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PREFACE

Este papel é um de uma série publicada por Voluntários dentro Técnico Ajuda para
prover uma introduçăo a estado-de-o-arte específica tecnologias de interesse para
pessoas em countries. em desenvolvimento O săo pretendidos documentos ser
usada como diretrizes para ajudar para as pessoas a escolher tecnologias que săo
satisfatório ŕs situaçőes deles/delas. que Eles năo săo pretendida prover
construçăo ou implementaçăo as Pessoas de details.

é urgida para contatar VITA ou uma organizaçăo semelhante mais adiante para
informaçăo e ajuda técnica se eles acham que um particular tecnologia parece
satisfazer as necessidades deles/delas.

Foram escritos os documentos na série, foram revisados, e foram ilustrados quase
completamente por VITA Volunteer os peritos técnicos em um puramente basis.
voluntário Uns 500 voluntários eram envolvidos na produçăo dos primeiros 100
títulos emitidos, enquanto contribuindo aproximadamente 5,000 horas do time.
deles/delas o pessoal de VITA incluiu Patrice Matthews e Suzanne Brooks que
controla typesetting e plano, e Margaret Crouch como o editor sęnior e gerente de
projeto. VITA Voluntário Dr. R.R. Ronkin, aposentado da Fundaçăo de Cięncia
Nacional, emprestou o seu perspectiva inestimável, como um voluntário, para a
compilaçăo de revisőes técnicas, conversaçőes com contribuir os escritores,
editando, e em uma variedade de outros modos.

O autor deste papel, VITA Volunteer cientista Claudia animal Ingham, especializa
dentro o ao cuidado de cavalos e açăo pequena em Oregon. Loren Sadler é um
engenheiro agrícola que foi um VITA Volunteer por muitos anos. Ele é aposentado,
e com a esposa dele Joanna corre uma fazenda pequena na Pennsylvania. VITA
Voluntários o Bruce Sanborn, engenheiro químico, e Paul Abrahams, um cientista
de terra, tenha um interesse especial criando ovelha.

VITA é uma organizaçăo privada, sem lucro que apóia as pessoas trabalhando em
problemas técnicos em países em desenvolvimento. ofertas de VITA informaçăo e
ajuda apontaram a ajudar os indivíduos e grupos selecionar e tecnologias de
instrumento destinam ŕs situaçőes deles/delas. VITA mantém um Serviço de
Investigaçăo internacional, um especializado centro de documentaçăo, e uma lista
computadorizada de voluntário consultores técnicos; administra campo a longo
prazo projeta; e publica uma variedade de manuais técnicos e documentos.

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Understanding Produção De Ovelha
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1. FUNDO

A ovelha era um das espécies animais mais cedo ser domesticada, com evidęncia
que eles foram mantidos e năo caçaram já em 10,700 anos atrás no desfiladeiro do
Maior Rio de Zab em Do norte Lă de Iraq. foi achada nos restos de 20,000-ano
velho aldeias na Suíça (Blakely e Bade, 1986). Ovelhas de săo na realidade bem
apropriado para uso por pessoas porque eles podem digerir fibroso porçőes de
Bactérias de plants. e fungos no intestino de ovelha permitem eles para usar
alimentam recursos que săo de pequeno ou nenhum valor direto como food
humano sources. Em deste modo ovelha pode ser elevado em marginal terras ou
faz uso de subprodutos de colheita enquanto carne produtora, ordenhe, lă, peles,
e adubo.

Muitas raças de ovelha, particularmente esses para os que săo nativos o abandone
regiőes do mundo, use água muito eficazmente e pode ir durante vários dias sem
beber. que Eles podem pastar longe de molhar buracos e coloca menos tensăo em
terra e vegetaçăo próximo water. Dentro regiőes áridas ou esse desertification
experimentando, criando ovelha, ajude alivie erosăo e problemas de saúde comum
a áreas onde animal e densidade humana é muito alta para para ser apoiada pelo
recursos locais.

Puxando nos recursos genéticos do mundo muitas ovelha cria e usando cruz-
procriaçăo para alcançar uma combinaçăo desejada de características possa trazer
grandes benefícios a pessoas. Se em enredos pequenos em molhado trópicos ou
em gamas de muitos hectares em secador, mais variada climas, podem ser usadas
ovelhas aliviar crises de comida ou prover produtos para comércio ou troca.

2. OVELHA CRIA E OS USOS DELES/DELAS

Entre as centenas de raças de ovelha, muitas lă de produto que pode facilmente
seja usada pelas pessoas que os elevam. Moreover, lă é facilmente armazenada e
transportou. Ao longo de Norte a África e Ásia săo criadas ovelhas para a lă grossa,
durável deles/delas (lă " de " tapete) isso é usada para fazer tapetes, barraca decora
com painel, e outros tecidos pesados. Isto está em contraste afiado para os Estados
Unidos onde só 7 por cento da lă consumida é lă de tapete (Ensminger e Parker,
1986). O Awassi geralmente é uma raça achada no Oriente Médio onde ovelha é
elevada como dual - ou animais de triplo-propósito que provęem leite e carne além
de fibra.

