Damazlıq heyvanın saxlanmasının əsas xüsusiyyətləri
Damazlıq heyvan bütün il boyu tövlə şəraitində saxlanılmalı və
yemləndirilməlidir. Onu naxıra buraxmaq qətiyyən yol verilməzdir. May ayından
başlayaraq damazlıq heyvanlar 10 gündən bir çimizdirilməlidir. Heyvanlar gənələrdən
təmizlənməlidir. Çox yaxşı olar ki, tövlənin girəcəyində duş quraşdırılsın və heyvanlar
hər gün çimizdirilsin.
Qışda, günün soyuq vaxtlarında və yayda ən isti vaxtlarda inəklər tövlədə bağlı
saxlanılmalıdır. Yemləmə və sağım tövlədə aparılmalıdır. Əgər talvar varsa, düyələr
talvarda, kölgəlikdə saxlanmalı və yemlənməlidir.
Damazlıq heyvan ən yaxşı havalarada, günün və ilin çox hissəsini gəzinti
meydançasında keçirməlidir. Sərbəst surətdə yem yeməli, su içməlidir. Yemləmə
gündə 3 dəfə, yayın isti günlərində isə 5-6 dəfə aparılır. İçəməyə verilən su sərin və
çox təmiz olmalıdır.
Heyvanların təmiz saxlanması
Heyvanların
təmiz
saxlanması süd məhsuldarlığının
artırılmasında əsas şərtlərdən
biridir. Bunun üçün şotka və
qaşovlardan, onlar olmadıqda isə
küləşdən düzəldilmiş dəstəkdən
istifadə olunmalıdır. İnəklərin
yanları peyinlə çirkəndikdə isti
su ilə yuyulmalı, hər gün qaşov və şotka ilə təmizlənməlidir. Heyvanlar qaşovlanarkən
qapı və pəncərələr açıq olmalıdır. Tövlənin havası tez-tez dəyişdirilməlidir.

Heyvanların gəzintiyə buraxılması
Günəşli, küləksiz havalarda düyələr 3-4 saat açıq havada gəzintiyə buraxılmalıdırlar.
Əks təqdirdə çətin doğuş yarana bilər. Körpə buzovların və danaların da müntəzəm
olaraq gəzintiyə buraxılması məsləhətdir.
Qaramalın bağlı saxlanması
Qış pəyə dövründə bağlı üsulla saxlanan inəklər üçün gündəlik rejim
Başlanması,
saat-dəqiqə

Qurtarması,
saat-dəqiqə

Qüvvəli yemlərin paylanması və sağım
Şirəli və qaba yemlərin apylanması, su verilməsi
(avtomatik su qabı olmadıqda) və inəklərin
təmizlənməsi
İnəklərin sağılması
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Sağım, yemləmə, sulamaq və binanın təmizlənməsi
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İkinci sağım və inəklərin yemləndirilməsi
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Üçüncü sağım, yemləmə, suvarma və binanın
təmizlənməsi
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Gündəlik iş rejimi
İki dəfəlik sağım vaxtı

İstirahət
Su vermək, qüvvəli yemlərin paylanması, ikinci
sağım və binanın təmizlənməsi
Üç dəfəlik sağım vaxtı

