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Муќаддима
Ҳоло дар љумҳурї хољагиҳои зиёди фермерию деҳќонї ва шахсї
фаъолият доранд, ки зиёда аз 80 фоизи чорвои љамъиятї ба онњо тааълуќ
дорад.
Дар бозорҳо асосан маҳсулоти шириву гўштї ва коркарди онњо аз
љониби ањолї ва хољагиҳои фермерї ба фурўш бароварда мешавад.
Парвариши гўсола аз батни модар оѓоз меёбад. Аз ҳамин лиҳоз,
асоси гирифтани гўсолаҳои солим, бо хўроки серѓизо таъмин намудани
модагов ба ҳисоб меравад. Яке аз роҳҳои баланд бардоштани маҳсулнокии
чорвои ширдењ – гирифтан ва сиҳату солим ба воя расонидани гўсолаҳои
навзод мебошад.
Маќсади ин дастурамал, расонидани кўмаки амалї ба хољагиҳои
навбунёди фермерї ва аҳолї барои гирифтан, парвариши беталафи гўсолаҳои
навзод ва зиёд намудани мањсулнокии чорво мебошад.
Модагови буѓузро бо кадом маќсад бояд
аз дўшидан манъ намуд?
Модаговро аз рӯзи зоиш то зоиши оянда дўшидан мумкин нест,
гарчанде ширнокиаш ҳам кам нашавад, зеро барои ширдињии оянда ва
гирифтани гўсолаи солим бояд љисми он дам гирифта, омода гардад.
Ҳоло модаговҳои хољогиҳои фермерї ва шахсї хеле каммаҳсуланд ва дар
охирҳои моҳҳои азширмонї (хушккунї) њамагї 1-2 л шир медиҳанд, ки
назар ба говњои сермањсул ќатъ намудани дўшидани онњо осонтар аст.
Аз ин рў, модаговҳоро ду моҳ ва ѓунољинҳои навзодро 70-75 рўз пеш аз
зоидан намедўшанд.
Усули ќатъ намудани дўшидан ва аз шир монондани модагов дар
давраи охири буѓузї:
▪ дўшидани модаговҳоеро, ки ширнокияшон аз 3 – 4 кг кам шудааст,
мумкин аст (45-60 рӯз пеш аз зоиш) дафъатан ќатъ намуд;
▪ дўшидани модаговҳое, ки зиёда аз 10 кг шир доранд, тавассути кам
кардани меъёри хўрокаи шабонарўзаашон, дар давоми 4-6 рўз бояд
ќатъ намуд;
▪ хўрокиҳои емвории серѓизоро дар як шабонарўз то 1 кг дода,
хўрокиҳои ширадорро (ба монанди лаблабу, сабзї, каду, пўсти
тарбузаву харбуза) муваќаттан намедињанд;
▪ дар давоми рўз танњо як маротиба медўшанд;
▪ аз ширдињї мондани (ќоќкунї) модагов он ваќт маълум мешавад,
ки агар пистон ҳаљман хурд шавад ва он одатан баъди 5-6 рўзи
надўшидан ба вуќўъ меояд;
▪ баъди аз шир мондан (ќоќкунї), агар дар пистон каме шир пайдо
шавад, зуд уро хориљ кардан зарур аст.
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Парвариш ва хӯронидани модагов дар давраи аз шир мондан (наҷӯшидан)
Серѓизо хўронидани модаговҳои хушккардаи азширмонда асоси
гирифтани гўсолаи солим ва зиёд намудани мањсулнокии ояндаи онњо
мебошад. Дар давраи ќоќкунї ё надўшидани модагов натанњо љисми он
ором ёфта, дам мегирад, балки барои афзоиши мўътадили гӯсолаи дар
батн доштааш мусоидат мекунад.
Ҳамеша назорат бурдан зарур аст, ки вояи хўрока фарбењии
модаговро мўътадил нигоҳ дорад. Ин имконияти сиҳату солим таваллуд
шудани гўсолаи навзодро ва маҳсулнокии минбаъдаи ўро таъмин
мекунад.
Расмҳо: Назорати хӯроки чорво дар ферма

Аз њад зиёд хўрокдиҳї ва ё камхўрокї дар давраи буѓўзии (хушккунї)
модагов ба маҳсулнокии он ва инкишофи насл таъсири номусоид мерасонад.
Баъзе чорводорон ва шахсони алоҳида, дар давраи моњњои охири
буѓузии њайвон хўрокҳои серѓизоро аз талабот зиёд дода алафу коҳи
хушсифатро камтар медињанд. Чунин тарзи амал нодуруст аст, зеро дар ин
њолат раванди мўътадили хўрокњазмкунии чорво халал ёфта, дар организм
пайдо шудани моддаҳои заҳрнок (љисмњои кетонї) аз эњтимол дур нест, ки
дар муддати 10-15 рўз насли дар батн бударо заҳролуд намуда, ба талафёбии
гўсола оварда мерасонад.
Агар ба модагови буѓуз, баъди аз шир мондани он хўрокињои гуногун (њам
ширадору серѓизо ва дурушт) аз рўи меъёр дода шаванд, гўсолааш наѓз
инкишоф ёфта,бе нуќсон таваллуд мешавад.
Таркиби хўрокињои модаговҳои буѓузи хушккарда аз љиҳати талаботи
биологї бояд пурбањо бошанд. Чунин хўрокдиҳї ба солимии гўсола ва
инкшофи он мусоидат намуда, вазнафзункунии шабонарўзаи модагов ба 0,81,0 кг мерасад, то зоймон он то 50-60 кг зиёд мешавад.
Модаговҳои аз ширмондаи буѓуз 450 кг вазн дошта, ки минбаъд 3000 кг
шир медиҳанд, бояд 6,5 в.х. (воҳиди хӯрока) истеъмол намоянд.
Дар фасли зимистон вояи хўронидани шабонарўзии модаговҳои аз шир
монда бояд аз алафи табии хушсифат, бехмеваҳо (сабзї, лаблабу, картошка)
ва аз хўроки серѓизо иборат бошанд. Хўрокиҳои дурушт (коҳу пахол) аз
ҳисоби 2-3 кг ба ҳар 100 кг вазни зинда дода мешаванд.
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Дар фасли тобистон модаговҳои азширмондаро (хушккардаро) бо алафҳои
даравшудаи табиии (хушадорон ва лўбиёгињо) нигоҳдошта-шуда ва каме
хўроки серѓизои емворї таъмин менамоянд.
Диќќати асосї бояд барои хўронидани модагов дар даҳаи охири моҳи пеш
аз зоиш дода шавад ва вояи хўрокаи шабонарузаи модагову ѓунољинҳои
буѓўзи азширмондаро алафњои табии хушсифат, коҳи гандум, љав, ярмаи љави
сулї ва 1,0-1,5 кг сабус ташкил медиҳанд.
Ду рўз пеш аз зоидан ба модагов додани хўрокиҳои серѓизоро (барои эмин
доштан аз гирифторшавї ба касалии пистон) манъ карда, бо ќадри имкон
хўрокињои сервитамину омехтаи моддаҳои маъдандор (премикс ва ѓайра)
додан зарур аст.
Дар ин давра онҳоро дар оѓилхонаҳои алоњида нигоњ дошта, назорати
шабонарўзї ташкил менамоянд.
Расмҳо: Говҳои буғузи наздик ба зоиш

