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PAGPADAGHAN SA KANDING 
 
 
I. LIWAT NGA ANGAY BUHION 
 

1. Anglo-nubian – Kini mas maayo buhion sa mainit nga klima o lugar, apan 
malamposon usab nga mabuhi sa mabugnaw nga nasod. Kini nga klase 
sa kanding dali mailhan tungod sa iyang dako ug hulog nga mga 
naglabyog-labyog nga dalunggan ug Romanhong kurbada sa ilong.   

2. Boer – Ang tuyo sa pagbuhi niini nga klase sa kanding mao ang iyang karne 
kay baga kaayo ang karne sa lawas niini. Kusog motubo kon ikumpara sa 
uban. Puti ang kolor sa iyang lawas ug pula o brown ang ulo. 

3. Saanen – Sa Switzerland ang gigikanan, puti ang kolor ug taas ang abot sa 
gatas. 

4. Toggenburg – Sa Switzerland ang gigikanan, medyo gamay kaysa Nubian 
ug Saanen. Ang iyang dalunggan gamay ikumpara sa Nubian ug Boer. 

5. Philippine Graded Goat – Medyo dako ug bus-ok ang lawas. Maayo usab 
buhion kay taas ug resistensya sa sakit. 

 
II PAGPILI SA MAAYO NGA LIWAT 
 

A. Inayan 

 Mas maayo ang inayan gikan ra sa maong lugar aron masinati kini sa 
klima. 

 kinahanglan gikan sa liwat nga daghanon ug anak 

 Taas ug kinabuhi, dili masakiton ug walay depekto. 
 

B. Breeder 
 

 Konsederahon ang kaabtik  ug pagkabarako 

 Magagikan sa inahan nga pala-anak ug maayo nga liwat 
 
Rekomendasyon: 
 

 Duha ka “pure breed” o “cross breed” nga barako sa nagkalainlain nga 
liwat. 

 Kasagaran makaserbisyo ug 25 ka babaye base sa record niini. 

 Pulihan ang barako matag tulo ka tuig kun gikinahanglan aron malikayan 
ang in-breeding. 

 
IV MGA ANGAY BUHATON 
 

A. Usa ka tuig sa dili pa magbuhi ug kanding 
 

 Magtanom ug Madre de Cacao o Ipil-ipil aron magsilbing koral sa luna nga 
buhian sa kanding.  

 Ang madre de cacao makatabang usab aron malikayan ang pagkuyanap 
sa mga parasitiko ug masiguro ang kalimpyo sa puy-anan ug lugar-
tigwayanan sa kanding. 

 
(Angay dumdumon: Ang madre de cacao magkinahangla‟g kapin kon kulang usa ka 
tuig aron masiguro ang ilang pagkabuhi ug himsog nga pagtubo. Mahimo usab ang 
regular nga pagpul-ong sa sanga kada tulo (3) ka bulan). 
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B. Tulo hangtud sa upat ka bulan sa dili pa magbuhi ug kanding 

 

 I-andam ang luna nga tamnan sa pagkaon sa kanding. 

 Maayong itanom ang Setaria sphacelata ug Manimani (Arachis pintoi) ug uban 
nga mga sagbot ug legumbre sama sa madre de cacao ug Guinea grass. 

 Kini nga mga tanom mogulang 3-4 ka bulan gikan sa pagtanom 

 I-establisar ang balay-balay sa kanding 

 Iplastar sa lugar nga dili alimuot ug may igong hangin nga makasulod 

 Ang salog kinahanglan dili sunson (1 cm) aron sayon mahulog ang mga hugaw 
ug sayon ang paglimpyo. 

 Kinahanglan lima ug tunga ngadto sa unom ka tiil (5.5 – 6 ft) ang kahabugon 
gikan sa yuta. 

 
C. Tulo ka adlaw sa dili pa dad-on ang mga mananap sa ilang balay o luna 

tigwayanan. 
 

 Idisinpektar ang tibuuok balayan ug tigwayanan aron masiguro ang kalimpyo. 
 

D. Sa  pag-abot sa mga kanding 
 

 Hatagan dayon ang matag kanding sa mga bitamina, antibiotics ug pampurga;  

 Mahimo usab silang hatagan ug lubi ug tahop sa humay isip dugang pagkon 
(segurohon lang nga bag-o ug presko aron malikayan ang sakit nga dala sa 
aflatoxin) 

 Ang pagtigway o pgpasabsab sa mga sagbot o legumbre diha sa luna mahimong 
itunong sa 9:30 hangtud 10:00 sa buntag aron uga na ang mga sagbot ug 
malikayan ang pagkuyanap sa mga bitok. 

 
E. Pagburos ug pagpanganak sa kanding 

 

 Magbaton sa regular nga pagrecord sulod sa lima ka bulan nga pagmabdos aron 
mahan-ay daan ang mga panginahanglan sa kanding. 

