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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2
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ЯМААНЫ АЖ АХУЙГ 
ТОГТВОРТОЙ ЭРХЛЭХ 
СТАНДАРТЫГ ХАНГАХАД 
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I. УДИРТГАЛ
-  Ухаалаг малчин хөтөч 2-ыг хэн 

унших вэ?

-  Ухаалаг малчин хөтөч 2-ын тухай

II. ЯМААНЫ АЖ АХУЙН 
ҮЙЛДВЭРЛЭЛД ЖИЛИЙН ТУРШ 
МӨРДӨХ ХУАНЛИ

III. ЯМААН СҮРГИЙН ЭРҮҮЛ 
МЭНДИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ, 
БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ХӨТЛӨХ

IV. ЯМААНЫ ҮРЖЛИЙН БҮРТГЭЛ 
ХӨТЛӨХ,  ХЭЭЛТҮҮЛЭГ 
ЯВУУЛАХ

V. ЯМААН СҮРГИЙН АРЧИЛГАА, 
МАЛЛАГАААГУУЛГА



4

УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

I.   УДИРТГАЛ

Энэхүү ном нь өмнөх Ухаалаг малчин хөтөч 
1-ийн үргэлжлэл бөгөөд ТННЭ -ээс дэвшүүлсэн 
ТОГТВОРТОЙ НООС НООЛУУРЫН СТАНДАРТ-
ын нэг нь болох Ямааны зохистой арчилгаа, 
маллагааны стандартыг мөрдөхөд чиглүүлсэн 
зааварчилгаа юм. Ухаалаг малчин хөтөч 2 
цуврал нь 5 хэсгээс бүрдэнэ. Тухайлбал:

УДИРТГАЛ: Ухаалаг малчин хөтөч 2 номын 
тухай

УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2-ЫН ТУХАЙ

ЯМААНЫ АЖ АХУЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛД ЖИЛИЙН 
ТУРШ МӨРДӨХ ХУАНЛИ: Энэ хуанлид ямааны 
аж ахуйн бүтэн жилийн турш үйлдвэрлэл 
явуулахад зайлшгүй мөрдөгдөх технологиудыг 
багтаалаа.

ЯМААН СҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ 
БАТАЛГААЖУУЛАХ, БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ 
ХӨТЛӨХ: Ямаанд түгээмэл тохиолддог 
халдварт болон халдварт бус өвчний тухай, 
жил бүр зайлшгүй хийгдэх  мал эмнэлгийн арга 
хэмжээнүүдийг хүснэгтэнд тусган харуулав. 

ЯМААНЫ ҮРЖЛИЙН БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ,  
ХЭЭЛТҮҮЛЭГ ЯВУУЛАХ: Үржлийн бүртгэл 
хөтөлж нэвтрүүлэх, үржил селекцийн ажил 
цэгцтэй үр дүнтэй зохион байгуулах, сүргийн 
удам гарваль нь ашиг шим анги чанарыг 
тогтоох,  баталгаажуулах алхмуудыг мөрдөх 
мэдлэгийг олж авна. 

ЯМААН СҮРГИЙН АРЧИЛГАА, МАЛЛАГАА: 
Энэхүү бүлгээс ямааны арчилгаа, маллагааны 
стандартыг мөрдөх технологийн зааварчилгааг 
багтаалаа.
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 
2-ЫГ ХЭН УНШИХ ВЭ?

• Ноолуурын зах зээлийн үнэ цэнэтэй бэлтгэн 
нийлүүлэгч болохыг мөрөөдөж буй малчид

• Жил бүр ноолуураа нийлүүлэх тогтвортой 
харилцагч хайж буй аж ахуй эрхлэгч - малчид

• ТННЭ-ийг ямааны аж ахуйд мөрдөх стандартыг 
мөрдөн, цаашид хамтран ажиллахыг хүссэн 
аж ахуй эрхлэгч хоршоо, бүлгүүдийн гишүүд

ЗОРИЛГО ХАНГАХ 3 АСУУЛТ

Та шилдэг түүхий ноолуур бэлтгэн нийлүүлэгч 
шилмэл ямаан сүрэгтэн болохыг мөрөөддөг үү?  
 

  Тийм         Үгүй

Та ноолуурын шударга бус худалдааг зогсоохыг 
хүсч байна уу? 

  Тийм         Үгүй

Та дэлхийн брэнд ноолууран бүтээгдэхүүний 
бэлтгэн нийлүүлэх сүлжээний оролцон тоглогч 
болохыг хүсч байна уу? 

  Тийм         Үгүй

ХЭРЭВ ТИЙМ БОЛ:

- Та тогтвортой зах зээлд холбогдоход дараах 
түгээмэл технологийн зааварчилгааг мөрдөхөд  
хангалттай.
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

№
ЯМААНЫ АЖ АХУЙН САРУУД

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛГИ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 Тарилга, туулга, угаалга                                     

2 Үржлийн бүртгэл хөтлөх                          

3 Хээлтүүлэг                          

4 Ишиг бойжуулалт                                     

5 Ухна ишигний сонголт                           

6 Ишиг хөнгөлөлт                                     

7 Ишиг ялгалт                         

8 Ангилалт, заазлалт                                     

9 Ноолуурын дээж авах                                     

10 Ямаа самналт                          

11 Сааль, сүү ашиглалт                         

12 Отор нүүдэл                                     
             -Ногоонд цатгах                        
             -Махан тарга авахуулах                                     
             -Өөхөн тарга авахуулах                         
             -Тарга хүч тогтоох                                     

13 Хадлан гар тэжээл бэлтгэх                                     
           -Хужир шүү бэлтгэх                          

14 Хашаа хороо засварлах                                     

15 Хөрзөн ховхлох                         

16 Худаг гаргах, засварлах                                     

17 Нядалгаа хийх                                     

Энэ хуанли нь ямааны аж ахуйд бүтэн жилийн турш үйлдвэрлэл явуулахад мөрдөгдөнө. Иймээс та аж ахуйн төлөвлөгөөндөө хуанлийн дагуу үйл 
ажиллагаандаа хугацаа, хүн хүч, зарцуулах төсөв зэргээ тооцож тусгаарай.

II. ЯМААНЫ АЖ АХУЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛД ЖИЛИЙН ТУРШ МӨРДӨХ ХУАНЛИ
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МАЛ ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

Тарилга, туулга, угаалга: Үүнийг орон нутгийн мал эмнэлгийн ажил, 
үйлчилгээ явуулах эрх бүхий байгууллага, хувь хүн хийж гүйцэтгэнэ. 
Мал эмнэлгийн үйлчилгээг тарилга, туулгалт, угаалгын товлолын дагуу 
хугацаанд нь, зохих тунгаар нь хийлгэхийг хатуу мөрдөнө. Та заагдсан 
хугацаанд мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээнд хамрагдахдаа  мэргэжлийн 
байгууллага, мэргэжилтэнтэйгээ урьдчилан хугацаагаа товлож, хүн хүч, 
ямаан сүрэг, тоног хэрэгсэл, зарцуулах санхүүгээ төлөвлөөрэй.

2. ҮРЖИЛ СЕЛЕКЦИ БА ХЭЭЛТҮҮЛЭГ:

Ямааны үржил селекци, хээлтүүлгийн технологийг мөрдөх нь таныг 
ноолуурын зах зээлд үнэ цэнэтэй тоглогч болоход чиглүүлж өгнө. Үүнд 
зайлшгүй мөрдөх хэд хэдэн үйл ажиллагаа байдаг. Хүмүүс хүссэн 
ухнаа хэн нэгнээс худалдаж аваад өөрийн сүргээ чанаржуулна хэмээн 
ахархан боддог. Ямааны үржил селекци, хээлтүүлгийг оновчтой зохион 
байгуулан, шилмэл сүрэгтэй болж, ТННЭ-тэй хамтран ажиллахыг хүсвэл, 
ангилалт, заазлалтыг тогтмол явуулж, ноолуурын чанарын үнэлгээнд 
хамрагдаж, үржлийн бүртгэл заавал хөтлөөрэй. 