Расми 1. Нигњубини модаговњо дар давраи охири буѓўзї
Нишонаҳои наздикшавии зоиши модагову ѓунољинҳо
Буѓузии модагов 280-285 рўз давом ёфта, пеш аз 2-3 ҳафтаи зоиданаш,
шакли чочҳо ва синааш ҳаљман таѓйир ёфта, шиками чорво калон ва ба поён
мефурояд.
Нишонаҳои наздик будани зоидани модагов чунинанд:
▪ варам кардан ва сурх шудани узвњои љинсї;
▪ пайдо шудани шир дар чочҳо;
▪ аён шудани луоб (слиз) аз маҳбал;
▪ бетоќатї, њолатњои зуд-зуд хобравиву хестан;
▪ нолиш, зӯрзанӣ ва рехтани об аз маҳбал;
▪ баъзан ишкамашро нигоҳ карда лесидани он ва ѓайраҳо.
Баъди зоидан, рафтор ва муомилаи хуб, инчунин нигоҳубин ва
хӯронидани дурусти чорво яке аз омилҳои зиёд кардани ширнокї ба ҳисоб
меравад.
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Зоёнидани модагову ѓунољин, гирифтани гўсола
▪ Зоидани чорво аз пайдошавии аломатњои зўрзанї (потуга) оѓоз шуда,
он якчанд бор такрор меёбад. Дар ҳолати бо осонї зоидан, пеш аз ҳама
аз маҳбал пайдошавии луобҳои пуфакмонанди насл дида мешавад.
Баъди кафидани пардаи луобї аввалан дастҳои пеши гўсола, баъдан
сари он намоён мешавад (ниг.ба расм).
Расм: протсесси зоймон дар модагов

▪ Дар бисёр ҳолатҳо модаговҳо шабона мезоянд, пеш аз зоидан ба паҳлўи
чап хоб рафта ва ё рост истода мезоянд. Эҳтиёт бояд шуд, ки гўсола
наафтад ё дар ваќти паҳлў гаштан осеб набинад.
▪ Агар љойгиршави гўсола дар батни модараш дуруст бошад (пушти
гўсола ба боло, дастону фуки он ба тарафи пеш), зоиш ним соат давом
мекунад.
Расм: Ҷойгиршавии дурусти гӯсола зоиданро осон менамояд

▪ Ҳолатњое мешаванд, ки зоиш бо душворї мегузарад, мисол агар гўсола
чаппа љойгир шуда бошад. Дар ин њангом гўсоларо аввал ба ќафо
тела дода, сипас пушти онро ба боло ва пойњои ќафои онро рост
кардан зарураст, то ин ки зоиш бомувафаќият анљом ёбад.

Расм: Нодуруст ҷойгиршавӣ мушкилот дар зоидан
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▪ Мавридҳое рўй медиҳанд, ки бо сабаби калонљуссагии гўсола,
модагов зоида наметавонад. Дар ин ҳолат байторро бояд даъват
намуд.
▪ Инчунин агар оби пардаи луобї низ рафта бошад, бояд зуд ба
модагов кўмаки амалї расонид.
▪ Ваќте, ки модагов зоёнида шуд, бо зудї гўсоларо бо дастони шуста
ва тоза гирифта, сару рўяшро аз луобпарда пок карда, дар назди
модараш мегузоранд, то ин ки ўро лесида хушк кунад.
▪ Баъдан ўро дар катаки тагаш аз пахоли тозаи безарар
гардонидашуда (дезинфексия) нигоҳ медоранд.
▪ Саршумори гўсолаҳои навзодро барои якдигарро налесида пашм
нахӯрдан ва нои нофи якдигарро намакидан, дар катакҳои якљоя кам
карда, онҳоро гурусна намонда аз шир ба пуррагӣ сер мекунанд.
▪ Рўзҳои хунук љойи гўсолаҳо бояд гарм (21-22 дараља) бошад.
Рўзона, дар ҳавои гарм, онҳоро дар таги пешайвон нигоҳ медоранд.
Парваришу нигоњубини гўсолањои навзод
Баъди таваллуд шудан, 5-6 рўзи аввал, гўсолаи навзод бо фаллаи
модараш афзоиш меёбад. Баъди 7 рўз ба гўсола дар муддати 15-20 рўз, 3
маротиба дар њар шабонарўз аз шири навдўшидашудаи модараш
мехўронанд.
Бо фаллаву шир таъмин будани гўсола, афзоишу маҳсулнокии
минбаъдаи ѓунољину буќаҳоро муайян мекунад. Умуман миќдори шири
ба гўсола додаро дар муддати 3 моҳ аз рўи вазни он зимни таваллудшавиаш муайян мекунанд.
Мисол:
Агар гўсолаи навзод бо вазни 30 кг тавалуд шуда бошад, моҳи якум
ҳар шабонарўз 5 кг-ми шир; моҳи дуюм-4 кг; моҳи сеюм 3-2 кг; ҳамагї
дар 3 моҳ- 350 кг фаллаву шир истеъмол менамояд.
Агар гўсола бо вазни 20 кг тавалуд шуда бошад, дар 3 моҳ -250 кг
шир кифоя аст.
Ѓайр аз ин, барои ҳазмшавии хўрок ва ба гармиву хўнукиҳои сол
мутобиќ шудан, ба гўсолаи навзод аз рўзи дуюми ҳаёташ 1-1,5 л оби
ширгарм додан шарт аст.
Инчунин гўсоларо аз рўзи аввали ҳаёташ ба хўронидани хурокҳои
ширадор, сабус ва хўрокаҳои дурушт одат кунанидан лозим аст. Кушиш
бояд намуд, ки ҳар шабонарўз, гўсолањо аз 1 моњагї то 3 моҳагї-750 г, аз 3
то 6 моҳагї- 650 г, аз 6 то 12 моҳагї 600г ва аз 12 то 18 моҳагї 500-550г вазн
гиранд. Дар ҳолати чунин вазнафзункунї мо метавонем вазни зиндаи
ѓунољинро ба 350 кг расонида, ўро бе ягон шубҳа бардор кунем.
Парвариши гўсолањо ва љавонањои таъмирї дар даврањои алоњида
Тартиби ба гўсолањо хўрок додан вобаста ба синну солашон тағйир
меёбад.
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Одатан парвариши гўсолањоро ба 3 давра тақсим мекунанд:
1. Давраи фаллахўрї – 5-7;
2. Давраи ширхўрї- то сини 4 моњагї;
3. Давраи баъди ширхўрї – то сини 16-18 моњагї. Дар ин синн
гўсолањои модаро бордор мекунанд.
Усулњои парвариши гўсолањо дар фермаҳо:
Аз рўзи зоиш аз модагов људо карда бо даст
шир дода парвариш кардан;
Парвариш кардан дар зери махсус
модаговњои ширмакон;
Дар назди модараш 4-5 рўз макондан ва
баъд људо карда бо даст шир дода парвариш
кардан.
Дар хољагињои дењќонї ва фермерї аксар
вақт усули якум, яъне аз рўзи зоиш аз
модагов људо карда дастї шир дода
парвариш кардани гўсолањо истифода
мешавад. Ин усул имконият медињад, ки ба гўсолањо аз рўи меъёр шир
дода шавад. Бо ин усул парвариши гўсолањоро мувофиқи талаб ё ин ки
нақша гузаронидан мумкин аст.
Дар баъзе фермањо усули дуюм, яъне парвариши гўсолањо дар зери
махсус модаговњои ширмакон истифода бурда мешавад.