 Sa pagpanganak, putlon ug limpyohan ang pusod (umbilical cord) kung uga na 
kini. 

 Ipatimbangn gilayon ang anak sulod sa 24 ka oras gikan sa pag-anak. 

 Hatagan dayon ang anak sa iron, ug ang inahan, antibiotic. 

 Ipag-uban gayod ang inahan ug mga anak dili mominus sa tulo (3) ka adlaw 
human pagpanganak. 

 Seguraduhong nagsuso ang mga anak aron makuha nila ang clostrum nga 
makatabang aron sa lagsik nilang pagdako. 

 Sa panahon nga nagpasuso ang inahan, hatagi siya‟g abundang pagkaon ug 
tubig ngna mainom. 

 
F. Pagdumala sa kanding base sa pangidaron 

 
Upat ka adlaw hangtud upat ka bulan: 
 

 Mamahimong hinay-hinay nga pakan-on ang mga batang kanding sa mga sagbot 
o legumbre samtang gitigway ang inayan sa sibsibananan. 

 Tugoti nga modede ang mga anak sa inayan pag-abot gikan sa sibsibanan, duha 
ka beses matag adlaw 
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Napulo hangtud dose (0-12) ka bulan: 
 

 Ang rekomendado nga edad sa pagkasta sa kanding:  
  Babaye –  10 ka bulan aron himsog ang anak uig dili maahat  
  Lalaki   _  12 ka bulan aron dili ma-“stunted” ang tubo  
 

V. UBAN NGA PAG DUMALA SA KANDING 
 

A. Pagpanguko 
 

 Kinahanglan ang makanunayon nga paghingoko sa kanding nga tinangkal 
tungod kay dali ra kini motag-as. 

 Ang  “pruning scissor” o “budding knife” maoy epektibo nga gamiton 
pagpanghingoko. 

 Putlon ang koko hangtud motupong sa lapalapa 

 Ang koko nga dili maputlan makakiang ug makalata sa tiil sa kanding. 

 Ang mga barakong kanding dili mogamba kung sakit ang tiil tungod sa taas nga 
koko. 

 
B. Pagpul-ong sa sungay 

  

 Kinahanglan pul-ongan ang sungay sa kanding labi na kung kini gigatasan. 

 Kung maputlan ang sungay, ang kanding anad ug masunuron. 

 Malikayan usab ang pagkasamad kung sila magsinungaya. 

 Ang sungay motibaw kung ang kanding mag-edad ug 2-4 ka bulan. 

 Pul-ongon kini ginamit ang init nga puthaw nga may bangag sa tunga. 

 Ang  ½ GI pipe o tubo epektibo ug barato gamiton sa pagpul-ong sa sungay. 
 
 

C. Pagkapon  
 

 Kung ang kanding dili angayan himoong barako, kapunon na kini kung moabot 
na sa usa ka bulan ang edad. Sa ingon, dili pa kaayo magdugo o hago ang 
kanding nga makapon. 

 Ang kinapon paspas motubo ug dili baho ikimparar sa wala makapon. 
 

D. Pagpurga 
 

 Ang pagpurga magsugod sa edad nga 2 ka bulan ug himoon kini ikaduha o 
ikatulo ka beses sa matag tuig, depende sa unsa ka apektado ang mga kanding. 

 
E. Pagpatik ug pang ilhanan 

 

 Ang pagpatik ug pagbutang ug timailhan sa kanding gikinahanglan aron dali ra 
kining mailhan. 

 Ang paghiwa sa dalunggan o “ear notching” maoy kasagarang himoon timailhan  
 
 
F. Paglista 

 

 Ang husto ug maayo nga pamaagi sa pagkandingan mao ang paglista o record 
sa mga hayop. 

 Ang listahan maglangkob sa tanan inpormasyon sa matag usa ka hayop. 
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Ania ang ehemplo: 
 
Impormasyon sa matag kanding 
 
Ngalan sa kanding o numero   Petsa sa pagkatawo 
Liwat/Amahan    Timbang sa Pagkatawo 
Liwat/Inahan     Kolor 
Sex – Babaye/Lalake   Usa, kaluha o triple 
Timbang sa pagdispatsa/kg. 
Giunsa pagdispatsa:  
Baligya 
Ihaw 
Sakit 
 
 
 
 
Table 1. Dugang Impormasyon sa kanding 
 

Petsa 
sa 
paghab
al 

Am
aha
n 

Petsa 
sa  
Pag-
anak 

Pila ang 
anak 
Lalaki/Ba
baye 

Timbang  Kadaghan
on sa 
gatas 

Pila ka 
adlaw 
nagatas
an 

Remar
ks 

1. 
 

       

2. 
 

       

3. 
 