Ангилалт гэдэг нь иж бүрэн шинж тэмдгээр үнэлэх замаар малын 
үржлийн үнэт чанарыг тодорхойлон цаашид малыг ашиглах зориулалтыг 
тодорхойлох үйл ажиллагаа юм. Ангилалт нь үүлдрийн хэв шинжээр нь  
тодорхойлж аль болох их бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжийг тогтоож 
үржлийн шилмэл малыг илрүүлэн цаашид өсгөн олшруулах арга хэмжээ 
юм.

ТЕХНОЛОГИЙН ЗААВАР
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

Заазлалт гэдэг нь тухайн сүрэгт ашиг шимийн үзүүлэлтээр доогуур, нас 
хөгширсөн, өвчтэй, үржлийн чадвараа алдсан малыг сүргээс зайлуулах  
арга хэмжээ юм. Монголчууд ихэвчлэн зааз малыг бордож маханд 
ашигладаг. 

Иймээс ангилалт хийхэд заазлалт зайлшгүй хамтдаа  явагдах 
шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл үржилд ашиглах бодгалийг сонгох ажил 
хийгддэг гэсэн үг юм.   Энэ нь үржлийн ажлын үндсэн суурь нь болох 
ба уг ажлыг зайлшгүй мэргэжлийн хүмүүсийн зааварчилгаа удирдлагаар 
хийнэ.

Ангилалтыг явуулахад  бүртгэл хийх шаардлагатай бөгөөд бүртгэлд 
тэмдэглэсэн үзүүлэлтээр тухайн ямааны ашиг шимийн түвшинг тогтоож, 
түүнд үндэслэн заазлалт хийж үржилд ашиглах малыг сонгон авч 
хээлтүүлгийн ажлыг явуулна. 

Хээлтүүлгийг явуулахдаа сонгогдсон эм ямаанд тавих ухны тухай 
тэмдэглэл хөтлөх ба энэ нь хээлтүүлгийн бүртгэл болно.  Хавар 
төллөлтийн үед эх болон ишгийг тэмдэглэн авах ба энэ нь төллөлтийн 
бүртгэл болно. Эдгээр бүртгэл мэдээллүүдийг бүхэлд нь үржлийн бүртгэл 
гэнэ.  

Ноолуурын дээж авах: Монгол ямааг ноолуурын чиглэлийн ямаа гэх 
бөгөөд үржлийн ажлын гол үндэс нь ноолуурын гарц чанарт тулгуурлан 
явагддаг. Иймээс ноолуурын чанарын түвшинг тогтоох зорилгоор дээжийг 
ангилалт хийсэн ямаанаас авна. Ноолуурын чанарын үзүүлэлтүүдийн 
хэлбэлзлээр  үржлийн ажлын үр дүнг хянан магадална. Ноолуурын 
дээжийг мэргэжлийн хүмүүсийн зааварчилгаа, удирдлаган дор авах 
бөгөөд дээжний задлан шинжилгээг мэргэжлийн лабораторит явуулна.

Ямаа самналт: Малчид ямаа самнах зааврын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. Ямаа 
самнах нь малчдын хувьд том хөдөлмөр байдаг тул малчид хамтдаа 
бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хийж гүйцэтгэвэл цаг хугацаа, 
хөдөлмөр хэмнэнэ. Олны хүч оломгүй далай билээ.

3. АРЧИЛГАА, МАЛЛАГАА:

Ямааны арчилгаа маллагаа гэдэг нь малаа мэдэрч, шаардлагатай дулаан 
хашаа байр, өвс тэжээл бэлтгэх, эрүүл чийрэг, чанар чансаатай төл авч 
мал болгох, нутаг усныхаа онцлог, улирлын хэмд тохируулан хариулж 
адгуулах малч ухаан юм.  

 

ТЕХНОЛОГИЙН ЗААВАР
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Монгол улс малын өвчлөлөөс шалтгаалан 
гадаадын зах зээлд малын гаралтай түүхийэд, 
бүтээгдэхүүнээ экспортлох нь  төдийчинээ 
хумигдаж байна. Тухайлбал: халдварт, гоц 
халдварт өвчин гарсан бүс нутгаас малын 
гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн экспортлохыг 
хориглодог. 

Ийм учраас өрх бүр, бүлэг бүр, хоршоо бүр 
сумдынхаа МЭҮТ болон мал эмнэлэг, үржлийн 
нэгжүүд, мэргэжилтнүүдтэйгээ хамтран, мал 
эмнэлгийн ажил, үйлчилгээнд хуанлийн дагуу 
зайлшгүй хамрагдах ёстой. Та  энэхүү гарын 
авлагаас ямар ямар мал эмнэлгийн ажил, 
үйлчилгээ хийлгэх мэдээллээ авч мөрдөөрэй. 

III. МАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ – МАЛ ЭРҮҮЛ БОЛ ХҮН, 
БЭЛЧЭЭР НУТАГ, ТАНЫ БИЗНЕС Ч ЭРҮҮЛ 
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

Мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээг доорх хүснэгтийн дагуу жилийн турш заавал хийлгээрэй. Ингэснээр таны 
мал эрүүл байх үндэслэл болно. Ихэнх халдварт, гоц халдварт өвчний голомт нь хөрсөнд хадгалагдаж, мал 
өвчлүүлдэг тул малаа зохих тарилга, туулгалтанд хамруулан эрүүлжүүлснээр бэлчээрээ ч эрүүл байлгах юм. 

ТА ҮҮНИЙГ ЗАЙЛШГҮЙ ХИЙХ ЁСТОЙ

ТАРИЛГА, ТУУЛГАЛТ, УГААЛГЫН ТОВЛОЛ САРУУД

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дархлаажуулалт: Ишгийг уураг сүүнд нь цатгах болон 
дархлаажуулалтын эм, тариа хэрэглэж болно 

Дотрын хордлого  - вакцинжуулалтанд хамрагдах

Сохор догол - вакцинжуулалтанд хамрагдах

Цусан халдвар - вакцинжуулалтанд хамрагдах

Иж балнад - вакцинжуулалтанд хамрагдах

Шөвөг яр - вакцинжуулалтанд хамрагдах

Туулгалт:           Бүдүүн ямаа

                         Ишиг

Угаалга
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ЯМААНЫ 
ӨВЧНИЙ 
АНГИЛАЛ

ЯМААНД ТОХИОЛДОХ ӨВЧНҮҮД
ХАЛДВАРТ БУС

• ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ 
ЭРХТНИЙ ЭМГЭГ

• ХОРДЛОГО

• УУШИГНЫ ҮРЭВСЭЛ

• СОХОР ДОГОЛ БУЮУ 
ДОГОЛ

• НҮДНИЙ ӨВЧИН

• ШӨВӨГ ЯР

• ЧАЦГА АЛДАХ

• ХОНЬ, ЯМААНЫ ЦЭЦЭГ 
ӨВЧИН

• ШҮЛХИЙ ӨВЧИН

ХАЛДВАРТ ГОЦ ХАЛДВАРТ
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

ЯМААНД ТОХИОЛДОХ ХАЛДВАРГҮЙ ӨВЧНҮҮД
ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЭРХТНИЙ ЭМГЭГ

Шалтгаан: Өвөл хавар муудсан тэжээл өгөх, 
өл хоол муу, хужир шүү дутагдалтай байснаар 
ядарч доройтон ходоод гэдэс хямардаг.   

Эмчилгээ: Гүзээ дүүрэлттэй ямааны хэлийг 
байн байн татах, эсвэл хөндөл мод зуулгаж 
хэхрүүлэх.

Ардын арга: Шар тос уулгах, мэдрэлийн 
гаралтай тул цочроох зорилгоор сүүлний 
үзүүрийг хазах, хутгаар зүсэх.