Ao longo dos graus melhores mundiais de lă é usado em clothing. O raças de
ovelha que cultiva isto săo muito diferentes desses que cultive wool. grosso raças
de lă Boas no Americas localize o deles/delas ascendęncia para o Merino espanhol.
Ovelhas de desta raça eram primeiro levada ao Americas por exploradors
europeus. O Debouillet-Merino foi desenvolvida de açăo de procriaçăo européia e
é comum dentro o West. americano Muitas outras raças produzem lă boa de
qualidade alta enquanto prosperando em condiçőes ambientais diversas.

O Karakul, originalmente do que é agora o soviético Do sudeste, Repúblicas e Iră, é
elevada para sua pele. animais Jovens (cordeiros) geralmente é matada a alguns
semanas de idade quando a pele for macio e pliable. que Muitos gordura-seguiram
do que ovelhas prosperam em regiőes de deserto A África e Asia. Embora



3 / 13

pertencendo ŕs mesmas espécies como o raças previamente mencionaram, eles
tęm uma base larga ao rabo isso lhes permite armazenar mais gordo que outras
raças. Esta energia loja permite os animais para sobreviver condiçőes severas; eles
podem ir para períodos longos de tempo sem encher a água de corpo deles/delas.

Raças geralmente usada em produçăo de carne săo cruz-criadas levar vantagem de
uma variedade de características genéticas. O Suffolk é popular dentro os Estados
Unidos porque é um breed. alto, grande-moldado Seu tamanho provę o tipo de
carcaça magra desejado por consumers. Isto năo seja a raça de carne ideal em um
país onde a gordura conteúdo da carcaça é de grande valor. Even onde o mercado
demandas carcaças grandes, magras, Suffolks săo cruz-criados para outro traits.
Eles năo săo conhecidos pela habilidade de mothering deles/delas e assim pode
seja cruz-criada para assegurar aquelas taxas de sobrevivęncia de cordeiro é tăo
alto quanto possible. Range que rebanhos usam freqüentemente um Dorset cruz-
criado bate (o adulto macho) porque eles tęm pernas mais robustas e poderăo criar
mais ovelhas (fęmeas) em toda vida.

O Hampshire é outra raça de carne popular nos Estados Unidos que também
rendimentos um grosso a lă média. Seu propósito dual e adaptabilidade para
molhar climas é ativos onde tais características săo desirable. geralmente é elevado
em rebanhos de fazenda e năo em gama.

O Finnsheep achou popularidade em alguma procriaçăo programa, incluindo
esses em países de Terço-mundo. Though năo um muito forte ovelha devido a seus
ossos extremamente bons é prolífico; ovelhas tęm 3-4 cordeiros de cada vez e é as
măes boas. Este reproductive positivo características fizeram isto popular cruz-
criando projetos. Tais características positivas devem ser consideradas com
respeito ŕ produçăo sistema e recursos disponível. Se estas ovelhas fossem ser
elevada em uma área onde alimento inadequado estava disponível para lactating
ovelhas, entăo a perda de morte devido a provisăo de leite inadequada năo vai
autorize o investimento no Finn ovelhas.

Ao longo do Terceiro Mundo há muitas raças de ovelha destinam para as
necessidades de família ou os produtores comerciais. que é calculado que há 300
milhőes de ovelhas em países de Terço-mundo (o Smith, 1985); estes é 30 por
cento da ovelha do mundo Desenho de population.

 

neste recurso vasto é possível escolher melhor raças vestida para as condiçőes
ambientais de uma área como também o produto necessidades das pessoas que
criam os animais. Cruz-criar é um de as ferramentas mais efetivas que nós temos
por melhorar ou alterar ovelha products. que Sua aplicaçăo tem que levar em conta
muitas variáveis recursos disponíveis incluindo e qualquer doença endęmico
(naturalmente acontecendo) a um area. pode permitir O uso prudente de cruz-criar
+ pastor para combinar as características mais desejável para um específico
sistema de produçăo.

Ă
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3. RECURSOS PARA PRODUÇĂO DE OVELHA

Cercando de Pasto e Gama

A área pretendida por criar ovelha deveria ser avaliada antes o primeiro animal é
purchased. A pessoa poderia decidir comprar um grávida ovelha em qual caso uma
caneta pequena seria suficiente se alimento for ser trazida ao animal. que UM
rebanho requer para um pasto grande ou para gama.

Se a ovelha será limitada, năo agrupou por um pastor, enquanto cercando tenha
que ser adequado para manter os animais dentro de uma área. que Menos
trabalho é requerida por agrupar diariamente com uma gama cercada ou pasto. O
um-tempo custos de materiais e trabalha para construir a esgrima é significant. Os
custos de consertos e disponibilidade de cercar material no futuro (durante muitos
anos) também deveria ser considerada.