       

 
 
Mga pagkaong kumpay ug pagdumala niini 
 

A. Tinangkal  ug Pasabsab nga sistema 
 

 “Cut and carry system” o sistema sa pinutol  nga kumpay maoy bugtong paagi 
ilabi na sa ting-ulan. 

 Sa panahon nga medyo init na, ipasabsab ang kanding hangtud sa alas 10:00 sa 
buntag 

 Bahugan dayon kini diha sa tangkal sa tibook adlaw. 

 Ang mayo nga luna makapasabsab ug 15 ka kanding matag ektarya. 
 
     B.    Tinigway  nga  pamaagi  
 

 Ang tiningway nga pamaagi kasagaran  gihimo  sa mga gagmay ng mamuhiay 
nga adunay 2-5 ka  

 Book kanding.panahon  sa ting-ulan ug sa gabi-I,ang kanding hiposon sa ilang 
balay .Malimtan  

 Usab ang iyang gikinahanglan kadaghanon sa pagkaon. Busa.ang tinigway nga 
kanding tagaan  

 Sa „CONCENTRATE SUPLEMENT‟ o sinigol nga tahop ,ug  tagaan usab kini sa 
tinanom nga  

 Kumpay aron makab-ot ang gikinahanglan  nutrina sa lawas 
 
C. PAGPAPRESERBA SA KUMPAY 

 
    Aron makaseguro nga adunay bastante nga pagkaon sa tibook tuig labi na sa 
panahon sa ting-initt, ang pagpapreserba sa kumpay pinaagi sa “HAY “ ug “SILAGE 
MAKING” gikinahanglan maapil sa programang pagkaon sa hayop. 



 5 

 
Table 2. Gikinahanglan nga Bahog 
 

EDAD PAGKAON KADAGHANON 

 
Pagkatawo – 3 ka adlaw 

 
Gatas - Colostrum 

 
Walay limitasyon (3-5 x 
pagpainom) 
 

 
4 ka adlaw 

 
Whole milk (pwede ang 
gatas sa baka o kanding) 
 
Bitamina – Minerales 
 
Tubig 
 

 
0.5 – 1 litro/anak nga 
pagpakaon 
 
base sa girekomenda 
 
walay limitasyon 

 
2 semana – 16 semana 

 
Whole milk o gatas sa 
kanding o baka 
 
Presko nga sagbot ug 
legumbres 
 
Gisagol nga bitamina ug 
minerals 
 
Tubig 
 
Starter (22%CP) 

 
0.5-1 liter/anak sa duha nga 
pagpakaon 
 
walay limitasyon 
 
 
base sa girekomenda 
 
 
walay limitasyon 
 
Pataas ang kadaghanon 
basta walay bation 
 

 
4 ka bulan nga anak 

 
Kumpay 
Gisagol nga Bitamina ug 
Minerales 
 
Water Concentrates 
 
Starter (167-18% C.P)2 

 

 
 
Base sa girekomenda 
 
 
Base sa girekomenda 
 
0.2-0.7 kg/hd. 

 
Buros, Dili Buros, ug 
Barako 
 

 
Kumpay 
Gisagul na Bitamina ug 
Minerales 
 
Water Concentrates  
 (16-18% C.P.)3 

 
 
Base sa girekomenda 
 
 
Base sa girekomenda 
 
 

 
Gigatas nga inayan 

 
Kumpay 
Gisagul nga Bitamina  
Ug Minerales 
 
Water Concentrates 
(16-18% C.P.)3 

 

 
 
Base sa girekomenda 
 
 
0.3-0.5 kg./litro nga gatas 
ang mahimo 

 
Formula 1.   Ground corn – 12; Rice bran – 24; copra meal – 40; Soybean oil meal –8; 

Meat & Bone meal – 0; Molasses – 15 & salt – 1 kg. 
 



 6 

Formula 2.    Copra meal- 50; Wheat pollard – 32; Molasses – 15; Bone meal – 2; & 
salt – 1 kg. 

 
Formula 3.   Copra meal – 40; Corn – 25; Soybean meal – 15; Ricebran – 10; Molasses 

– 8; Bone meal – 1 & Salt – 1 kg.  
 

VI. PAG-GATAS SA KANDING 
 

a. Hugasan ang kamot sa sabon ug tubig. 
b. Hugasan usab ang suso sa sabon ug tubig ingon man ang palibot niini. 
c. Pislita sa hinay-hinay ang atngal pinaagi sa kumagko ug sa pirmirong tudlo. 
d. Kumot-sirado pinaagi sa ikaduhangn tudlo aron ang gatas mo-pugsit. Ayaw 

salura ang permerong tulo sa gatas kay kini daghan bacteria. 
e. Iapil ang ikatulong tudlo sa pag pislit sa hinay-hinay apan permanente. