Damazlıq heyvan saxlanılan binalara olan tələbat
Damazlıq heyvan saxlanılan binanın hündürlüyü ən azı 3 metr olmalıdır. Yem axuru ilə
sidik və peyin çıxaran növçanın ara məsafəsi 2 metr olmalıdır. Unutmayın ki, damazlıq
cins düyələrin bədəni iri və uzun olur.
Binada pəncərələr 2 metrədən yuxarıda olmalıdır. Döşəmə ağ lay daşdan və ya
asfaltdan, həmçinin taxtadan da ola bilər. Lakin, döşəmənin hansı materialdan olmasına
baxmayaraq, heyvanların altına döşənək sərilməlidir. Bir heyvan digərindən ən azı 2 m
aralıda yerləşdirilməlidir. Hər düyəyə 3,5-4 m2 sahə tələb olunur.
Tövlə yayda sərin, qışda isti olmalıdır. Tövləyə su və elektrik xətti çəkilməlidir. Tövlənin
girəcəyində dezinfeksiya baryeri olmalıdır. Tövlədə havanın tempraturu qışda +100C-dən
aşağı, yayda isə 300C-dən yuxarı, nisbi rütubət 70 faizdən artıq olmamalıdır.
Tövlənin divarları 15 gündən bir ağardılmalıdır, tövlədə mütləq ventilyasiya
quraşdırılmalıdır ki, isti havalarda sərinlik yaradıla bilsin. Çox soyuq şaxtalı havalarda
tövlələr qızdırılmalıdır.
Kənar şəxslərin damazlıq heyvan saxlanılan tövləyə daxil olması qadağandır.
Yemləri saxlamaq üçün örtülü yer olmalıdır.
Süni mayalanma tətbiq olunmayan təsərrüfatlar Şəki rayonundakı
“Aqroindastris” şirkətindən və Salyan rayonun Qaraçala qəsəbəsində yerləşən “Hacı
Camalxan” kəndi (fermer) təsərrüfatından anaları yüksək süd məhsullarına malik
törədici buğa almaq imkanına malik olacaqlar.
Yadda saxlayın, əgər sizin təsərrüfatınızda qara-ala cinsdən olan düyələr
saxlanılırsa, törədici buğa da qara-ala cinsindən, yox əgər şvis cinsindən olan düyələr
saxlanılırsa, törədici buğa da şvis cinsindən olmalıdır.

Lakin, biz güzəştlə düyə alan sahibkarlara məsləhət görürük ki, təsərrüfatda süni
mayalanmanı tətbiq etsinlər. Republikaya Niderlanddan, Rusiyadan, Türkiyədən yüksək
məhsuldar heyvan toxumları gətirilir. Süni mayalanma həm ucuz başa gəlir, həm də
bruselyoz, vərəm, vibroz, troxomonoz xəstəlikərinin yayılmasınının qarşısı alınır. Hər
bir rayonda 1-12 nəfər süni mayalanma texniki vardır. Onların gücündən istifadə etmək
lazımdır.
1. Heyvanların saxlanması formaları
Bağlı formada saxlanma
Heyvanın çəkisi
300 kq qədər
400 kq qədər
550 kq qədər
700 kq qədər
700 kq-dan yuxarı

Heyvanlara ayrılan yerin Heyvanlara ayrılan yerin
uzunluğu (sm-lə)
eni (sm-lə)
160ı
85
185
100
200
115
210
120
220
125

Inəklərin uzanması üçün ayrılacaq sahə
İnəklərin və düyələrin rahat uzanmaları üçün onların bədəninin iri və xırdalılığından
asılı olaraq 3,5 – 4 kv.m sahə ayrılmalıdır.