Урьдчилан сэргийлэх:  Бэлчээр сэлгэх, чанар 
сайтай тэжээлээр малыг тэжээх, тэжээлийн 
төрөл хэмжээг гэнэт өөрчлөхгүй байх. .

ХОРДЛОГО

Шалтгаан: Химийн хорт бодис, хорт ургамал, 
муудсан үр тариа, өвс идснээс хордлого 
үүснэ.   

Эмчилгээ ба ардын арга: Хордсон малд 
түүхий сүү, давстай ус, шүүрхий айраг уулган 
гүйлгүүлж хордлого тайлна.

Урьдчилан сэргийлэх:  Хорт ургамалгүй 
нутгийг сонгож нутаглах ба зарим ургамлын 
хөгжлийн үе шатнаас хамаарч цэцэглэлт, 
бундуулалт, хагдралтын үедээ хортой 
байдгийг мэддэг байх нь чухал. Мөн химийн 
хортой бодисоор бохирлогдсон усаар 
ундаалахгүйг хичээгээрэй.

ПАРАЗИТ ӨВЧИН

Шалтгаан: Дотоод паразит нематид, туузан 
хорхой, протоз хамрагдана.  Дулаан, чийг ихтэй 
үед бохирлогдсон хөрснөөс өндөг авгалдай 
нь өвс ургамал, усаар дамжин гэдсэнд орж 
паразитална. Гадаад паразит нь хачиг, ширх, 
дамжин хамуурах болон цус сорж малын ашиг 
шимийг бууруулдаг.   

Эмчилгээ: Урьдчилан сэргийлэх нь чухал. Үүнд: 
Угаалга, туулганд хамрагдаж, хашаа, хороо, 
малын эдэлгээний тоноглолыг ариутгах,

Урьдчилан сэргийлэх: Хот, хороо, малын 
эдэлгээний тоног төхөөрөмжийг ариутгах, 
угаалга туулгалтыг цаг хугацаанд  нь сум 
багаараа байнга цаг хугацаанд  нь хийлгэх.

УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2



13

ЯМААНД ТОХИОЛДОХ ХАЛДВАРТ ӨВЧНҮҮД
УУШИГНЫ ҮРЭВСЭЛ 

Шалтгаан: Хэт даарах, шар бууцанд удаан 
байх, өлсөх, агаар дутагдаж ямааны өвчин 
эсэргүүцэх чадвар буурснаас үүднэ. Бактери, 
вирус, паразитын гаралтай байж болно.   

Эмчилгээ: Антибиотик эмчилгээг эмчийн 
заавраар хийнэ.

Ардын арга: Намар орой чулуу, хомоол, 
аргалын дор байх бор царцааг цуглуулан 
хатааж 1-3 царцааг нунтаглан 1 аяга буцалсан 
усанд хандалж өдөр 3 удаа 2-3 хоног уулгана.

Урьдчилан сэргийлэх:  Хэвтэр бууцыг аль 
болох хуурай байлгаж,  нар салхи оруулна.

СОХОР ДОГОЛ БУЮУ ДОГОЛ
Шалтгаан: Үүсгэгч нь миколазма, аглакта 
бол халдвартай. Өвөл, хаврын улиралд 
цас цавчсны улмаас бэвэрхий үе халцарч 
шалбаран өвчилсөн бол халдваргүй.  

Эмчилгээ: Сохор доголын вакцин тарина. 
Өвчилсөн сунасан турууг тайрч, 10 хувийн 
формалены уусмалд дүрж , савантай усаар 
сайн угааж шорвог усаар шавшина.

Ардын арга:  Үс нь зулгарсан хэсэгт хөөтэй 
тос түрхэнэ.

Урьдчилан сэргийлэх:  Өвчтэй ямааг 
тусгаарлан, Өвчтэй ямааны ишгийг эхийнх 
нь сүүгээр бус эрүүл ямаанд хөхүүлнэ. Хот 
хороо, хэвтэр бууц, малын тоног хэрэгслийг 
ариутгана. Малын хөл доголбол бэлчээрийг 
яаралтай сэлгэнэ. Халцарч буй бэвэрхийг 
гарын доорхи материалаар дугтуйлах

НҮДНИЙ ӨВЧИН

Шалтгаан: Үүсгэгч нь миколазма, хламедиа. 

Эмчилгээ: Нүдний тос, антибиотикоор эмчилнэ. 
Нарны гэрлийн шууд тусгал болон ялаа 
шумуулаас 1-4 долоо хоног хамгаална.

Ардын арга: Нүдэнд цагаан үүл суусан бол 
зэсийг нарийн хуурайгаар үрж нүдэнд нь зэсийн 
үртэснээс хийх, Ямааны нүдэнд хонины сүү, 
тарваганы тос дусааж болно

Урьдчилан сэргийлэх: Өвчтэй малыг 
тусгаарлах, ялаа шумуул багатай нутагт 
хариулах, хот, хороо малын эдэлгээний тоног 
төхөөрөмжийг ариутгах.
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

ИШГЭНД ЭЛБЭГ ТОХИОЛДОХ ХАЛДВАРТ ӨВЧНҮҮД
ИШИГ  ЧАЦГА АЛДАХ

Шалтгаан: Арчилгаа маллагааны дутагдал, 
бодис солилцооны хямралаас  үүднэ

Эмчилгээ: Антибиотик болон шингэн нөхөх 

Ардын арга: Давстай хар цай, шинэ бүрсэн 
тараг чацга зогстол өгнө. 

Урьдчилан сэргийлэх: ишгийг  төрснөөс 
хойш 30 мин-аас 1 цагийн дотор амлуулж 
уураг сүүнд цатгана. Эхний 6, 12-14 цагийн 
дотор биеийн жингийн 5% тай тэнцэх уураг 
сүүг  нь хөхүүлнэ. 3 хоногт уураг сүүнд 
цатгавал энэхүү өвчнөөр өвчлөхгүй байх 
боломжтой.   

ХҮЙСНИЙ  ҮРЭВСЭЛ
Шалтгаан: Хүйсний сүв, ил шархаар халдвар 
үүсгэгч нян хүсний үрэвсэл ба үе мөчний 
өвчинг үүсгэнэ. 

Эмчилгээ: Нянгаар үүссэн бол антибиотикийг 
эмчийн заавраар хэрэглэнэ. Халдвар авсан  
хүйсийг өдөр бүр ариутгагч уусмалаар угааж 
(1л буцалсан усанд 1 цайны халбага керолин 
хийнэ) цэвэрлэнэ. 

Ардын арга: Цагаан буюу шимийн архинд 
норгосон хөвөн давуугаар жин тавьж болно. 

Урьдчилан сэргийлэх: Ишгийг төрснөөс хойш 
30 минутаас 1 цагийн дотор амлуулж уураг 
сүүнд цатгана. Хэвтэр бууцыг ариутган, цэвэр 
хуурай байлгана. Ишгийг төрснөөс хойш 24-
48 цагт багтан хүйсийг иодын уусмалаар 
ариутгана.   

ШӨВӨГ ЯР
Шалтгаан: Ямааны өвчин эсэргүүцэх чадвар 
буурсны дараа халдварын голомтод газар 
болон бусдаас авах бөгөөд энэ нь бусад мал, 
амьтан, хүнд ч халдах аюултай.  

Эмчилгээ: Өвдөлтийг намдаах зорилгоор идээт 
тав үүссэн хэсэгт петролеумын вазелин түрхэнэ. 
Марганацийн уусмал /1 : 1000/-аар өдөр бүр 
угаана.

Ардын арга: Шархны тавыг хусаж цус гарган  
тэмээний өлөн шээсийг тосож аван бүлээнээр 
нь өвдсөн малын хошууг дүрж 1-3 хоногийн 
завсартайгаар 2 удаа угаана.

Урьдчилан сэргийлэх:  Ишгэнд 3 хоногтойгоос 
эхлэн сүүлний арьсны нугалаасанд шөвөг ярын 
вакцин дусаах эсвэл жижиг зүүгээр арьсан  дор 
тарина.

УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2
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ЦЭЦЭГ ӨВЧНИЙ ИЛРЭХ ШИНЖ ТЭМДЭГ: НУУЦ ҮЕ НЬ 7 ХОНОГ ОРЧИМ ҮРГЭЛЖИЛНЭ. 

ХОНЬ БОЛОН ЯМААНЫ ЦЭЦЭГ 
ӨВЧИН НЬ ВИРУСЫН ГАРАЛТАЙ  
ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ НЭГ ЮМ.

ХАЛДВАРТ ӨВЧИН - ЦЭЦЭГ ӨВЧИН

• 41-42 хэм хүртэл халуурна 

• Нүдний зовхи хавагнаж, хамар, нүднээс 
салсархаг, заримдаа идээтэй шингэн 
гоожно

• Амьсгаадах, хамар нүдний эргэн тойрны 
арьс, суга, цавь, дэлэн, хэвлийн арьсан 
дээр идээт цэврүүнүүд гарч эхэлнэ. 

 

• 5-6 хоногийн дотор ихэнхи нь хагарч 
хогжруунууд болон ховхорч цагаан 
сорвинууд тогтож 20-иод хоноод эдгэнэ.
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

ЯМААНД ТОХИОЛДОХ ГОЦ ХАЛДВАРТ ӨВЧИН

ГОДРОН ӨВЧИН
Шалтгаан: Ердийн нөхцөлд халдвар агаар дуслын замаар дамжина. 
Бэлчээр, ус нэгтэй газарт халдвар богино хугацаанд сүрэгт тархана. 
Мал ядарч доройтох, тэжээлээр дутагдах, хол тууварлагдах болон 
бог малын мялзан төст өвчин, цэцгийн вирусээр халдварлагдсан 
тохиолдолд годронгоор давхар өвчилж болно. Архаг өвчтэй болон 
тээгч ямаа нь эрүүл сүрэгт халдвар тараах боломжтой

Эмчилгээ: Ямааны годрон өвчнийг эмчлэх арга боловсрогдоогүй 
байна.

Тэмцэх арга хэмжээ: Годрон өвчин гарсан тохиолдолд халдварын 
тархалт, хүрээ, нөхцөл байдлыг харгалзан мал эмнэлгийн байгууллагын 
дүгнэлтийг үндэслэн аймаг, сум, дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 
хорио цээрийн дэглэм хэрэгжүүлнэ

ИЖ БАЛНАД

Шалтгаан: Халдвар үүсгэгч нь өвчтэй мал, амьтан юм. Мөн үүсгэгчийг 
биедээ тээгч мал, амьтан, шувуу, зэрлэг амьтан, өтөг бууц, тогтоол 
ус зэрэг нь халдвар тархах нөхцлийг бүрдүүлнэ. Иж балнад нь мал 
хээл хаях, нялх төлийн тэжээл боловсруулах зам болон уушиг эмгэгшиж 
үжил хэлбэрээр өвчлөх шинж тэмдгээр илэрдэг халдварт өвчин юм. 
Улмаар хүн өвчилнө, хоолны хордлого үүсгэнэ.

ЭМЧИЛГЭЭ: Хээл хаясны дараа үржлийн эрхтнээр дамжин хоёрдогч 
халдвар авах, савны буртгаар халдвар тархахаас сэргийлэх зорилгоор 
хээл хаясны дараа бэлэг эрхтнийг өдөрт 2 удаа, 2–3 хоног туршид 
халдваргүйжүүлэх бүлээн уусмалаар угаана. 

Тэмцэх арга хэмжээ: Иж балнад гарсан айл өрх, аж ахуйн нэгжийн мал 
сүрэгт мал эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн дүүрэг, сумын 
Засаг даргын захирамжаар хязгаарлалтын дэглэм хэрэгжүүлнэ. 
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IV. ЯМААНЫ ҮРЖЛИЙН БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ,  ХЭЭЛТҮҮЛЭГ ЯВУУЛАХ 

• Ямаан сүргийн үржлийн бүртгэлийг 
хөтөлснөөр тухайн сүргийн дундаж 
ашиг шимийг тодорхойлон, дундаж 
ашиг шимээс дээгүүр үзүүлэлтэй тухайн 
бодгалийг сонгон, хээлтүүлгийн ажлаа 
явуулна.

• Ашиг шимээрээ шалгарсан хээлтүүлэгч, 
хээлтэгчийг сонгон хээлтүүлгийн 
ажлыг явуулж, бүртгэлжүүлнэ.

• Хээлтүүлгийн ажлын үр дүнг илтгэх 
ишигний бүртгэлийг хөтлөн явуулж, 
1.5 настайд нь тухайн ямааны ашиг 
шимийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг 
тодорхойлон бүртгэлжүүлснээр, эх, 
эцгийн элит /шилдэг/ шинж чанар 
хадгалагдсан эсэхийг тогтооно 
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

ЯМААНЫ ҮРЖИЛ СЕЛЕКЦ 

Энэ ажлаар ашиг шимийн 
үзүүлэлт тогтоогдоно.

Үржлийн ажлын зорилго, 
чиглэл тодорхойлогдоно

АНГИЛАЛТ СОНГОЛТ ХЭЭЛТҮҮЛЭГ ТӨЛЛӨЛТ

Энэ шатанд зорилго, 
чиглэлд нийцсэн хээлтэгч 
(эм ямаа), хээлтүүлэгч 
(ухна)-ийг тохируулан 
болон шилэн 

сонгож авна 

Энэ үед хээлтүүлэгт 
орох ямааг сонгож 
бүртгэлжүүлэн хээлтүүлэг 
явуулах аргаа сонгож, 
хугацааг тогтооно

Гарсан ишгийг үржлийн 
бүртгэл авах буюу 
бүртгэлжүүлнэ 
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IV. ЯМААНЫ ҮРЖЛИЙН БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ,  ХЭЭЛТҮҮЛЭГ ЯВУУЛАХ 

Ямаан сүрэгт явуулах үржлийн ажил нь сонгон үржүүлэг (селекци)-т тулгуурлана.
Өөрөөр хэлбэл сүрэгт шилэн сонголт хийх замаар тохиромжтой хэвшлийн малыг өсгөн үржүүлж шаардлага хангахгүй малыг сүргээс зайлуулах 
(заазлах) нөхцлийг хангана.   

Тооны шинж тэмдэг 
(Гадаад орчны нөлөөлөөгөөр хувьсан өөрчлөгддөг) 

 АМЬДЫН ЖИН, НООЛУУРЫН ГАРЦ, ГОЛЧ, УРТ 

Чанарын шинж тэмдэг
(Гадаад орчны нөлөө бага)

ЗҮС, НООЛУУРЫН ӨНГӨ, ТУЯА, ЦУСНЫ БҮЛЭГ, 
ЭВЭРТЭЙ, МУХАР

ЭДГЭЭР ШИНЖ ТЭМДГҮҮДИЙГ БОДГАЛЬ ТУС БҮРЭЭР ТОДОРХОЙЛНО
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

1. ҮРЖЛИЙН ЯМААНЫ АШИГ ШИМИЙН БҮРТГЭЛ

Үржлийн ямааны ашиг шимийн бүртгэлийг хөтөлснөөр өөрийн сүргийн ашиг шимийн түвшинг тогтоож, сүргийн алдаатай 
(амьдын жин бага) ба ашигтай (ноолуурын гарц их) шинжийг илрүүлж, үржилд ашиглах ямааг сонгоно.
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2. ХЭЭЛТҮҮЛГИЙН БҮРТГЭЛ

Ямааны хээлтүүлгийн бүртгэлийг хөтлөх нь ямар эм ямаанд аль ухна тавьсныг тэмдэглэснээр төлийн эх, эцгийг тодорхойлох 
ба үржилд худалдах, бүтээгдэхүүн борлуулахад удам гарвалийг тодорхойлох эх баримт болно.

№
Эм ямааны хувийн 

дугаар
Зүс Нас

Хээлтүүлсэн ухна
Хээлтүүлсэн 
он сар өдөр

Төллөх он 
сар өдөрХувийн 

дугаар
Зүс Нас

1 265312 улаан 5 265402 улаан 4   2015.10.29 2016.03.28

2

3
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

ХЭЭЛТҮҮЛГИЙН ТӨРЛҮҮД

ХЭЭЛТҮҮЛЭГ

ЕРДИЙН

ЗОХИОМОЛ

ГАРДАН

ХЭСЭГЧИЛСЭН
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ЗОХИМОЛ ХЭЭЛТҮҮЛЭГ ЕРДИЙН ХЭЭЛТҮҮЛЭГ ГАРДАН  ХЭСЭГЧИЛСЭН 

ЗОРИУДЫН ХЭЭЛТҮҮЛЭГ

Хүн хүч хөрөнгө зарана
-Чанартай хээлтүүлэгч (ухна) –ийн 
удамшлын чанарын сүрэгт түгээх 

хугацаа бага.
-Хээлтүүлгийн үед бэлгийн замын 
элдэв өвчний халдвар тархахаас 

сэргийлнэ
-Сувайралт багасна.

-Хээлтүүлгийн бүртгэл хөтлөх 
боломжтой

Хүн хүч хөрөнгө зарахгүй ч ихээхэн 
дутагдалтай

-Олон тооны ухна шаардлагатай.
-Хээлтүүлэгч хэт олон харайснаас 
амархан ядарч хээлтүүлэх хугацаа 

богиносно.
-Нэг эм ямаанд олон ухна харайснаас 

хээл цуцрана.
-Хээлтүүлгийн бүртгэл хөтлөх 

боломжгүй

Хүн хүч хөрөнгө зарна
-Сайн чанарын ухна, эм ямааг 
тохируулан сонгох боломжтой.
-Нэг хээлтүүлэгчээр олон мал 
хээлтүүлж хээлтүүлэх хугацаа 

уртасгана.
-Гарвал ашиг шим болон 

хээлтүүлгийн бүртгэлийг хөтлөж 
сүргийн ашиг шимийг дээшлүүлэх 

боломжтой
.

Хүн хүч хөрөнгө зарна
-Сайн чанарын ухна, эм ямааг 
тохируулан сонгох боломжтой.
-Нэг хээлтүүлэгчээр олон мал 
хээлтүүлж хээлтүүлэх хугацаа 

уртасгана.
-Гарвал ашиг шим болон 

хээлтүүлгийн бүртгэлийг хөтлөж 
сүргийн ашиг шимийг дээшлүүлэх 

боломжтой
.
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

УХНА ЯЛГАХ

• Ухныг хээлтүүлгээс бусад хугацаанд 
тусад нь ялган суурилж маллах нь 
чухал. 

• Зарим газар ухнаа ялган 
суурилдаггүй, хөг зүүж  сүрэгт 
хамт малладгаас ухны чив гэмтэх, 
өвчлөхөөс гадна хээлтүүлгийн 
үед ороо орохгүй, байнга ямаа 
хөөснөөс тарга хүч нь буурах  сөрөг 
үр дагавар гардаг.

• Эм ямааны хээл хаях, дутуу болон 
хэнз ишиг гаргах зэрэг эрсдлүүд 
тохилддог.  
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3. ИШИГНИЙ БҮРТГЭЛ

Ишигний бүртгэлийг ишиг төрөх үед тэмдэглэх бөгөөд 
гарваль буюу эцэг, эхийн дугаар, төрсөн хугацаа, хүйс, өсөлт 
хөгжилтийг тодорхойлох, амьдын жин, үсэн бүрхүүлийн 
өөрчлөлт, ишигний онцлог араншин зэрэг шаардлагатай 
үзүүлэлтүүдийг тэмдэглэнэ. 

№
Гарваль

Тө
рс

өн
 

ог
но

о

Х
ув

и
й
н 

д
уг

аа
р

С
од

он
 

тэ
м

д
эг

Х
үй

с Амьдын жин (кг)
Үсэн бүрхүүлийн 

хэвшил*

Та
й
лб

ар

Эхийн Эцгийн Төрөх үед
Нэг 

сартай
Ялгах үед Төрөх үед

Ялгах 
үед

1 265312 265402 2016.03.28 266001 сартай эм 2.4 6.4 13.2 А А цовоо
2
3
4
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

ЭРДЭМТНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨ 

• Тоон шинж тэмдэг буюу ашиг шимийн 
үзүүлэлтийг  жилд 2 удаа тогтоох буюу 
ангилалт гэж нэрлэж болно. Өөрөөр 
хэлбэл, амьдын жин, ноолуурын 
гарц, урт зэрэг мэдээллийг цуглуулна. 
Үүнийг хавар ноолуур самналтын 
үе болон намар хээлтүүлэгт орохоос 
өмнө мэргэжилтэн, мэргэжлийн 
байгууллагын удирдлага, аргазүйн 
дагуу заавал хийнэ.

• Энэхүү тоон шинж тэмдгийн зөрүү их 
байх тусам ямар нэг үржлийн ажил 
явуулахад гарах үр дүн сайн, хурдан 
байна гэсэн үг. 

• Энэхүү шинж тэмдгүүдийг бүртгэж 
хөтлөх нь тухайн үржил селекцийн үр 
дүнг тооцох, дараа дараагийн ажлыг 
төлөвлөх гол үндэс нь болдог. 

• Ямааны аж ахуйд үржлийн ажлыг 
шинжлэх ухааны үндэстэй, оновчтой 
явуулж богино хугацаанд чанартай 
сүрэгтэй болохын тулд бүртгэлийн 
хүснэгтүүдийг заавал хөтөлнө.    
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V.  ЯМААН СҮРГИЙН АРЧИЛГАА, МАЛЛАГАА

Ямааны арчилгааг ишиглэх 
үеэс нь эхлэн нас, хүйсэнд нь 
тохируулан арчлан маллана. 

Таны тогтвортой аж 
ахуйн бизнесийн 
амжилтын үндэс нь 
ямааны  арчилгаа, 
маллагаатай салшгүй 
холбоотой

Ямаан сүргийнхээ нас, 
хүйсэнд нь тохирсон 
улирлын онцлогтой 
арчилгаа, маллагааны 
ур чадвартай байх нь 
зүйтэй

Үржил, хээлтүүлгийн ажлыг 
мэргэжилтний зөвлөгөө, 
зааврын дагуу явуулна 

Ишиглэлт, ишиг бойжилтыг 
гардан хийх, эх ямааг 
сэнсрэхээс хамгаална

Ишгээ хөнгөлнө

Хашаа саравч, тэжээлийн сав, 
худаг, худгийн эргэн тойрны 
орчинг эрүүл, аюулгүй байх 
нөхцлийг байнга хангах

Нас, хүйс, улиралд нь тохирсон 
бэлчээр, сонгож, тарга хүч 
авахуулах, чамбайруулах

Ямаан сүрэгтээ мал эмнэлгийн 
ажил, үйлчилгээг мэргэжилтэтэй 
хамтран хуваарийн дагуу 
тогтмол, чанартай хийж зурших

Өвс тэжээл бэлтгэх
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

ИШИГЛЭЛТ УУРАГ СҮҮНИЙ АЧ ТУС

Уураг сүү нь гамма-глобулин, магнийн давс, 
кальци, фосфороор баялаг байдаг. 

Эхийн сүүгээр дамжин орсон гамма-глобулин 
нялх төлийн ходоод гэдэс боловсруулалгүй 
шууд ханаараа нэвтрүүлэн цусанд оруулдаг 
(энэ чанар зөвхөн төрсний дараахь 24-36 
цагт хадгалагдана).

Магнийн давсаар баялаг уураг сүү нь төлийн 
зунгагийг хөөж гэдэс, дотрыг цэвэрлэнэ. 

Цусанд орсон кальци фосфор нь яс, үсний 
түргэн хөгжилт, бэхжилтэнд илүү сайн 
нөлөөтэй. 

Уураг сүүнд цатгасан ишиг ходоод гэдэсний 
хямрал болон элдэв өвчинд өртөх нь бага 
байдаг. 

Эхийн дэлэнд хуримтлагдсан уураг сүүний 
гарц анхны гаралтаар хамгийн их байх 
бөгөөд дараа дараагийн гаралтаар багассаар 
3-4 хоногт хэвийн болно. 

Төллөлт: 20-30 мин явагдана
1-2 цагт хаг, судас хагдарч дуусна

Төл гармагц: Хошуу амыг бүрсэн 
салс, хальсыг арилган эхэд сайн 
долоолгоно

Төлийг амлуулна:  0.5-1 цагийн 
дотор ишгийг амлуулна. Уураг сүүнд 
хамгийн чухал “гамма-глобулин” 
уураг нялх төлд нэн чухал 
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V.  ЯМААН СҮРГИЙН АРЧИЛГАА, МАЛЛАГАА

Ишиг бойжуулах хамгийн ашигтай арга нь хөрөвжилтийн үе шатаар бойжуулах бөгөөд манай оронд хагас хөрвийн 
аргыг хангай, говь, хээрийн бүсийн онцлог, өвс тэжээлийн хүрэлцээ бэлчээрийн даацад тохируулан бойжуулдаг. 

БАГА ХӨРӨВ БУЮУ НЯЛХ ХӨРӨВ 
1-7 хоногтой ишгийг эхийн хамт байлгана. Эхэд 
ус, өвс, хужир ойр байлгах ба ишиг өөрийн 
дураар цадтал хөхнө. Гэвч сүү ихтэй ямааны 
ишиг хэт хөхснөөс чацга алдах магадлалтай.

ДУНД ХӨРӨВ
7-14 хоногийн настай ишиг эхийн дуугаа 
таньдаг болох тул эхээс ялгаж, эхийг ойрын 
бэлчээрт гаргана. Өдөрт 3 удаа хөхүүлнэ. 
Шөнийн цагт эхтэй нь хамт хонуулна.   

ИХ ХӨРӨВ
14-өөс дээш хоногтой ишгийг өдөр шөнөгүй 
эхээс нь тусгаарлаж өдөрт 2 удаа хөхүүүлнэ. 
Нарлах хашаанд зөөлөн өвс бага багаар боож 
тавьж өгнө. 
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

ИШИГ ХӨНГӨЛӨХ

Ишиг хөнгөлөх нь эх мал, эцэг малын тэнцвэрийг тогтоож 
буй хэрэг. Хурга, ишгийг нэг настайд нь зуны эхэн сарын 
шинийн нэгэн юмуу арван тавны өдөр хөнгөлнө. Хөнгөлөх 

хутга нь нарийн үзүүртэй нимгэн хутга байдаг бөгөөд тэр 
хутгаа хадганд ороогоод нандигнан хадгалж зөвхөн мал 
хөнгөлөхөд хэрэглэдэг. 
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ЭМ ЯМААНЫ АРЧИЛГАА МАЛЛАГАА

• Ямааны үндсэн тэжээл нь ургамлын 
гаралтай бүдүүн шүүст тэжээл, 
амьтны гаралтай тэжээлээс сүү, 
сүүн бүтээгдэхүүн, цус, загас, махны 
гурил зэргийг бага хэмжээгээр өгч 
болно. 

• Бэлчээрээс хоногт дунджаар нас 
гүйцсэн эм ямаа 5-7 кг, борлон 4-5 
кг ногоо иддэг.  

• Өвлийн улиралд ямааг буурцагт 
ургамал, эрдэнэшиш, наранцэцэг, 
тэжээлийн хулуу зэргээр дарш 
бэлтгэн тэжээхэд зохилтой. Энэхүү 
даршийг хоногт 3 кг хүртэл, хээлтэй 
ямааны хээлийн 2-р хагаст 1кг-аас 
хэтрүүлж болохгүй. 

• Хорголжин тэжээлийг хоногт эм 
ямаанд 0.3-0.6кг, харин хивэг бүх 
насны ямааны сайн тэжээл болдог 
тул бага зэрэг чийглэж дангаар нь 
болон дарштай хамт өгч болно.      
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

УХНЫ АРЧИЛГАА, МАЛЛАГАА

• Ухны тарга хүч нь хээлтүүлгийн бус 
үед дундаас дээш, хээлтүүлгийн үед 
дунд байвал илүү зохистой 

• Зуны улиралд ухныг ургамал, ус 
сайтай бэлчээрт маллаж, нэмэлтээр 
хоногт 300-500 грамм хүчит тэжээл 
өгнө. 

• Хээлтүүлэгт орохоос 1.5-2 сарын 
өмнө бага багаар хивэг, буурцагт 
ургамал бүхий тэжээл өгнө.  
Хээлтүүлгийн үед хоногт хошуу 
будаа, хивэг, вандуй зэрэг уураг 
агуулсан хүчит тэжээл 1.0-1.2 кг-аар 
тооцож нэмж өгнө.  
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ЯМААНЫ ХАРИУЛГА - УСАЛГАА

Цасаар ундаашдаггүй, цангаг байдалтай байх ба цас идснээс 
дотроосоо хайрагдаж, үргэлж бээрэг явдаг.  Хайрагдаж, 
бээрснээс тарга хүч нь нэлээд буурч, онд ядруу орох нэг 
нөхцөл болдог. Өвөл-хаврын улиралд тогтмол усалж байвал 
бие нь пулаацаж, цангадаггүй, тэжээлийн шингэц сайн, 
тарга хүчээ аодлахад чөдөр болно. Худаг буюу харзны 
эснаас долоо хоногт 2 удаа усалж, биеийн жихүүцлийг 
гаргаж, дулаацуулна.

Намрын шар нартай өдрүүдэд өдөр бүр услах ба 
бороотой бүрхэг өдөр өнжөөж болно. 

Ус бэлчээр дутсан, усны зай холдсон бол тарга хүчээ 
амархан алдана. 

Ямааг хааяа хүйтэн усанд умбуулж байвал тарга хүчний 
тогтоц болон ноолуурын ургалтанд сайн нөлөөтөй. 

Зуны тэргүүн сард нялх ногоо шүүс шим сайтай тул ямаа ус 
гавьж уудаггүйг харгалзан өдөрт 1 удаа усална. 

Аагим халуун эхлэх үеэс өдөрт 2 удаа усална. Эхнийхийг нь нар 
баруун хананаас мултарч, газар түших үед, оройныхыг нар зүүн 
хна өгсөх үед худгаас эсвэл  цэнгэг, зөөлөн урсгалтай усаар усална.
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

ЯМААНЫ ХАРИУЛГА-БЭЛЧЭЭР СОНГОЛТ

11-р сарын 20-доос хаврын сар дуустал тарга хүчээ алддаг тул өдрийн 
дулааны хэмийг анзаарч цас багатай нөмөр газрыг бараадуулан 

бэлчээнэ

Өвлийн улиралд ямааны тарга хүчийг тогтоон барих нь чухал. 
Агь, ботууль, ерхөг, хялгана, шаваг, дэрс бүхий нөмөр дулаан 
бэлчээр сонгох

Намрын улиралд бэлчээрийг аль болох олон цагаар ашиглахыг 
хичээх нь зүйтэй. Өглөө хяруу чийг унасан үед түүнийг хайлаах 
өмнө нар битүү байхад орой хариуй бүрийд хотлуулна 

9-10-р сард тарга хүч чамбайрч гүйцдэг тул  агь, таана, 
ботууль, хиаг, хялгана, тогторгоно элбэгтэй бэлчээрт хариулах

Хаврын эхэн үед салхи нөөлөг багатай дэрстэй уул толгодын 
бэл, энгэр ээвэр газрыг бараадан  дагжуурдуу  газар бэлчээх 
нь зүйтэй  

Ямааг төллөх үед ойрын соргог бэлчээр ашиглана. Цас эрт 
ханзарч яргуй ургаж, агь нүдэлдэг нөмөр дулаан энгэр бэлд 

бэлчээх

7-р сард халууны элч нэмэгдэх үед ялаа шумуул багатай уулын хяр 
толгодын ар, сүүдэрлэг газраар бэлчээнэ. 

