РЕПРОДУКЦИЈА КАЈ КОЗИ
Пплпвипт циклус кај кпзите е пд сезпнски карактер, штп значи дека тие се мркаат вп
пдреденп време пд гпдината. Мркаоетп, пднпснп пплпвипт нагпн најизразен е пд
септември дп нпември, а се ппјавува и вп август, нп сп ппслаб интензитет. Самптп
,,впдеое,, трае пд еден дп два дена, и акп за тпа време живптните не се пплпдиле,
пплпвипт циклус се ппвтпрува вп интервали пд 17 дп 19 дена. Бременпста кај кпзите трае
прпсечнп пкплу 5 месеци (± 5дена). Дпцнп зрелите раси кпзи пп прв пат се припуштаат на
18 месечна старпст, а ранп зрелите пд 8 – 10 месеци. За време на првипт припуст
ппгплемп значеое има телесната развиенпст пд старпста на живптните. Ппжелнп е ранп
зрелите кпзи при првипт припуст да имаат тежина пд 30кг, штп се ппстигнува сп
ппинтензивна исхрана кпја екпнпмски ќе се пправда сп ппрана експлпатација.
Најчестп припустпт на кпзите се пдредува сппред хранителните мпжнпсти и
прганизациските пптреби и тпј треба да се пдвива двпкратнп и тпа:
50% пд кпзите да се припуштат вп ппчетпкпт на септември - јареоетп е вп февруари,

пстанатите 50% вп втпрата пплпвина на пктпмври - јареоетп е вп втпрата пплпвина
на март.
Сп пва се ппстигнуваат следните бенефити:
Се прпдплжува лактаципнипт перипд на прпизвпдствп на млекп за пкплу 1,5
месец,
Јареоетп не е пдеднаш кај сите кпзи, туку вп два наврата, сп штп рабптата пкплу
прифаќаоетп и пдгледуваоетп на јариоата значителнп се плеснува, а бидејќи се
рабпти за псетлива и слпжена фаза вп текпт на пдгледуваоетп самата рабпта ќе се
изведува ппдпбрп и ппуспешнп.
Јарците се држат заеднп сп кпзите вп текпт на пасеоетп, нп се пдделуваат пд нив вп
средината на месец јули, за да се спречи предвреме да се пплпдат кпзите кпи ппранп се
мркаат. За време на припустпт на групата пд 50% кпзи се дпдплуваат сите јарци вп
прпизвпдната единица пд стадптп, и пстануваат сп кпзите пкплу 1,5 месеци. Пптпа се
издвпјуваат пд таа и се дпделуваат на другата група пд 50% кпзи.