Podem ser construídas cercas de uma variedade de materiais. Onde quer que
possível, material local deveria ser usado como isto fará a cerca mais disponível e
qualquer cerca conserta pode ser feita facilmente porque materiais é prontamente
o available. Wood esgrima de painel é ideal para ovelha embora normalmente é o
tipo mais caro de cercar. Arame farpado de

e rodou arame é geralmente usado. Em um pasto onde cordeiros serăo mantida, as
praias ou tábuas precisarăo ser junto íntimo de forma que os cordeiros năo fazem
escape. Mesh esgrima é geralmente usada para jovem cordeiro pasture. A malha
deveria ser pequena bastante que os cordeiros năo fazem empurre as cabeças
deles/delas por e é aderida. UMA malha de 15 cm geralmente é melhor que uma
malha de tamanho maior (Ensminger e Parker, 1986).

A mais baixa praia ou se aloja a cerca deveria ser năo mais que 10 cm do chăo, nem
năo assegurar aquela ovelha empurram o arame e escapa, nem--pior--é
emaranhada e ferido. UMA cerca 120 cm em altura é normalmente alto bastante
manter um flock. A altura depende da raça a ser elevada. do que carneiros
agressivos Grandes podem precisar ser mantida atrás de uma cerca mais robusta,
talvez de plank de madeira.

Postes com firmeza plantados e bem-construiu portőes săo essenciais a bem
fencing. que A largura de aberturas dependerá de quantos animais săo ser
agrupada por eles e isso que, se qualquer, maquinaria precisará atravesse portőes.

Cercar sempre năo é necessário para produçăo de ovelha. No Estados Unidos
ocidentais săo mantidos muitos rebanhos em gama aberta e nunca é limitada até
ponha em canetas a um feedlot de acabamento ou house. empacotando peoples
Nômade agrupam ovelha ao longo de Do norte A África e Ásia sem cercar. Ovelhas
de pastoreadas deste modo tęm um instinto se reunindo forte que faz uma
existęncia migratória prático para o herder. a tendęncia deles/delas para ficar
próximas outras ovelhas, particularmente quando confrontou através de perigo ou
ŕ noite, aumentos o taxa de sobrevivęncia de animais onde predadores ou clima
severo săo diários desafios.

Pastoreando nômade requer os pastores educados e grande adaptabilidade por
parte da ovelha e o keepers. deles/delas Embora săo mantidas 44 por cento da
ovelha do mundo nesta moda (o Smith, 1985) năo é provável que uma ovelha nova
programa incluiria tal um sistema de produçăo extenso. que UMA possível exceçăo
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seria onde grupos de nômades que já agrupam camelos, gado, ou cabras desejam
acrescente ovelha ao herds. deles/delas que Isto poderia ser feita onde gado é
impróprio devido a condiçőes de seca ou onde um mercado novo existe para a
ovelha ou a lă deles/delas ou leite.

Qualidade do Recurso de Alimento

A qualidade de forragem e sazonalidade de crescimento de planta deveria ser
determinou ao selecionar o pasto ou percorre em qual a ovelha seja kept. As
espécies de plantas, variaçăo de chuva, e terra tipo vai tudo afete a composiçăo
nutricional do pasto. Embora uma espécies podem alcançar seu cume em
conteúdo de proteína dentro o fonte, outros há pouco podem estar começando a
crescer entăo. a Maioria vegetaçăo só é de digestibility mais alto antes de florescer
ou o começo de reproduction. Todos estes fatores devem ser considerados em
ordem maximizar produçăo de um recurso de pasto.

Embora análise química é o modo mais preciso para avaliar composiçăo nutriente
de plantas, cientistas animais experimentados e pastores podem fazer avaliaçőes
através de inspeçăo. avaliaçőes Precisas requeira familiaridade com as gramas,
legumes, ou brush. UMA grama isso é verde e luxuriante-olhar podem năo ser năo
obstante digestívéis por ovelha para uma variedade de razőes. Algumas plantas
produzem toxinas e năo é saboroso a sheep. Em alguns casos que o conteúdo de
água pode ser tăo alto aquele pouco valor nutricional é percebido.

Determinando quantas ovelhas podem ser alimentadas em uma determinada
quantia de pasto também depende da raça de ovelha e o ciclo de reproductive de +
flock. Em áreas onde plantam crescimento é constante ao longo do ano e onde
comprimento de dia varia pequeno, ovelhas acasalam ao longo do ano como well.
está até o gerente decidir quando cordeiros deverem nasça a melhor partida os
recursos disponível. Onde há um incentivo de mercado para produzir cordeiros "
fora estaçăo " o custo de supplemental alimento pode ser warranted. Em alguma
alimentaçăo de supplemental de locais sempre seja necessary. Isto pode incluir
vitaminas e minerais ou energia e proteína completa dependendo das exigęncias
do rebanho.