Расм: Хӯрдани шир аз модагови вобасташуда ё аз модараш
Аз рўи ин усул ба як сар модагови љўшої вобаста ба миқдори шираш 23-4 сар гўсола вобаста карда мешавад. Баъд аз 2-3 моњ, ки давраи
ширхўрии гўсолањо анљом меёбад, онњоро људо карда ба љояшон 2-3
гўсолаи дигар (вобаста ба ширнокии модагов) вобаста карда мешавад.
Дар ин давра гўсолањо дар љойи алоњида (профилактория) нигоњ дошта
мешаванд. Баъд аз зоидан бо сачоқи тоза дањон ва бинии гўсолањоро тоза
мекунанд. Модагов бошад, бадани гўсоларо лесида тоза мекунад. Баъд аз
ин
гўсолањоро ба љойи алоњида гузаронида, дар катаки пешакї
безараргардонидашуда (дезинфексия) љойгир мекунанд. Чунин катак аз
замин 15-20 см баланд мебошад. Ба фарши катак пахоли тозаи хушк
меандозанд. Пахол ва ё аррамайдаи такандозро њар рўз нав кардан ба
маќсад мувофиқ аст.
7

Расм: Пахол барои такандози гусолаҳо дар катак ё оғилхона
Гўсолањои навзод хеле нозук буда, ба њар гуна касалї зуд гирифтор
шуданашон мумкин аст. Бинобар ин гўсолањо дар љойи алоњида 10-15 рўз
нигоњ дошта мешаванд. Вазифаи асосї дар ин давра солим нигоњ
доштани гўсола ва пурқувват кардани организми онњо мебошад.
Дар рўзњои аввали њаёт барои гўсолањо фалла хўроки ягонаи бењтарин
ва бебањо мебошад.
Фалла аз љињати таркиби химиявї ва ғизонокиаш барои қонеъ
гардонидани талаботи гўсолањои навзод хеле муњим мебошад (љадвали 1).
Дар ҳар соати бад аз зоиш таркиби фалла тағир ёфта фоидаи он барои
иммунитет гирифтани навзод бо мурури гузаштани вақт паст мешавад. Аз ин
рӯ фурсати хӯронидани фалларо ба гӯсола аз даст надиҳед!
1. Таркиби химиявии фалла ва шир
Нишондодњо
Моддаи хушк
Равған
Сафеда
Иммуноглобулинњо
Казеин

дўшиши 1-ум
23,9
6,7
14,0
6,0
4,8

Фалла
дўшиши 2-юм
17,9
6,4
8,4
4,2
4,3

Шир
дўшиши 3-юм
14,1
3,9
5,1
2,4
3,8

12,9
4,0
3,1
0,09
2,5

Чї тавре, ки аз нишондодњои љадвали 1 дида мешавад, фалла ва
хусусан дўшиши аввали он аз равған, сафеда ва иммуноглобулинњо хеле
њам бой мебошад, ки ин барои љисми гўсолаи навзод зарур мебошад.
Аз рўи бисёр маълумотњо дар фаллаи модаговњои якумин бор
гўсола карда, нисбат ба модаговњои 2-3 маротиба зоида миқдори сафеда
ва иммуноглобулинњо 1,5 маротиба кам мебошад. Бинобар ин барои
гўсолањо фаллаи модаговњои 2-3 маротиба зоидаро хўронидан
фоиданоктар мебошад. Чорводорони ботаҷриба фаллаи зиёдатиро муддати
дароз дар яхдон захира намуда, пеш аз додан гарм карда ба гусолаҳо
мехӯронанд.
Барои дар љисми гўсолањо барвақттар пайдо кардани хосияти
иммунитетї (аз њар гуна касалињо мудофиа кардани организм) ба он
тезтар фалла додан лозим аст. Њангоми ба љои баъд аз 1 соати зоидан пас
аз 8 соат ба гўсола фалла додан, дар хуни онњо миқдори иммуноглобулинњо
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аз 1,22 то ба 0,43 г/100 мл кам мешавад ё ин ки қобилияти ба касалињо
муқобилият нишон додани онро 3 маротиба паст менамояд ва то синни 21
рўзагї расиши гўсола хеле суст мешавад.
Якчанд намуди нигоҳубини гӯсолаҳо мавҷуд аст:
1. Алоҳида дар(катак) хоначаи инувидуалӣ
Расм: Нигоҳубини гӯсола дар катак ё хоначаи алоҳида

