Մորից անջատելուց հետո 

մահացության ելքը, % 20-25 10 

3 
Խոճկորների ընդհանուր քանակը  

մեկ ծնից, գլուխ 7-8 11-13 

4 Լակտացիոն շրջանը, օր 40-50 28 

5 
Վերարտադրական ցիկլ մեկ 

խոզամայր 1,8-2,0 2,2-2,3 

6 
Տարվա ընթացքում  խոճկորների 

քանակը մեկ մայրից 16 27- 32 

7 
Ծնից մինչև սպանդը ընկած 
ժամանակահատվածը 75 կգ 

կենդանի զանգված, կգ 
160-180 120-140 
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Պահվածքի ժամանակակից տեխնոլոգիաներ 

Ժամանակակից պահվածքի տեխնոլոգիաներից է վանդահատակային 
պահվածքը, որը իրենից ներկայացնում է հատուկ վանդակավոր հատակ, որի միջոցով 
ինքնահոս հեռացվում է գոմաղբը՝ կրճատելով ծախսերը: 

 

Նկար 14. Վանդակահատակով խոզանոց 

 

Նկար 15. Նոր տեխնոլոգիաներով հագեցված խոզերի գենետիկական կենտրոն Կոտայքի 
մարզ Նոր Գյուղ համայնքում 
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Քիչ ներդրումներով 
և սանիտարահիգիենիկ 
պահանջներ ապահովող 
խոզանոցների համար 
հաճախ կիրառում են 
թեթև կոնստրուկցիայով 
թունելային տիպի ծածկեր, 
որտեղ հատակը ծածկվում 
է ցամքարով: 

 

 
 
 
 
Նկար 16. Թեթև կոնստրուկցիայով թունելային տիպի խոզանոց 

 

Խոզերի արհեստական սերմնավորման տեխնոլոգիան 

Ավանդական մեթոդով 
խոզաբուծության մեջ հիմնականում 
արհեստական սերմնավորում չեն կիրառում, 
որի արդյունքում տեղի է ունենում նեղ 
ազգակցական բուծում, ինչը հանգեցնում է 
բուծվող խոզերի դիմադրողականության 
իջեցման, ցածր կերհատուցման, ստացված 
խոճկորները լինում են անկենսունակ: Բացի 
դրանից բնական զուգավորումը պատճառ է 
դառնում մի շարք վարակիչ 
հիվանդությունների արագ տարածմանը: 

Այդ ամենը բացառելու նպատակով 
նորարարական տեխնոլոգիաներից 
վերարտադրության համար կիրառում են 
արհեստական սերմնավորումը, ինչը բացի 
նեղ ազգակցական բուծման 
վերահսկողությունից, հնարավորություն է 
տալիս ստացված սերնդի գենետիկական 
հնարավորությունների ավելացմանը: 

Նկար 17. Արհեստական սերմնավորվող  
խոզամայր 
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Նկար 18. Չբարելավված գենետիկա Նկար 19. Բարելավված գենետիկա 

  
 

Նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրումով խոզամսի արտադրությունը 
պետք է համապատասխանի շուկայի պահանջներին: Ներկայիս շուկայի մսեղիքի 
պահանջարկը՝ ենթամաշկային բարակ ճարպաշերտով, միջմկանային հարուստ 
ճարպային հյուսվածքներով խոզամիսն է (մարմարային միս): Դրան հասնելու համար 
տնտեսություններում իրականացվում է արհեստական սերմնավորում, կիրառելով 
համապատասխան գենետիկական հատկանիշներով օժտված վարազներից 
ստացվող տոհմանյութ: Մարմարային մսի արտադրությունում անհրաժեշտ է կիրառել 
խիստ հավասարակշռված կերաբաժիններ՝ կերակրման հատուկ տեխնոլոգիաներով:  
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ԱԳՐՈԲԻԶՆԵՍԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

               

 
 
 

  
 

 

 

 

Հասցե: 

Երևան 0009, Տերյան փ. 74                   
Հեռ: +374 (93) 388 168 

 

Էլ փոստ՝ 

agri.camp@icare.am  

info@icare.am 

Կայք՝  
www.agricamp.icare.am 
www.icare.am 

 

Նորարարական 
գյուղատնտեսության 
վերապատրաստման 
ուսուցման ճամբար 

Innovative Agriculture 
Training and Learning 
Camp 

 