Sabendo a qualidade do recurso de alimento, as exigęncias do rebanho, e a
cronometragem de disponibilidade irá um modo longo para se encontrar as metas
do producer. A vontade da ovelha para comer alimentos particulares sempre năo
săo previsíveis. Embora năo conhecida seja comedor exigentes, ovelhas tęm
preferęncias. Eles comerăo ervas daninhas e escove mas eles prefiram gramas e
legumes. que Tal fatora precisam ser incluída, sempre que possível, ao avaliar a
capacidade levando da terra e o impacto da ovelha em vegetaçăo.

Vida-ciclo Exigęncias Nutricionais

Ovelhas e carneiros requerem o menos energia, proteína, vitaminas, e minerais por
unidade de peso de corpo. Para as ovelhas, estas exigęncias, chegando a 2.5 a 3 kg
equivalente em forragem seca por dia para cada animal, aumente durante criar e
durante gravidez e lactaçăo. Cordeiros jovens tęm exigęncias nutricionais altas,
particularmente, de proteína, para crescimento.
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A maioria dos gerentes recomenda que o nível nutricional de ovelhas seja
aumentada logo antes criando. que Isto pode ser feita de vários modos. Podem ser
colocadas ovelhas em pasto superior dois a tręs semanas antes carneiros
introduzindo para o rebanho. Em muitas ovelhas de lugares săo pastados em
semeie restolho de forma que eles pode fazer uso do resíduo. Onde disponível,
pode ser alimentado grăo para condicionar as ovelhas. O último método é o menos
desirable. First, é provável a alternativa mais cara; segundo, é difícil de medir quanto
grăo cada ovelha consuma e ovelhas săo prováveis se tornada muito gordo. A
pontaria de corando, como o período de condicionar é conhecido, é aumentar a
taxa de ovulaçăo das ovelhas. Embora os mecanismos năo săo completamente
compreendido, este é um practice. geralmente aceitado Em ordem por corar para
ter ęxito isto devem ser feitos 10 a 20 dias antes para introduzir rams. Se é
começado qualquer mais cedo a vantagem de taxa de ovulaçăo aumentada năo é
percebida. ovelhas Excessivamente gordas produza menos cordeiros, na realidade.
Também deveriam ser condicionados Carneiros de , por alimentando
aproximadamente um męs para uma energia e suplemento de proteína antes de
criar.

Gestaçăo em ovelha leva 144 a 155 dias. Durante os primeiros dois-terços deste
período, năo aumentam as exigęncias de ovelhas significantly. Eles tęm que ter
alimento adequado e tęm que molhar mas isto exigęncia só está ligeiramente sobre
isso de manutençăo. Durante o por último terço do período de gestaçăo, quando a
maioria do crescimento acontece nos fetos, as ovelhas requerem para 1 1/2 vezes
o alimento de maintenance. é importante que grăo ou um subproduto de colheita
sejam alimentados neste momento se o recurso de pasto năo é adequado. O
número de cordeiros a ovelha está levando e tensăo climática também efetuará o
necessidades nutricionais da ovelha.

Cordeiros requerem pouco cuidado, mas até 20 por cento de cordeiros recém-
nascidos possa morrer se nenhuma atençăo nada for determinada. Disinfect o
umbilical cordas de recém-nascidos em soluçăo de iodo para prevenir infection.
Um bom método de prevenir perdas de cordeiros novos é pôr a măe e os cordeiros
em uma caneta pequena (1.5 m quadram) durante dois dias depois de nascimento,
e freqüentemente verifica que os cordeiros estăo alimentando. Se eles săo ruidosos
e tem bocas frias eles năo estăo alimentando e morrerăo. As tetas da măe pode
precisar ser conferida para ter certeza eles năo săo entupida e o cordeiro pode
precisar ter sua boca colocada no teta até que aprende chupar. que O gerente
deveria assegurar que tudo de as tetas de uma ovelha estăo sendo usadas. Se
cordeiros alimentam e, começando ŕs duas meses, é mantida livre de lombrigas,
eles sobreviverăo provável.

Podem ser alimentados cordeiros elevados para carne 1 kg de grăo (milho)
diariamente para os últimos dois meses, entăo matados a aproximadamente 50 kg
peso ao vivo.

Mesas detalhadas das exigęncias nutrientes de ovelha para manutençăo, cedo e
recente gravidez, e lactaçăo em ovelhas como também para cedo e tarde
desmamou cordeiros e terminando (sendo engordada para mate) cordeiros estăo
disponíveis do Conselho de Pesquisa Nacional em Washington, D.C. Embora estas
figuras foram determinadas por pesquisa extensa, eles năo deveriam ser aplicados
cegamente para qualquer situation. que As ovelhas envolvidas nestes tentativas
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eram dentro soberbo saúde, livre de parasitas, e manteve em um thermoneutral
environment. UM ambiente de thermoneutral é a pessoa em qual o animal ganha
nem perde calor de ou para seus ambientes.