Хялгана, хазаар өвс, хиаг, тогторгоно бүхий бэлчээр сонгох 
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ЯМААНЫ ТЭЖЭЭЛ 

Хээлтэй ямааг төллөхөөс 30-45 
хоногийн өмнөөс эхлэн өдөрт 0.5 кг 
өвс, 0.1-0.2кг хүчит тэжээл, хөхүүл 
үед 0.6 кг өвс, 0.2кг хүчит тэжээл  
нэмж өгнө.

ХЭЭЛТЭЙ ЯМАА 

ЖИЛБЭГҮЙ ЯМАА

СЭНСЭРСЭН ТӨЛ

УХНА

ТӨЛ 

Хээлтүүлгийн улирал дуусмагц ухныг тэжээлд 
оруулах нь зүйтэй. Ухнанд  өдөрт 1-1.5 кг ногоон 
өвс, 0.1-0.2 кг хүчит тэжээл, 10-15 г давс хужир өгнө.

Жилбэгүй төллөсөн ямааг өдөрт 
сайн чанарын өвс, хүчит багсармал 
тэжээлийг 3-4 удаа өгөх ба 2-оос 
доошгүй удаа давстай бүлээн усаар 
усална. Мөн шар будааг хар цай, 
шөлөнд чанаж өдөрт 2-3 удаа 1 
литрийг өгнө

Хөрөвжсөн төл эхээ даган бэлчээрт явах үед идсэн хагд өвсөө боловсруулж чадахгүй мөн том малын хөл гүйцэхгүйгээс ядарч сэнсэрдэг. 

Сэнсэрсэн төлд мангир, таана, хөмөлийн дарш, зоодой, сорсыг хандлан уулгана.

Мөн сэвсийг бүлээн усанд хандлан уулгавал гүзээ сархинаг, хэрхэнэгт байх эслэг тэжээлийг боловсруулахад чухал үүрэгтэй шаахайнцар 
хэмээх бичил биетнийг дэмжин өвсөн тэжээл боловсруулалтыг сайжруулна 

Төлд 7 хоногтойгоос навчирхаг өвс өгч, наралгааны 
талбайд цэвэр ус тавьж өгч уулгаж сургана.

14 хоногтойгоос 20-30 грамм байхаар багсармал 
тэжээлийг сайн дэвтээж давс, хужраар амтлан 
дасгаж улмаар 100 грамм хүртэл өгч болно. 

Мөн энэ үеэс мангир, таана, хөмөлийн зоодой, агь, 
бударганы сорс өгч болно. 
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

ЯМААНЫ ХАШАА, САРАВЧ

Монгол орон эх газрын эрс тэс 
уур амьсгалтай тул мал сүргээ 
байгалийн гэнэтийн салхи шуурга, 
бороо, цас, хүйтрэлт зэрэг аюул 
бэрхшээлээс хамгаалах үүднээс 
хашаа саравч, байрыг барьдаг. 

МАЛЫН БАЙРЫГ БАРИХДАА:

Хүйтэн салхи жаврын урсгалаас 
нөмөртэй, ялимгүй төвгөрдүү, 
өмнө, зүүн буюу баруун өмнө 
зүг рүү бага зэрэг хэвгий, ус 
сайн нэвтрүүлдэг хуурай хөрстэй 
цас тогтож хунгарладаггүй, 
шаардлагатай үед хашаа 
саравчаа өргөтгөх, туслах 
чанарын барилга байгууламж 
барихад хүрэлцүхүйц талбайтай 
байна. 

Байрны талбайг 
тооцохдоо:

Ухнанд 0.8-0.9м2

Эм ямаанд 0.7м2

Эр ямаанд 0.8м2

Борлонд 0.5м2

Ишигтэй ямаанд 
0.7-0.84м2

Ишгэнд 0.2-0.3 м2

Ямааны хашаа 
саравчийг  П,  Г 
хэлбэрээр эсвэл 
саран, хагас саран 
хэлбэрээр барьж 
байгуулна
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Малын байрыг барихдаа 
тухайн нутгийн боломжоос 
шалтгаалан хад, чулуу, мод, 
бургас, хөрзөнгөөр барина. 

Мал хотлуулах хороог 
дугуй хэлбэртэй 
барьснаар багтаамжийг 
нэмэгдүүлнэ. Хорооны 
өндөр 1.2 м орчим 
өндөртэй байвал салхи 
хургадаггүй.

ЗАРИМ ГАЗАР ӨВЛИЙН 
ОТРЫН ҮЕД ЦАСААР 
ХОРОО БАРЬЖ САЛХИ 
ШУУРГАНААС МАЛАА 
ХАМГААЛДАГ.
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

V.  ЯМААН СҮРГИЙН АРЧИЛГАА, МАЛЛАГАА

О.ШАГДАРСҮРЭН, 
АКАДЕМИЧ, ШИНЖЛЭХ 

УХААНЫ ДОКТОР

• Саран хороонд мал хотолсон 
үед хоттой малын амьсгаагаар 
гарсан усны уур хүйтэн агаарт 
мананцар цан болж хувирахдаа 
их хэмжээний дулаан шингээн 
хоттой малын дээрхи 1 м орчим 
зайд агаарыг бүлээн болгодог. 
Үүнийг хотын дээрхи дулаан 
агаарын хөшиг гэж үзэж болох 
юм” гэж бичжээ

• Тэвний чинээ нүхээр тэмээн 
чинээ жавар орно” гэлцдэг. 
Монголчуудын үе уламжлан 
хэрэглэж ирсэн үнэ өртөг хямд, 
олдоц ихтэй, гарын доорхи 
шаваасны материалд үхрийн 
баас орно. Үхрээ баасан даруйд 
хөлдөөгүй байхад нь авч дүнз, 
шургаагны завсарын зай болон 
гэрэлтэж байгаа нүх сүв бүхий 
газруудад гараараа нааж нялна.

• Дунд идэш, дулаан хэвтэр 
гэсэн үг бий. Энэ хэлц үгний 
гол санаа нь малыг онд мэнд 
оруулахад дороос дааруулахгүй 
байх нөхцөлийг бүрдүүлэх нь 
тэжээлтэй эн тэнцүү утгаар 
малын хэвтэр бууцыг авч 
үзэхийг зөвлөсөн хэрэг.

• Хашааны хөдсөн баас/хүйдэс/-
ыг өдөр бүр арилгаж байхаас 
гадна шээсэн хэсгийг өдөр бүр 
заавал зайлуулж, оронд нь 
шинэ бууц хийж өгөх нь чухал

АРДЫН СУРГААЛ МАЛЧДЫН ӨВӨЛ ЦАГИЙН 
МАЛ МАЛЛАГААНЫ АРГА 

УХААН
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ЯДАРЧ ДОРОЙТСОН 
ЯМААНЫ НООЛУУР НЬ 
ХАГ, ХОГНЫ АГУУЛАМЖ 
ИХ, ХУГАРАМТГАЙ, 
ГЭМТЭЛТЭЙ, ХЯЛГАСНЫ 
АГУУЛАМЖ ӨНДӨР БОЛДОГ. 
ИНГЭСНЭЭР, ТАНЫ БЭЛТГЭСЭН 
НООЛУУР БОЛОВСРУУЛАХ 
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН 
ТЕХНОЛОГИТ ТЭНЦЭХГҮЙ 
БОЛНО. 

МАЛЧИН ТАНЫ БИЗНЕСИЙН 
ОРЛОГЫН ҮНДСЭН ЭХ ҮҮСВЭР 
НЬ ЯМААНЫ НООЛУУР БИЛЭЭ.  
ИЙМД ТАНЫ АРЧИЛГАА, 
МАЛЛАГААНЫ ХАНДЛАГА 
НЬ ЯАЖ ЧАНАРТАЙ, ЭРҮҮЛ 
ЯМААН СҮРЭГТЭЙ БОЛОХООС 
ШУУД ХАМААРНА

ЭРҮҮЛ НООЛУУР 
БЭЛТГЭХ НЬ АЖ 

АХУЙ ЭРХЛЭГЧ ТАНЫ 
ХӨДӨЛМӨРӨӨС ШУУД 

ХАМААРНА

САМНАЛТЫН 
БЭЛТГЭЛЭЭ 

БАЗААХ

НООЛУУР БЭЛТГЭЛД 
НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН 

ЗҮЙЛЭЭ ЗӨВ ТООЦОХ

САМНАЛТЫН 
ХУГАЦААГ ОНОВЧТОЙ 

ТӨЛӨВЛӨХ

САМНАСАН 
НООЛУУРАА ӨНГӨӨР 

НЬ, ЯМААНЫХАА 
НАСААР АНГИЛАХ

САМНАХ 
АРГАЧЛАЛАА ХҮН 

БҮР ЭЗЭМШИХ
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

ЯМАА САМНАЛТЫН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ БА САМНАХ ХУГАЦАА

• Бэлчээр ус, хужир сайтай 
нөмөр, нөөлөг газрыг сонгон 
хаваржаална. 

• Самнахын өмнө илүү гэр, 
майхан, хаац, дэвсгэр, хүлэг 
боолт, 3 төрлийн сам, хайч 
цэвэр даавуу буюу маалинган 
таар, шуудайг урьдчилан 
бэлтгэнэ.

• Ямааны бүх биеийн хялгасыг 
ноолуураас нэг сантиметрийн 
дээгүүр сэрмэн хайчилж 
тусгай уутанд хийнэ. Хялгасны 
сэрмэгдэс биеийн аль ч хэсэгт 
унах боловч 3-7 хоногт дийлэнх 
нь ойчиж цэвэршдэг. Ингэснээр 
самнах үед хялгасны агууламж 
бага байна.

• Ямаа самнах хугацаа нь бүс 
нутаг, цаг агаарын байдлаас 
шалтгаалан харилцан адилгүй 
үргэлжилнэ. Ихэвчлэн 3-р сарын 
2-р 10 хоногоос эхлэн 5-р сарын 
2-р 10 хоног хүртэлх хугацаанд 
үргэлжилдэг.
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ЯМАА САМНАЛТЫН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ БА САМНАХ ХУГАЦАА

ЭР СУВАЙ 
ЯМААНААС 
ЭХЭЛНЭ

ДАРААГИЙН 
ЭЭЛЖИНД 
ЭМ ЯМААГАА 
САМНАНА

ДАРАА НЬ 
БОРЛОН, 
ШҮДЛЭНГҮҮДЭЭ 
САМНАНА

СҮҮЛД НЬ 
УХНАА 
САМНАНА

Тарга хүч сайтайгаас  
нь эхлэн самнана   

Хээлтэй ямааг ишиглэснээс хойш 
7-14 хоногийн дараа самнана

Зарим газар хээлтэй ямааг ишиглэхээс 
7-14 хоногийн өмнө ч самнадаг
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

ЯМАА САМНАЛТЫН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ БА САМНАХ ХУГАЦАА
ЭВРЭЭС УЯЖ ГАДСАНД БЭХЛЭН 
ХОЙД ХОЁР ХӨЛИЙГ БООЖ 
СУНГАН ГАДСАНД БЭХЭЛНЭ

Өвчүү гэдэс, хаа гуяны дотор тал, 
омлуурыг самнана

УРД ХОЁР ХӨЛИЙГ ХОЙД БУРУУ 
ХӨЛТЭЙ НЬ ХАМТ ХҮЛНЭ

Эвэр чихний уг, дагзны ар, шанааг 
чигжүү шүдтэй самаар үсний 
ширхэгийг дагуулан самнана. 
Үүний дараа их биеийн хэсгийг хол 
зайтай шүдтэй самаар самнаж даахь 
ширэлдээг гарган шүд хоорондын зай 
багатай самаар самнана

УРД ХОЁР ХӨЛИЙГ ХОЙД ЗӨВ 
ХӨЛТЭЙ НЬ ХАМТ ХҮЛНЭ

Эргүүлэн их биеийн хэсгийг хол 
зайтай шүдтэй самаар самнаж даахь 
ширэлдээг гарган шүд хоорондын зай 
багатай самаар самнана
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БАРААН

ӨНГӨӨР
ЦАЙВАР ЦАГААН

ХЯЛГАСААР ДААХИРСАН, ШИРЭЛДСЭН ХЭСГИЙГ 
ГАРГАХАД ХЯЛГАСНЫ АГУУЛАМЖ ИХ, БОХИРЛОГДСОН 

НООЛУУРЫГ ТУСАД НЬ САВЛАНА. 

НАС, ХҮЙСЭЭР НЬ БУЮУ 
Эр ямаа, Эм ямаа, Борлон-шүдлэн, Ухнаны ноолуурыг тус тусад нь ялгаж, савлана. 

САМНСАН НООЛУУРЫГ АНГИЛАХ
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УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 2

НООЛУУРЫН АНГИЛЛЫН СТАНДАРТ /ӨНГӨ, ЧАНАР/

Монгол улсын стандартад ямааны ноолуурыг өнгөөр нь  цагаан, цагаан цайвар, цайвар, бараан гэж  4,  өнгө дотроо 
чанараар нь  дээд, I зэрэг,  II зэрэг,  III зэрэг гэж 4 ангилна (МNS 38:2007). 

№ ӨНГӨ ТОДОРХОЙЛОЛТ

1 Цагаан Ноолуур, хялгас цагаан

2 Цагаан цайвар Ноолуур нь  шаргал, цайвар, хялгас нь хул шаргал, улаан бор 

3 Цайвар Ноолуур нь хөх туяатай цайвар, хялгас нь цагаан хар, холимог 

4 Бараан Ноолуур бараан, хялгас хар 

№ ЧАНАРЫН ЗЭРЭГ ДУНДАЖ ГОЛЧ, МКМ ХЯЛГАСНЫ ХЭМЖЭЭ %

1 Дээд 15.5 хүртэл 20 хүртэл

2 I зэрэг 15.51-16.8 20 хүртэл

3 II зэрэг 16.81-17.5 20.1-30.0

4 III зэрэг 17.51-19.0 30.1-60.0
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Доктор Б.Нарантуяа 3 сар агуулахад 
хадгалсан ноолуурын чанар 
хэрхэн өөрчлөгдснийг судалжээ. 
Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд, 
нийт 2.5 кг ноолуурын 0.2 кг буюу 
8% нь ”дээлийн хивэн” эрвээхэйн 
ялгадас болж, 2.3 кг буюу 98% нь 
уртын хувьд стандартад нийцэхгүй 
болжээ. Учир нь дээлийн хивэн 
эрвээхэй ноолуурыг хавж идснээс, 
дунджаар 4.8 см урттай ноолуур  
2.4 см болтлоо богиносчээ. 

Ийм учраас ноолуур хадгалах 
агуулах нь хуурай, сэрүүн (-100C 
хэмтэй, 25% орчим чийгтэй) 
байх хэрэгтэй. Мөн “агь”-ийг 
баглаа хооронд хавчуулах болон 
агуулахын хананд өлгөж болно.

НООЛУУР БЭЛТГЭЛД ХАДГАЛАЛТААС  ШАЛТГААЛСАН ГЭМТЭЛ 

ЗОРИУЛТЫН 
БУС АГУУЛАХАД 

ХАДГАЛСАН 
НООЛУУРТ 
УЧРУУЛАХ 
ХӨНӨӨЛТ 

ШАВЖ БОЛОН 
НООЛУУРЫН 
ГЭМТЛҮҮД 
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