2. Нигоҳубини гӯсолаҳо ба тариқи гурӯҳӣ

Андозаи хонача ва пешдолон (айвон) барои гӯсола:
▪ Дарозӣ 180-200 см
▪ Васеӣ (бар) 110-120 см
▪ Баландии қисми қафои хонача 100-110 см
▪ Қисми пеш 110-120 см.
Пешдолон: дарозӣ – 150, васеӣ 110-120 бадандӣ 70-100 см.
Бартарии нигоҳдорӣ дар катак ё хоначаи алоҳида:
➢ Алоҳида нигоҳ доштани гӯсола дар рӯзҳои аввали баъди таваллуд
иконияти минималиро барои сироятёбӣ аз микробҳо фароҳам макунад;
➢ Гирифторӣ ба бамориҳоро ва муриши гӯсолаҳоро кам мекунад;
➢ Гузоштани хоначаҳо дар ҳавои кушод – барои аз ҳавои тоза нафас
кашидани гӯсола ва дезинфексияи ҷои зист аз нурҳои офтобӣ мусоидат
мекунад;
➢ Шароити хуби зоогигиенӣ барои хуб тоза ва безарар кардани хонача,
инчунин ҷои зист баъд аз ба ҷои дигар гузаронидани гӯсола;
➢ Назорати иштиҳо ва саломатии гӯсолаҳо, инчунин гузаронидани
чораҳои зооветеринарӣ дар хоначаҳои алоҳида осон мегардад.
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Камбудӣ:
➢ Мӯҳлати нигоҳдорӣ кӯтоҳ (то 20 рӯз) ва ҷой барои гаштугузор кам аст.
➢ Меҳнати хӯронидан ва нигоҳубини гӯсолаҳо бештар аст.
Њафтаи якуми баъд аз зоидан меъёри зерини хўронидани фалла
маслињат дода мешавад (љадвали 2).
Синну сол ба њисоби
рўз
1
2-3
4-7

2. Меъёри хўронидани фалла
Миқдори фалла дар як Дар як рўз хўронидан
лозим аст
хўронидан, л
0,75 – 1,0
3 – 4 маротиба
1,0 – 1,5
3 маротиба
2–3
2 маротиба

Бояд қайд кард, ки фалла ба љараёни хўрокњазмкунї, фаъолияти
узвњои њозимаи гўсолањо низ таъсири мусбї мерасонад. Ғайр аз ин
фалла барои ихрољи ахлоти аввалаи (њангоми дар батни модар будани
гўсола љамъшуда) мусоидат мекунад, ки барои аз талафшавї эмин
нигоњ доштани гўсола зарур мебошад.
Бори аввал баъди 1-1,5 соати зоида шудан, ба гўсолањои боқувват
1,5-2 кг, ба гўсолањои сусти камқувват бошад, 0,75-1 кг фалла
медињанд. Фалла бояд гарм бошад (35-370 С). Њангоми бисёр додани
фалла њодисаи дарунравшавї мушоњида карда мешавад. Дар рўзњои
оянда миқдори фалларо зиёд мекунанд ва он 1/5, 1/6 њиссаи вазни
зиндаи рўзи зодиани гўсоларо ташкил мекунад.
Одатан гўсолањоро дар давоми 7-10 рўз аз фалла наѓз сер мекунанд.
Дар як шабонарўз 3-4 маротиба фалла дода мешавад. Ба гўсолањо
фалла ва ширро ба воситаи эмизак (чочак) маконидан усули бењтарин
ба њисоб меравад. Баъд аз тамом шудани мавсими фалла он ба шир
мубаддал мешавад. Ба гўсолањо додани шири модарашон низ хеле њам
фоиданок аст.
Барои гўсолањоро аз касалињои меъдаю рўда эмин нигоњ доштан,
асбобњои фаллаљўшї ва зарфњои фаллаю ширдињиро тоза нигоњ доштан
лозим аст. Ғайр аз ин барои гўсолањоро аз касалињои меъдаю рўда эмин
нигоњ доштан ба онњо асидофилин медињанд. Шири асидофилинро аз
шири равғандор ё ин ки беравған тайёр мекунанд (ба воситаи бактерияи
тозаи асилофилин).
Ба хўронидани асидофилин гўсолањоро оњиста-оњиста одат
мекунонанд (љадвали 5).
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5. Меъёри хўронидани асидофилин ба гўсолањо
(аз рўи тавсияи А.П. Калашников)
Синну сол
(ба њисоби рўз)
1
2
3
4
6

Меъёри
якшабонарўза, г
50
100
150
250
400

Синну сол
(ба њисоби рўз)
10
15
20
30

Меъёри
якшабонарўза, г
600
800
900
1000-1500

Барои гўсолањоро аз касалињои меъдаю рўда эњтиёт кардан
антибиотикњоро истифода бурдан низ ањамияти калон дорад.
Парвариши гўсолањо дар давраи ширхўрї
Дар вақти парваришиу нигоњубини гўсолањо дар хотир доштан
лозим аст, ки 2-3 њафтаи баъд аз зоидан онњо фақат моддањои ғизоии
ширро наѓз њазм карда метавонанд (то 89-90%). Гўсолањои то 18 рўза
фақат 16-34% моддаи хушки ѓалладонањоро њазм карда метавонанд, дар
синни 30 рўза ин коэффисиент ба 76% мерасад. Протеини зироатњоро
гўсолањо то синни 18 рўзагї қариб тамоман њазм карда наметавонанд ва
баъд аз 22 рўзагї то 16-17 фоизашро њазм мекунанд. Дар синни як моњагї
гўсолањо то 45-50% сафедаи зироатњоро њазм мекунанд. Бинобар ин, моњи
якум гўсолањо, асосан шир мехўранд ва оњиста-оњиста ба хўрдани
хўрокњои зироатї одат кунонида мешаванд. Дар моњи аввал хўрокињои
зироатї фақат 14-16% талаботи умумии гўсолањоро таъмин мекунанд.
Моњи дуюм давраи гузаришї (аз хўрокњои ширї ба хўрокњои
зироатї) буда, вазни қиёсии хўрокњои зироатї ба 45-55% мерасад, дар
моњи сеюм ба 80-90% ва дар моњи чорум ба 90-98% мерасад.
Дар ин давра хўронидани гўсолањо (миқдори шир ва дигар хўрокњо)
ба таъиноти ояндаи онњо, яъне барои кадом мақсад парвариш кардани
онњо (барои модагови сершир гирифтан ё ин ки фарбењ карда барои гўшт
истифода бурдан ва ғайра) вобаста мебошад. Бинобар ин гўсолањоро ба
гурўњњои зотї (таъмирї) ва парвої људо мекунанд.
Баъд аз давраи профилакторї, ки вай 10-15 рўз давом мекунад,
гўсолањоро ба гўсолахонаи умумї гузаронида бо даст шир медињанд ё ин
ки ба модаговњои махсус вобаста мекунанд. Ба гўсолањо дар ин давра дар
як шабонарўз се маротиба хўрок медињанд.
Дар фермањои ширї аксар вақт бо усули дастї дода парвариш
кардани гўсолањо истифода бурда мешавад. Ин усул имконият медињад,
ки ба гўсолањо аз рўи меъёр шир дода шавад. Барои сабук кардани
мењнат олоти (асбоби) махсуси ширмаконї месозанд, ки ба он
балончањои эмизакдор мањкам карда мешаванд.
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Расм: Зарф бо эмизак барои хӯронидани шир ва истифодаи он