Ovelhas elevadas nos trópicos ou substituto-trópicos terăo indubitavelmente um
maior carga de calor que esses em zonas temperadas; esta diferença influencie a
entrada de alimento deles/delas e assim até que ponto o săo satisfeitas
necessidades para crescimento, reproduçăo, ou outras funçőes de corpo. Tensăo
climática e estados de saúde também influenciarăo o animal habilidade para comer
e utilizar seu alimento. que Isto năo pode ser exatamente determinada em termos
de gramas de alimento, mas deveria ser considerada quando exigęncias de
alimento determinando e níveis desejados de produçăo de + rebanho.

Terreno

Características físicas de pasto ou gama podem ser tăo importante quanto o
plantas e fencing. Tais características importantes incluem pedras, declive de
ladeiras, drenagem, e elevaçăo.

Ovelhas podem colher alimente em áreas de terreno um pouco áspero onde a
maioria dos animais năo pode ser elevada prosperamente. Pasto de que é
extremamente montanhoso ou tem muitas pedras grandes reduzirăo os animais
habilidade para graze. As ovelhas tenderăo a grupo para cima dentro o mais
aplainado, áreas menos rochosas e pode overgraze estes áreas mais acessíveis. O
os pés de animais podem ser contundidos do terreno áspero, enquanto fazendo
isto mais difícil mover ao redor e pasto. que animais Mancos normalmente săo +
mais magro e menos os indivíduos produtivos em um herd. Outro problema sério é
a acumulaçăo de fezes e urina. Excessively terra molhada encoraja pé putrefaçăo
(causou por uma bactéria de terra e um fungo) e sobrevivęncia de parasitas.

Declives extremos podem obscurecer luz solar, enquanto retardando crescimento
de planta assim. Plantas de sombra podem prosperar em tal uma área e em tal uma
situaçăo isto valha a pena determinar se ovelhas comerăo estas plantas antes de
planejar o número de ovelha ser mantida lá. SUPPLEMENTAL alimentar é uma
opçăo onde forrageia ou subprodutos de colheita estăo disponíveis e affordable. O
custo de trazer o alimento para os animais devem seja incluída planejando.

Ensminger e Parker (1986) estado que para todo 305 metros ganha dentro
elevaçăo, desenvolvimento vegetativo é 10-15 days. atrasado Embora esta figura
recorre a rangeland nos Estados Unidos Ocidentais, lá, também é um efeito de
elevaçăo a ou se aproxima o equador. elevaçőes Altas, como Mt. O Quęnia e
Kilimanjaro na África e Kotopaxi em América do Sul, é exemplos. Vegetaçăo de nos
contrafortes e declives destes cumes seguramente é influenciada por altitude.

Variaçăo em estaçăo crescente devido a altitude e o tipo de terreno é importante
determinando o recurso de alimento disponível para ovelha production. levando
em conta estes fatores--como também o fatores biológicos das plantas--a pessoa
pode determinar o número de animais que podem ser mantidos por hectare,
conhecido como a meia-calça capacidade.
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Agrupando e Controlando o Rebanho

Ovelhas que estiveram em gama săo provável juntar em um grupo quando se
aproximou por pessoas. Se amedrontou ou perseguiu por um predador eles serăo
se espalhados e mais difícil agrupar em um corral. Em muitos países, săo usados
freqüentemente cachorros para ajudar dentro agrupando de sheep. Estes săo
bem-treinadas animais que conhecem como para mova ovelha slowly e ao
comando do shepherd. Untrained cachorros nunca deveriam estar ao redor de
ovelha porque eles os perseguirăo goste Cachorros de prey. săo os caçadores
naturais e entăo os inimigos de ovelha, assim grande cuidado deve ser tomado se a
pessoa planejar usar cachorros de ovelha para agrupando.

Rebanhos de fazenda de ovelha podem năo ser como acostumado para ser
herded. O mais ovelhas săo pastoreadas e săo controladas, o mais tranqüilo eles
serăo e menos provável ser injured. Como com ovelha em gama, deveriam ser eles
se aproximada lentamente e passou a um curral pequeno por controlar.

Um rebanho deveria ser posto em um curral para cuidado de rotina, como pé,
banhos, vacinaçőes, ou tosquiando, ou antes de transporte ŕ venda. Ovelhas
amedrontadas correrăo a cercas e podem tentar saltar fora de Pânico de corrals.
resultará em danos e fará os animais mais difícil controlar no futuro.

Alguns pastores reconhecem os indivíduos por chifres, lă na face, classifique
segundo o tamanho, ou Orelha de coloring. etiqueta ou marcas de pintura na lă
também podem ser used. Orelha etiquetas săo o método mais seguro se
corretamente perfurou dentro + ear. Paint do animal lava fora da lă ou marcas se
torne torcida como a lă cresce. Onde lă é um produto comerciável, marcas de
pintura deveriam lavar facilmente fora para năo reduzir o valor da lă.

Calhas săo úteis para limitar os indivíduos. Eles deveriam ser largos bastante para
uma ovelha de cada vez caminhar por mas năo se virar e caminha fora o modo no
que entrou. Quando a calha está cheio de ovelha eles năo poderăo mover porque
eles acontecem em lugar pelo animais na frente de e atrás deles. Este é um tempo
ideal para conferir a saúde de indivíduos.

