
KARPATEN MEAT

Recomandare pentru managementul cirezii ANGUS

Efectivele de animale/Managementul cirezii Supravegherea Se face zilnic la tot efectivul de animaleNr. Vaci/taur cca. 30 vaci la un taur (Regula lui Faust)Ciclul sexual 21 zile, căldurile au durata de cca. ½ până la 1 ziPerioada de fătare La cirezile mai mari fătările trebuie grupate într-o anumită perioadă de timp (2 luni). Ideal este, fătarea să aibă loc primăvara sau toamnaFătarea Este necesar controlul în timpul fătării; în cazul în care apare o problemă să se poată interveni. Control după fătare: vițelul trebuie să sugă din primul lapte cel târziu după primele 2 ore de la fătare. Colostru, primul lapte după fătare conține elemente vitale care sunt importante pentru sistemul imunitar al vițeluluiDupă fătare Important e ca din prima zi de viață să se aplice crotalul vițeilor iar masculii trebuie castrați (Karpaten Meat preia doar tăurașii castrați). Informațiile despre tehnica de castrare se pot afla de la echipa Karpaten MeatFătări într-un an Scopul este un vițel pe anLactaţia În sistemul de creștere de vaci alăptante, vaca nu se mulge, laptele este doar pentru vițelMontă după fătare Cel mai devreme după 6 săptămâni de la fătare taurii se pot reintroduce în cireadăÎnţărcarea vițeilor Tineretul este înţărcat de la vaca mamă începând de la vârsta de 7 - 10 luniRepaus mamar Această perioadă trebuie să dureze minimum 1 - 1,5 luniManagementul fermei La un efectiv mai mare de animale este recomandat un program de management al fermei informatizat. Cu ajutorul acestui software se pot obţine datele necesare conducerii activităţilor de producţie în fermă......................................................................................................................................... .....................................................................................................................
PăşuneaPregătirea păşunatului Se recomandă parcelarea păşuniiGard electric Vă rog studiați broșura cu tehnicile necesare dotării fermei de bovine ANGUS Protecţie împotriva soarelui şi a vântului Pe păşune e important să existe arboriSistem de prindere-garduri tip Coral  Vă rog studiați broșura cu tehnicile necesare dotării fermei de bovine ANGUS

.................................................................................................................................................................................................................................... ..............................
În adăpostNecesarul de paie 2 - 8 kg pe vacă alăptantă, în funcţie de sistemul de întreţinere (în perioada de iarnă)Suprafaţa necesară recomandată 6 m² pe unitate de vacă care alăptează



În perioada de iarnă Sistemul de grajd deschis, este indicat adăpostul cu aşternut permanent şi cu o microclimă apropiată celei exterioare, acest lucru este benefic pentru sănătatea animalelorEste important ca în perioada de iarnă animalele să poată avea un loc uscat atunci când este ud/frig afară. Recomandat este și padocul ca animalele să poată ieși afară când vor ele. Vă rog studiați imaginile de mai jos. Frigul nu dăunează deloc animalelor, dar trebuie adăpostite animalele de curenţii de aer şi de umiditatea ridicată a aeruluiBoxă de fătare, cu aşternut de paie şi întreţinere liberă Este recomandat ca în grajd să existe 1 - 2 boxe mici unde pentru diferite probleme se pot separa bovinele de restul animalelor.
Exemple de infrastructură și grajduri

1. Grajd cu furajare şi stabulaţie liberă

          

2. Grajd cu adăpost şi furajare exterioară

3. Grajd cu frontul deschis
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