Расм: Одат кунонидани гӯсола ба хӯрдани шир аз зарф
Гўсолабон онњоро аз шир пур карда мемонад, гўсолањо бошанд
макида ширашонро мехўранд.
Дар ин давра хўронидани гўсолањоро тавре ташкил кардан лозим
аст, ки онњо мувофиқи нақшаи пешакї тартиб дода инкишоф ёбанд ва
тезтар ба хўрдан ва њазм кардани хўрокњои алафї одат кунанд.
Гўсолањои мода бояд барвақттар ба хўронидани хўрокњои дурушт
ва сершира одат кунанд.
Дар хољагињои фермерї аз синни 10-16 рўза ба гўсолањо шири
умумї медињанд (шири омехтаи модаговњои ферма). Дар ин вақт дар
як шабонарўз аз 4-7 литр шири равѓанашро нагирифта медињанд. Аз
охири моњи якум ё ин ки аз аввали моњи дуюм (дањаи 3 ё 4) оњистаоњиста додани шири равѓанаш нагирифтаро кам карда, ба ивази вай
шири равѓанаш гирифтаро (обрат) медињанд.
Одатан дар охири дањаи 4-ум додани шири равѓанаш нагирифта
(шири табиӣ) ба охир мерасад. Шири равѓанаш гирифтаро асосан то
охири 4 моњагї медињанд.
Шири ба гўсолањо медодагї бояд њама вақт тоза бошад ва дар
моњњои 1-2 њарорати он аз 35-37 то 30-35 ва баъд 20-250С бошад. Дар
сурати ба гўсолањо додани шири ифлос, турш ва хунук, њодисањои
дарунравии гўсолањо ё исҳол мушоњида карда мешавад.
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Расм: Гӯсолаи гирифтори исҳоли шаддид (н.Ҳисор)
Дар давраи тобистон барои гўсолањоро аз дарунравї эњтиёт кардан
аксар вақт ба онњо асидофилин (мисли љурѓот) медињанд.
Аз 5-6 рўзагї ба гўсолањо оби љўшонидаи њарораташ 35-370 С
медињанд, баъд оњиста-оњиста њарорати обро паст карда аз думоњагї
ба додани оби наљўшонида мегузаронанд.
Аз дањаи дуюм гўсолањоро ба хўрдани беда ва ярмаи ғалладона
одат мекунонанд. Барои ин рўзњои аввал 100-150 г ярма медињанд ва
оњиста-оњиста миқдори онро зиёд мекунанд. Аз дањаи 4-ум лаблабу ва
аз дањаи шашум ё ин ки 7-ум силоси хушсифат доданро сар кардан
мумкин аст. Додани ин хўрокро пештар сар кардан зарар надорад.
Ба гўсолањо бедаи юнучқа (дар љои соя хушк карда), силоси
аълосифат ва аз хўрокњои серғизо - сабуси гандум, ярмаи сулї, орди
донаи заѓер ва орди алаф додан фоиданок ва мувофиқи мақсад
мебошад.
Расм: Гӯсолаҳоро ба об ва хӯрок хӯрдан одат кунонед (н.Ҳисор)