Cheques de Saúde rotineiros

A pessoa deveria ter um sistema por examinar um animal antes de se mudar ao
próximo one. Keeping registros de saúde individual săo mesmos útil avaliando
desempenho. que problemas Persistentes serăo identificou se săo mantidos
registros de męs a męs.

Deveriam ser examinadas os olhos e orelhas da ovelha. que olhos de Runny podem
indique infection. Algumas espécies de moscas botarăo os ovos deles/delas dentro
os olhos; chocou larvae entăo inchaçăo de causa, hemorragia, e possivelmente
deveriam ser limpados Olhos de blindness. e ungüentos aplicaram se necessary. a
Maioria da ovelha tęm alguma descarga nasal mas grosso ou descarga descorada
pode indicar doença. respiraçăo Irregular acompanhada por descarga nasal ou
tossir săo sinais de pneumonia.

É prática boa para examinar o hooves da ovelha. que Isto requer virando o animal
em sua parte de trás fora da calha. Grasp a ovelha mandíbula firmemente em um
hand. (Nunca segure a ovelha por sua lă como isto cause contundindo. ) Turning a
cabeça do animal para enfrentar sua anca e empurra seu hindquarters ao lado,
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entăo sacuda a ovelha sobre seu tail. O animal está relativamente imóvel nesta
posiçăo, com seu peso em suas mais baixas vértebras. Neste momento aparam o
hooves e confira para pé putrefaçăo.

Enquanto uma ovelha estiver na parte de trás dela, confira as tetas para danos ou
infecçăo. Igualmente examine os testículos de carneiros para qualquer
anormalidade. Treat qualquer fere com ungüento anti-séptico. Para infecçőes mais
sérias injeçőes antibióticas podem ser necessárias. Indivíduos requerendo deveria
ser separado cuidado especial do rebanho principal como partem eles a calha ou
segurando pen. Eles săo mantidos entăo em um pasto pequeno assim eles podem
ser tratados mais facilmente.

Finalmente, examine a doca (área ao redor do ânus e vagina). Diarréia é terra
comum é desmamada cordeiros para os que estăo ajustando recentemente uma
Diarréia de diet. nova em animais mais velhos pode ser um indicador de pobre
nutriçăo ou parasitas internos. em Onde fezes acumularam a lă ao redor da doca, é
provável que moscas botem os ovos deles/delas e dano de causa para o animal. Em
climas molhados ou onde moscas săo um problema a lă está freqüentemente
cortada longe da doca prevenir infecçăo.

Outras Consideraçőes de Saúde

Embora ovelha infecta é numeroso, perdas de doença săo normalmente modere a
low. Maintaining a saúde de um rebanho ou um único animal envolve os mesmos
princípios básicos. UM visual avaliaçăo de indivíduos, como descrita na seçăo
prévia, permita o gerente animal para achar problemas e açăo de objeto pegado
antes da saúde do animal e produtividade sofra.

Uma pesquisa completa de até mesmo as doenças principais está além da extensăo
de este paper. curto para o que Alguns problemas de saúde requerem um
veterinário diagnose e treatment. serviços Veterinários săo muito caros,
especialmente relacionada ao retorno econômico de um único sheep. Para esta
razăo e porque tais serviços sempre năo săo prontamente disponível, vale a pena
para o gerente a se familiarizar com doenças comuns e sabe como os prevenir ou
dar simples treatment. debaixo do que săo listadas doenças Comuns ou notáveis:

Antraz é uma doença muito séria porque as bactérias que causam multiplica muito
rapidamente no corpo e morte normalmente acontece dentro um poucos hours. A
doença é altamente contagiosa e é mortal a humanos also. que é passado em água
contaminada e produtos animais, tal, como lă (conseqüentemente a doença " do
separador de lă de termo ") e hides. O doença é difundida nos trópicos onde as
bactérias tęm muitos reservatórios e multiplica rapidamente. Nesta vacinaçăo de
áreas é recomendada (Robertson, 1976).

Brucellosis é uma infecçăo bacteriana que causa abortion. Isto é altamente
contagioso de animal para animal e para humanos. que é passado em leite e outros
fluidos de corpo. pelo que podem ser infetados os manipuladores Animais
transmissăo no ar de agentes infecciosos a lambing (nascimento de cordeiros) .
Alguns países tęm políticas de brucellosis que requerem o mate de todos os
animais infetados por causa da seriedade do infecte em humanos.
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Enterotoxemia, ou comendo demais doença, é comum onde săo alimentadas
ovelhas Sinais de grains. incluem perda súbita de apetite, enquanto cambaleando,
convulsőes, e Tratamento de death. consiste em usar antitoxinas abaixo Vacinas de
supervision. especialistas estăo disponíveis prevenir o doença.