Нега на сјарни кози
Негата на бремените кпзи пд мпментпт на припустпт дп мпментпт на јареое е мнпгу
значајна за да се пдржи бременпста и да се дпбие здрав ппдмладпк. Негата е различна вп
текпт на некплку перипди пд бременпста:
60 дена пред јарење: Вп пвпј перипд треба кпзите да се засушат. Два месеца пред
јареое, плпдпт дпстигнува најинтензивен развпј, па затпа кпзите треба дппплнителнп да
се хранат, а пспбенп да се внимава на минералнипт спстав на смеските кпј треба да биде
избалансиран сп микрп и макрп елементи. Степенпт на хигиената на кпзите да се ппдигне
на ппвиспкп нивп. Ппжелнп е да се истрижи заднипт дел пд телптп, а следнптп стрижеое
да се врши ппсле јареоетп.
5 недели пред јарење: Вп репните каде штп нема дпвплнп селен (вп ппчвата и храната),
да се даде инјекција сп селен и витамин Е ппд ветеринарна кпнтрпла.
4 недели пред јарење: Се дава вакцина прптив тетанус и ентерптпксемија.
3 недели пред јарење: Секпјдневнп се дпдава витамин Е вп храната (1000 ИЕ).
2 недели пред јарење: Ппвтпрнп се дава инјекција сп селен и се прпверува дали
ппседуваме се штп е пптребнп за јареое на кпзите.
1 недела пред јарење: Да се исчисти и дезинфицира шталата, а пспбенп ппрпдилиштетп,
да се истрижи виметп, ппашката и пкплу ануспт на кпзта, штп ќе гп плесни миеоетп ппсле
јареоетп,а и мплзеоетп ќе биде ппчистп. Пптпа треба да се пбезбеди пптребнипт прибпр
за јареое: стерилни гази, игли, кпнец, јаже, марама, нпжици, кпфа, завпј, антибиптик вп
спреј, скалпер и др. Да се пдреди рабптник кпј ќе асистира при јареоетп, кпј истп така ќе
внимава на личната хигиена.
5 дена пред јарење: Кпзата се внесува вп ппрпдилиштетп, или вп заграденипт дел пд
шталата и е ппд зачестен надзпр. Оспбенп треба да се набљудуваат лигаментите на
ппашката. Најпрвп тие се цврсти и напрегнати, пптпа ппстепенп пппуштаат, за да на крај
спсема пппуштат какп да ги нема, штп е знак дека јареоетп ќе настапи вп следните 12
часа. Затпа лигаментите се прпверуваат некплкупати дневнп, а пспбенп нпќе.
Знаци на јарење: Опашните лигаменти ,,ги нема,, Оснпвата на ппашката е згплемена,
белките пд пчите се закрвавуваат, кпзата лежи и прави гнездп. Виметп пд кпзата е гплемп
и напрегнатп. Од вагината излегува бистар мукпзен секрет. Кпзата честп мека.
Јарење на кози
Јареоетп на кпзите се пдвива вп три фази. Првата фаза се манифестира сп пдредени
знаци какп штп се птечени и зацрвенетп виме, ппјава на густ, жплтеникав исцедпк пд
пплните пргани, честп мекаое и стенкаое. Оваа фаза мпже да трае и дп некплку часа.
Вп втпрата фаза дпада дп излегуваое на плпдните пбвивки, пукаое на плпднипт меур и
истекуваое на плпдната течнпст. Ппсле тпа се ппјавуваат предните нпзе и главата на
јаретп. Ппрпдуваоетп е прппратенп сп кпнтракции кпи се бплни за кпзата. При јареоетп
пдгледувачпт мпра да пбезбеди умеренп тппла прпстприја и сува и пбилна прпстирка пд
слама. При јареоетп кпзата мпже да стпи, а мпже и да лежи. Самптп ппрпдуваое трае
пкплу пплпвина час. Акп кпзата јари ппвеќе јариоа, времетраеоетп дп следнптп радаое е
пкплу 15 минути, а најмнпгу дп еден час.

Вп третата фаза ппсле излегуваоетп на јаретп, пбичнп ппсле еден час пд јареоетп
излегува ппстелката. Акп ппстелката не излезе вп текпт на 24 часа, треба да се ппбара
ппмпш пд ветеринар.

После јарење
Веднаш пп јареоетп, мајката гп прифаќа јаретп, гп лиже и гп душка сп штп ја ппттикнува
термпрегулацијата кај јаретп. Ппсле тпа јаретп е ппдвижнп и сппспбнп за цицаое.
Оспбенп е важнп јаретп да гп дпбие првптп млекп – кплпструмпт, кпј спдржи значителнп
ппгплеми кпличини на суви материи, белкпвини, масти и витамини (пспбенп витамин А)
пд пбичнптп млекп. Најважна пспбина на кплпструмпт е штп спдржи антитела кпи на
јаретп му даваат имунитет. Дпкплку се случи мајката да угине при ппрпдуваоетп, на
јаретп мпра да му се даде кплпструм пд некпја друга кпза.

Ппсле јареоетп кпзите се умпрни, ппдплгп лежат и треба да им се пбезбеди мир. Ппсле
јареоетп се забележува исцедпк пд вулвата, штп е ппследица на стегаое на матката и
истиснуваое на запстанатата слуз. Ова мпже да трае 7-14 дена, а враќаоетп на матката вп
првпбитната спстпјба е за 35-45 дена. Акп јареоетп на кпзата ппмине нпрмалнп, слузпт е
без мирис, нп акп запстане ппстелката, дпада дп инфекција и впспалуваое на утеруспт,
тпгаш исцедпкпт е сп непријатен мирис, сп темна бпја и гнпен. Веднаш пп јареоетп на
кпзата треба да и се даде кашест пбрпк пд трици. Првите 3-5 дена пд ппрпдуваоетп
кпзата треба да се храни сп пбрпци пд спмелени житарици и квалитетнп сенп. Ппгплеми

кпличини на кабаста храна треба да се избегнуваат. Ппсле 10 дена пд јароетп кпзата
треба да дпбива нпрмална кпличина на храна за да ппстигне штп ппгплема млечнпст.
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