▪ Гўсолањои хушзоти таъмириро њарчї тезтар ба хўрдани
хўрокњои зироатї (беда, лаблабу, тарбеда, силос) одат
кунонидан ањамияти калон дорад.
▪ Одатан системаи хўрокњазмкунии гўсолањо то синни 3 моњагї
тез тараққї мекунад.
▪ Гўсолањои дар сини 2-4 моњагї ба бисёр хўрдани хўрокњои
њаљмашон калон одат карда дар оянда модагови сершир
мешаванд.
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Дар давраи оѓилї (мавсими нигоҳ доштан дар оѓилхона) барои солим
нигоњ доштани гўсолањо сайругаштро таъмин намудан ањамияти калон
дорад. Бинобар ин аз 10-15 рўзагї сар карда, аввал 10-20 дақиқа ва
сонитар то 2- 4 соат гўсолањо бояд дар њавои кушод сайру гашт кунанд.
Дар охири фасли бањор ва тобистон барои гўсолањо алафи сабз хўроки
асосї мебошад. Дар ин давра ба ивази беда ва хўрокњои сершира ба
гўсолањо алафи сабз медињанд. Барои гўсолањо чаронидан ањамияти
калон дорад. Дар сурати чаронидан дар чарогоњњои сералаф, ғайр аз нағз
инкишоф ёфтан гўсолањо солим ва пурқувват мешаванд. Барои гўсолањо
чарогоњњои нисбатан хушк ва њамворро интихоб (људо) мекунанд. Дар
хољагињои пешқадам барои парвариш кардани гўсолањо чарогоњњои
сунъї ташкил карда, онњоро ба қитъњо људо мекунанд. Гўсолањоро аз
синни 2 моњагї мечаронанд. Мисли модаговњо гўсолањоро низ асосан
пагоњї ва бегоњї мечаронанд, дар соатњои тафси њаво бошад, онњоро дар
зери дарахт ё шипанг нигоњ медоранд.
Дар шароити Љумњурии Тољикистон аксар вақт ба гўсолањо ба
њисоби миёна 180-200 л шири равғанашро нагирифта ва 250-350 литр
шири беравған медињанд. Дар фермањои модаговњояшон сершир (35004500 кг шир мељўшида) ба як сар гўсолањои таъмирї 300-400 кг шири
равғанашро нагирифта медињанд.
Таркиби намунавии хўрокњои омехтаи серғизо (емворї) барои
гўсолањои таъмирии то 6 моња, бояд аз ин хўрокињо иборат бошанд
Варианти 1. Барои 100 кг емворӣ:
1. Ярмаи љуворимакка – 38 кг,
2. Ярмаи сулї – 38 кг,
3. Сабўси гандум – 12 кг,
4. Орди кунљораи зағир – 12 кг
(дар 1 кг воњиди хўрокї – 1,12 протеини њазмшаванда – 119,8 г);
Варианти 2. Барои 100 кг емворӣ
1. Ярмаи љуворимакка – 37 кг
2. Ярмаи сулї – 30 кг (бо љав ё ин ки гандум иваз кардан мумкин аст)
3. Сабўси гандум – 20 кг
4. Орди кунљораи зағир – 13 кг
(дар 1 кг воњиди хўрокї – 1,10, протеини њазмшаванда – 121,9 г);
Варианти 3. Барои 100 кг емворӣ
1. Ярмаи љуворимакка - 25 кг
2. Ярмаи љав ё ин ки сулї – 25 кг
3. Сабўси гандум – 20 кг
4. Ярмаи мушунг – 25 кг
5. Орди кунљораи зағир – 5 кг
( дар 1 кг воњиди хўрокї – 1,1, протеини њазмшаванда – 124, 6 г);
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Варианти 4. Барои 100 кг емворӣ
1. Ярмаи љуворимакка – 66 кг
2. Сабўси гандум – 17 кг
3. Орди кунљораи зағир – 17 кг
( дар 1 кг воњиди хўрокї – 1,21, протеини њазмшаванда – 120,2 г).
Дар хўрокњои омехта сабўси гандумро ба омехтаи орди нахўду гандум
(50%+50%) иваз кардан мумкин аст.
Дар нақшаи тобистона нисфи алафи сабз бояд алафи юнучқа ва танаю
барги љуворимакка ё ки љувории сабз ё гибриди љуворию алафи суданї ё
дигар зироатњои хушадор бошад.

Парвариши гўсолањо баъди 6-моњагї
Аз 5 моњагї гўсолањои модаро аз буққачањо људо нигоњ доштан
зарур аст. Дар назди гўсолахона бояд барои сайру гашти гўсолањо сањни
васеъ бошад, то ки онњо бисёртар сайру гашт кунанд. Таљрибањо нишон
медињанд, ки баробари дуруст хўрок додан, агар гўсолањо бисёр
сайругашт кунанд, организми онњо мустањкам шуда, дар вақташ пурра
бордор мешаванд ва дар оянда модагови сершир мешаванд.
Баъд аз 6 моњагї вояи хўронидани (ратсиони) љавонањо оњиста-оњиста ба
вояи хўронидани модаговњо наздик карда мешавад. Дар ин давра ба онњо
додани хўрокњои серғизои емвориро торафт кам карда, баръакс миқдори
хўрокињои дурушт (асосан беда) ва сершираро зиёд бояд намуд. Агар ба
љавонањо бисёртар беда, тарбеда, силос ва лаблабу дода шавад, аз онњо
бештар модагови сершир гирифтан мумкин аст ва ин тавр хўронидан
барои хољагидор низ арзонтар меафтад.
Дар давраи оғилї ба њар 100 кг вазни зиндаи гўсолањо ва
ғунољинњо 1,6-2,0 кг силос ва тарбеда медињанд. Ғайр аз ин дар як
шабонарўз 1,5-2,5 кг беда ва то хўрданашон коњи ғалладонаи бањорї
медињанд. Аз њисоби њамаи хўрокњо дар як шабонарўз вазни гўсолањо аз
400 г зиёд шуданаш мумкин аст. Барои зудтар инкишоф ёфтан ба
гўсолањо
1,0-1,5 кг хўрокњои серғизо медињанд. Аз протеини
њазмшаванда, моддањои
минералї ва витаминњо таъмин будани
гўсолањоро назорат кардан зарур аст.
Дар давраи бањору тобистон хўроки асосии гўсолањо алафи сабз
мебошад. Бисёртар дар чарогоњ будани гўсолањо фоиданок мебошад.
Дар як шабонарўз ба як сар гўсола вобаста ба синнаш бояд дар синни 7-8
моњагї 18-22 кг, 10-12 моњагї, 22-26 кг, 13-15 моњагї, 26-30 кг, 16-18
моњагї 30-35 кг ва 19-24 моњагї 35-40 кг алафи сабз дода шавад.
Агар гўсолањо аз алафи сабз пурра таъмин бошанд, дар як
шабонарўз вазнашон аз 600 то 700 г зиёд шуданаш мумкин аст.
Вояњои хўронидани намунавї барои гўсолаю љавонањои таъмирї
дар љадвали 4 оварда шудааст.
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Ҷадвали 4. Вояњои хўронидани гўсолањою љавонањои таъмирї барои
парвариш кардани модаговњои 500-550 кг вазни зинда дошта
Син, моњ

Нишондодњо ва хўрокњо, кг
7

9

12

18

Воњиди хўрокї

4,0

4,4

5,0

5,8

Протеини њазмшаванда, г

395

435

465

520

Меъёри хўронидан:

Давраи зимистон
Бедаи юнучқа, кг

2,5

3

3

3

Коњи гандум, кг

-

-

1

1

Силоси љуворимакка ё ки
љуворию алафи суданї, кг

8

10

12

16

Хўрокињои серғизо, кг

1,3

1,3

1,5

1,5

Намаки ошї, г

30

30

35

35

4,0

4,5

5,3

6,2

Дар ратсион мављуд аст:
-воњиди хўрокї
-протеини њазмшаванда, г
Давраи тобистон
Алафи юнучқа, кг

6

7

8

10

Алафи зироатњои хўшадор, кг
(љуворимакка, љуворї ва ғ.)