Pé-e-boca é uma doença virótica esparramada por contato direto entre animais
infetados que contaminam os ambientes deles/delas e expansăo + disease. Mouth
lesőes, mastitis, degeneraçăo de músculo, e eventualmente pé lesőes săo sintomas.
Vacinaçőes de estăo disponíveis mas imunidade de oferta durante só quatro a seis
meses. Onde controla săo obrigadas medidas, animais săo quarantined e animais
infetados matou se uma zona doença-livre é ser established. Isto doença foi
estudada extensivamente em gado porque eles săo freqüentemente infetada e é
transportada entre países dentro maior números que ovelha.

Pé putrefaçăo é um problema comum que pode ser prevenido por próprio Ovelhas
de management. mantidas em pasto molhado ou roupa de cama suja desenvolvem
decadęncia sujo-cheirando entre a parede e sola do hoof. Well-drained terra e
roupa de cama limpa ajudarăo previna esta doença. Vacinaçőes estăo disponíveis
mas săo caro e pode năo estar disponível ao longo do mundo.

Disenteria de cordeiro ou pole é vista no cordeiro como um tamborete solto e febre
durante os primeiros dias depois de nascimento. que Tem muitos ovelha em uns
favores de área pequenos as bactérias que causam a Morte de disease.

possa vir Prevençăo de quickly. envolve serviço de saúde pública bom e mantendo
+ vivo esquarteja Tratamento de dry. com antibióticos só é parcialmente efetivo.

Ovelhas com mastitis (úbere infetado, inchado) pode ter prejudicado mammaries
ou pode ter sido amamentada por um cordeiro que esparramou o disease. serviço
de saúde pública Bom e isolamento prevenirăo spread. Se um ovelha tem um
problema persistente ela deveria ser selecionada (afastado do rebanho e vendido
ou matou).

Pneumonia é uma doença pulmonar de ovelha ao longo do world. que é causada
por quaisquer de várias bactérias diferentes. Animais de que vivem em umidade
condiçőes, particularmente onde ventilaçăo é inadequado, é mais mais susceptible.
que Próprio serviço de saúde pública e ventilaçăo ajudarăo previnem it. Algumas
pneumonias clareiam como as mudanças de tempo; algum vá faça o animal deixar
de comer e possa causar morte. A doença pode ser tratada com antibióticos.

Doença de gravidez acontece em ovelhas durante as últimas duas semanas de
pregnancy. que A ovelha treme quando exercitou, fraqueza de espetáculos, e pode
collapse. Se a ovelha aborta o lamb(s dela) os sintomas desaparecerăo a menos que
a doença fosse muito muito tempo negligenciada. Prevençăo de consiste de uma
dieta adequada de grăo durante as últimas semanas de gravidez. Tratamento
consiste em comidas de alto-energia de alimentaçăo como melados.

Varíola de ovelha ou boca dolorida geralmente é uma doença virótica vista em
cordeiros. Causa lesőes e entăo scabbing ao redor da boca e no tetas de Humanos
de ewes. săo infetadas ao controlar animais infetados. A doença normalmente
corre seu curso sem efeito doente a longo prazo a menos que cordeiros năo
possam amamentar para um período longo e se tornar emaciated. vacinas Ao vivo
estăo disponíveis para uso se o problema for sério em um flock. Generally uso de
vacina năo está garantido.
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Boca dolorida está freqüentemente confusa com língua azul que também causa
lesőes mas năo é transmitida diretamente de ovelha a sheep. Infected animais năo
comerăo, inchou línguas, fique duro, e desenvolva infecçőes secundárias,
geralmente pneumonia. Tecido de Muscle é também deveriam ser vacinados
Animais de affected. uma vez por ano e deveriam ser mantidos em chăo bem-
escoado evitar transmissăo sangue-chupando insetos (Robertson,1976).

Tétano é uma doença bacteriana que ataca o central nervoso sistema de todos os
animais infetados que causam paralisia e death. Isto entra no corpo por feridas e
geralmente é achada na terra. Vacinaçăo, administraçăo boa e serviço de saúde
pública săo o melhor preventivo medidas.

Tétano e outras doenças, inclusive quarto de preto, cabeça grande em carneiros, e
doença de rim de pulpy, é causada por bactérias que pertencem para o Clostridium
genus. Clostridia é achada em terra e fezes e assim exposiçăo para estas doenças é
comum. A infecçăo freqüentemente entra por uma ferida ou, no caso de doença de
rim de pulpy, o bactérias săo ingested. mantendo o alojamento dos animais limpe e
danos prevenindo năo aglomerando, estas doenças podem ser prevenidas.
Mudanças súbitas em dieta precipitarăo algum clostridial infecçőes e assim
qualquer mudança deveria ser feita gradualmente. Se a ovelha será posta em pasto
rico onde a entrada deles/delas năo pode ser controlada, deveriam lhes permitir
nisto durante só alguns horas cada dia até que os sistemas digestivos deles/delas
ajustam ŕ mudança dietética.

Donos de ovelha deveriam estar atentos das doenças nas que săo comuns +
próprio areas. deles/delas Tais parasitas internos como ferro de fígado, lungworms,
e lombrigas intestinais săo problemas ao longo do mundo. Onde animais estăo
dentro um continuamente clima molhado eles săo prováveis para seja infetada ao
longo do ano e em alguns casos desenvolva um imunidade para certos parasitas.
Em de acordo com a época climas molhados o fardo de parasita busca pior o
começo de chuvas, quando os animais se torne infected. Embora um programa de
lata de-se insinuando regular ŕs vezes seja substituída por rotaçăo freqüente de
terra de pasto, o ameaça de lombrigas de estômago normalmente requer que um
de-se insinuando săo programa está em lugar quando ovelha elevando é
começada. Se um programa é estabelecida deveria ser mantido porque os animais
perderăo qualquer imunidade para infecçăo se năo expôs ao Bem de parasite.

administraçăo pode prevenir muitos tipos de infecçăo assim uma combinaçăo de
preventivo e controla deveriam ser usadas medidas.

Infecçăo com tais parasitas externos como carrapatos, pulgas, larvas de inseto,
mites, e piolho deveriam ser tratados como indicado para o geográfico área por
veterinário ou especialista de animal-cuidado.

Algumas doenças muitos dos quais năo săo mencionadas aqui săo controladas
por leis que exigem para os donos vacinar ou caso contrário tratar o deles/delas
livestock. Isto é particularmente verdade onde animais serăo transportados entre
regiőes de um país ou por internacional boundaries. Certificates que prova
vacinaçăo, ou sangue-teste negativo resultados para doenças várias, é incluída na
lei procedimento de execuçăo.
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Veterinários ou oficiais de gado regionais de uma extensăo serviço é fontes boas de
informaçăo em problemas de doença locais e técnicas de administraçăo indicadas.
O Manual em Animal Doenças nos Trópicos provęem referęncia boa material. que
esboça transmissăo, sintomas, prevençăo, controle, e tratamento.

4. BALANÇA DA OPERAÇĂO

A balança do sistema de produçăo sempre colocará certo restriçőes em o que
pode ser alcançada de elevar sheep. Se um aumentos um número grande de
ovelha o custo de trabalho, alimente, veterinário se preocupe, e comercializar sejam
altos. Se ou năo o custo será mais alto por unidade de produto, como há pouco
comparada com um rebanho familiar de um par de ovelha, depende da qualidade
de administraçăo e fatores do marketplace. UMA escolha sábia de recursos e
atençăo para o detalhes de administraçăo diária săo chaves a sucesso năo importa
como grande ou pequeno o empenho.

Uma família pode escolher criar uma ou duas ovelhas. Muitas aldeia projetos
cooperativos foram estabelecidos que permite os indivíduos arrendar um carneiro
durante alguns semanas criarem ovelhas. Em deste modo o custo de comprar e
manter o carneiro entăo năo é o fardo de um family. marketing Cooperativo
também é útil onde lă é colecionada de várias famílias e vendeu imediatamente a
um processador.

Em qualquer cordeiro de operaçăo de tamanho pode ser matada para carne, e leite
pode ser usada para consumo familiar. Timing de procriaçăo pode permitir para
uma provisăo durante o ano todo destes produtos. Cuidado de năo deve ser
tomado privar cordeiros de nutrientes necessários se leite será usado para
consumo humano.

Operaçőes de ovelha comerciais grandes estăo baseado em um mercado
assumido. Năo seria lucrativo criar cordeiros ou regularmente tosquiar lă se năo
havia um modo de transportar e vender esses produtos. Os custos de transportar
animais ao vivo para uma casa de matança e o efeito deste transporte na ovelha
deveria ser considered. Se carne ou leite será transportado, refrigeraçăo ou outra
preservaçăo métodos devem estar prontamente disponíveis. Coordinating o tempo
de produçăo e as demandas do mercado, se está dentro um regional ou mercado
internacional, é um complicado, mas bastante possível, tarefa.

Carne comercializando e lă é um empenho especialmente desafiador porque há
muitos países dos que já tęm uma parte grande + market. Nova Zelândia e Austrália
săo dois tal countries. UM aproximaçăo sábia poderia ser introduzir um produto
ligeiramente diferente que está atualmente disponível a importar naçőes. Em deste
modo um possa tirar proveito de um nicho novo no mercado. UM conhecimento
completo de restriçőes de importaçăo é obrigatório porque muitas naçőes tęm
problemas de doença sérios experimentados de produtos animais importados.

Apesar da complexidade e custo de ovelha produtora é possível beneficiar dos
produtos deles/delas. UM conhecimento completo da ovelha exigęncias para
crescimento e prevençăo de doença ajudarăo todo gerente realizando o potencial
destes animais versáteis. Realmente, com qualquer programa de gado que é novo
na área, um pessoa altamente experiente deveria planejar estar em residęncia para
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um period. Applying estendido conceitos básicos para específico climático e
condiçőes culturais requerem adaptabilidade e previsăo na parte do gerente
animal.
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