8

9

11

15

Хўрокњои серғизо, кг

1,3

1,4

1,5

1,5

Намаки ошї, г

30

30

35

35

Дар ратсион мављуд аст:
-воњиди хўрокї

4,2

4,6

5,4

6,3

-протеини њазмшаванда, г

480

530

651

735

Хўрокњои сабз аксар вақт аз калсий бой буда, аз фосфор норасоӣ
доранд. Бинобар ин, дар тобистон ба љавонањо ба таври илова додани
хўрокињои минералии аз фосфор бой (дар як шабонарўз ба як сар 30-50 г
орди устухон, претсипитат ва монанди онњо) хеле њам фоиданок
мебошад.
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Расм: Хӯроки сабз барои чорво

Агар алафи сабз кам бошад, дар он вақт дар фасли тобистон низ ба
гўсолањо силос, тарбеда ва хўрокњои серғизо медињанд, то ки онњо
мувофиқи нақшаи пешакї тартибдодашуда инкишоф ёбанд.

Хўрокњои сабз
Алафњои табии
Юнучқа
Љуворимакка
Алафи судонї
Махсар
Хўрокњои дурушт
Бедаи табии
Бедаи юнучқа
Бедаи хўшадорон
Коњи гандум
Коњи љав
Хўрокњои ширадор
Силоси љуворимакка
Силоси офтобпараст
Тарбедаи юнучқа
Лаблабуи хўрокї
Лаблабуи қандї
Хўрокњои серғизо
Љуворимакка
Гандум
Љав
Сабўси гандум
Кунљораи пахта
Шроти пахта

Каротин, мг

Фосфор, г

350
240
250
200
125

30
37
14
18
22

23
13
38
18
16

3,5
5,1
1,2
1,5
1,4

0,8
0,7
0,8
0,5
0,4

40
52
51
36
30

0,45
0,46
0,44
0,20
0,34

830
850
830
845
830

41
98
37
5
13

25
21
29
3
2,4

6,4
16,0
5,4
2,8
3,0

1,5
2,4
1,1
0,8
0,8

30
50
15
4
4

0,20
0,18
0,35
0,12
0,24

250
250
450
120
230

14
15
71
9
7

6
4
19
36
110

1,4
3,6
10,9
0,4
0,5

0,4
1,6
1,0
0,5
0,5

20
17
40
0,1
0,3

1,33
1,28
1,15
0,75
1,10
0,89

850
850
850
850
900
900

73
106
91
97
319
329

40
20
15
47
79
65

0,5
0,8
2,0
2,0
2,8
4,1

2,2
3,6
3,9
5,0
9,4
10,1

6,8
1,0
-
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Қанд, г

Протеини
њазмшаванда, г

0,18
0,19
0,21
0,20
0,12

Воњиди
хўрокї

Модаи
хушк ,г

Хўрокњо

Калтсий, г

Таркиби кимёвї ва ғизонокии хўрокињои чорво (дар 1 кг)

1,27

Кунљораи зағир

900

287

35

3,4

10,0

-

Касалиҳои гўсолаҳои навзод ва муолиљаи онҳо
Дар ҳолати риояи нодурусти парвариш ва бо фаллафу шир таъмин
набудани гўсолаҳои навзод, онњо ба касалиҳои гуногун гирифтор мешаванд.
Масалан, дарунравии гўсолаҳои навтаваллудшуда бемории вазнин буда, ба
илтиҳоби хунини рўдаҳо, заҳролудшавї ва талафёбии онњо боис мегардад.
Роҳҳои табобат. Барои пешгирии касалиҳои дарунравии гўсолаҳои навзод,
чойи сиёҳи консентратсияаш баландро истифода мебаранд;
Инчунин антибиотикҳо- синтомицин, левомицитин, биомицин, этанол,
норсульфазол, сульфадемизин ва фталазолро истифода мебаранд.

Касалиҳои гўсолаҳои навзод
Хусусиятҳои физиологии гӯсолаҳои навзод, сохти узвҳои бадан,
иммунобиология ва мубодилаи моддаҳо дар организмашон барои гирифтор
шудан ба бемориҳои гуногун шароити фароҳам меоварад. Дар сину соли
дигар гирифтор шудан ба бемориҳо сабабҳои дигар ва таъсири манфии
беруна мебошад, ки мо онҳоро метавонем бинем ва муайян намоем. Аммо дар
навзодҳои бемор таъсири манфӣ аллакай дар батни модар ба онҳо расидааст
ва мо онро нодида мемонам ва дар муайян карданаш мушкили мекашем.

Гипотрофия (норасда таваллуд шудан)
Гипотрофия – патологияи дохилибатнӣ буда, пурра инкишоф наёфта норасида таваллуд шудани гӯсолаи навзод мебошад.
Сабаб: Шароити бади нигоҳубин ва хӯронидани модагов дар айёми буғузӣ.
Нарасидани хӯрокҳои серғизо, витамин, макро ва микроэлементҳо. Гурасна
мондани гови буғуз.

Диспепсия
ин бемории хайвоноти навзод аст, ки вайроншавии
функцияи хозима, мубодилаи моддахо, камобӣ ва захролудшавии организм ба
амал меояд. Ба диспепсия асосан гусолахои таваллуди рузхои аввал (то 7
рўза) гирифтор мешаванд. Ду шакли бемори мавчуд аст: оддӣ ва токсикӣ.
Сабабҳо. Дар натичаи додани хурокаҳои камғизо (камбудии витаминҳо ва
норасогии моддаҳои минералӣ), додани силос ва тарбедаи бадсифат ба
модаговҳои буғуз. Пас аз таввалуди гӯсола диспепсия зимни дер хӯронидани
фалла, якбора дигар кардани ратсион, хӯронидани шири пастсифат ва вайрон
намудани дигар қоидахои гигиенаи хурокдихӣ ва нигохубин ба амал меояд.
Нишонаҳо. Иштиҳои кам ё тамоман тарк кардани хӯрокхурӣ, азобкашӣ,
исҳоли шадиди обакӣ бештар бо кафки бадбуй, баъзан хундор, тезшавии набз
ва нафаскашӣ, ҳарорати бадан муътадил (гоҳо баланд ва дар охир паст)
мешавад. Дар шакли токсикӣ хангоми сар шудани захролудшавии организм
беморӣ пуршиддат мегардад, фаъолияти дил якбора суст мешавад,
шикамравии беихтиёр руй медиҳад, чашмҳо ба каъри сар медароянд, гӯсола
ДИСПЕПСИЯ -
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ба ягон чиз аҳамият намедиҳад, ларзиши тамоми бадан мушоҳида мешавад.
Натиҷаи касалӣ дар шакли токсикӣ ношоям аст, яъне ҳайвон ба марг дучор
мешавад.
Расм: Аломатҳои бемории диспепсия гӯсолаҳо

Расм: Аз хушкшавӣ ва беобшавии бадан чашмҳо чуқер мераванд

Муолиҷа. Гӯсолаи беморро дар муддати 6-12 соат гурусна нигоҳ
медоранд, сипас ба он ҳатман 400-500 мл маҳлули физиологӣ ё ин ки махлули
Рингер-Локк рӯзе 1-2 маротиба менӯшонанд. Ширдони чорвое,ки холаташ
вазнин аст бо маҳлули перманганати калий бо таносуби 1:5000 таввасути
зонд мешӯянд. Баъди гуруснагӣ ба гӯсола фалларо бо микдори кам, сипас
онро оҳиста оҳиста зиёд менамоянд. Фалла ва ширро ба гӯсолаи касал 5-6
маротиба дар як шабонарӯз медиҳанд. Духтури ветеринар ба чорвои бемор
антибиотикҳо, сулфаниламидҳо ва нитрофуранҳо таъин мекунад.
Пешгирӣ. Гӯсолаҳоро дар рӯзҳои аввали баъди тавалудашон дуруст
хӯронидан ва нигоҳубин кардан зарур аст. Модаговҳои бугузро хусусан ду
моҳ пеш аз зоишашон катъӣ назорат кардан даркор. Пистони онҳоро баъди
таввалудкуниашон тоза нигоҳ дошта, ба гӯсолаи навзод дар як шабонаруз 3-4
маротиба фалла хӯронидан лозим аст. Миқдори фалла ва ширро кам-кам ва
оҳиста додан зарур аст. Гӯсолахонаҳо ва таввалудхонаҳоро мунтаззам тоза ва
дезинфексия кардан даркор аст.
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Колибактериоз
Колибактериоз – бемории шадиди сироятӣ буда, гӯсолаҳо ба он дар
рӯзҳои аввали баъди зоиш гирифтор мешаванд. Беморӣ бо намуди сепсисӣ ва
энтеритӣ мегузарад.
Аломатҳои касал – навзодҳо ва ҷавонаҳо гирифтор шуда, исҳоли
шадид, заҳролудшавӣ ва хушкшавӣ (камоб шудани бадан) ба назар мерасад.
Мубориза: Касалҳоро ҷудо карда бо антибиотикҳо татобат мекунанд.
Оғилхона ва анҷому зарфҳоро бо маҳлули 2% оҳаки хлордор, 4% едкий
натрий ва маҳлули 20% оҳаки навшукуфта дезинфексия мекунанд.
Пешгирӣ: Нигоҳубин ва хӯронидани чорвои буғузро беҳтар намуда, 2
моҳ пеш аз зоиш говҳоро ваксинатсия мекунанд. Дар вақти зоидан ва баъд аз
он ба қоидаҳои гигиению санитарӣ аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд.

Сироятёбии наи ноф (пупочная инфексия)
Илтиҳоби ноф - омфалофлебит.
Сабабҳо: Дар вақти зоиш тавассути наи ноф микробҳо сирояти худро
мерасонанд, дуюм-гӯсолаҳо нофи якдигарро макида сабабгори ин беморӣ
мешавашд, сеюм- ҳолати бади гигиению санитарии оғилхона ва таҷрибаи
ками чорводор.
Нишонаҳои беморӣ: Ноф ба зуди қоқ нашуда, наи он ва гирду атрофаш
варам карда дардманд мешавд. Агар зуд чора набинед чирк мекунад, ҳарорати
бадани гӯсола баланд шуда, иштиҳояш паст ва ё қатъ шуда гӯсола лоғар
мешавад.
Табобат: бо оби гарм ва собун тоза шуста, хушк мекунанд. Бо маҳлули
йод, кислотаи карбол, маргансоф тамиз мекунанд. Аз антибиотикҳо
(пенитсиллин, стрептомитсин) истифода мебаранд
Пешгирӣ: Дар вақти зоймон ба тозагӣ риоя намуда, банди нофро аз
масофаи 10 см баста мебурранд ва бо маҳлулҳои антисептикӣ тамиз (коркард)
мекунанд.
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Салмонеллёз (паратифи гӯсолаҳо)
Салмонеллёз – бемории сироятӣ – гузаранда мебошад.
Сабаб: барангезандааш бактерияҳои гурӯҳи Salmonella мебошанд.
Гӯсолаҳо дар сини аз 10 рӯзагӣ то 2 моҳагӣ гирифтор мешаванд.
Гузаронандаи касал гусалаҳои бемор, говҳои сиҳат, гусолаҳои шифоёфта ва
зиёдтар аз ҳама ашёҳои сироятёфтаи (ифлосшудаи) гирду атроф ва худи
оғилхона.
Аломатҳои беморӣ: Таспи (ҳарорати) баланд, исҳол ва агар беморӣ ба
шакли музмин (дуру дароз) давом кунад боиси илтиҳоби шушҳо мешавад. Ба
ин беморӣ одамон ва чорвои калон низ гирифтор мешаванд. Чорвои калон
исқоти ҳамл (бачапартоӣ) ё ки навзоди нимҷон ё мурда таваллуд мукунад.
Расмҳо: гӯсолаҳои гирифтори салмонеллёз (н.Ҳисор)

Табобат: Табобат аз ташхиси саривақтӣ ва дурустии он вобастагӣ
дорад. Касалро алоҳида ҷудо карда бо антибиотикҳо (нородин болюс,
аламитсин, норотсиллин ва ғайраҳо) ва аз витаминҳо – поливитамин ва
мултивитамин истифода мебаранд.
Чорабинӣ: Агар гов бачапартоӣ кунал ё мурда зояд ба духтури
ветеринар (байтор) муроҷиат намоед. Мурдаи навзодро бо ҳамроҳакаш
(хасаш) сӯзонда гӯронед. Барои дезинфексия аз маҳлули 2% хлор,
формалдегид, содаи каустикӣ ё 20% оҳак ва 5% креолин истифода баред.

Мутахассис оид ба рушди чорводории
Кооперативи “Сароб”
Номзади илмњои кишоварзї,
ходими калони илмии институти
чорводории АИКТ
Муњаррир

Мусоев З.К.
Икромов Ф.
Худоидодов А.С.
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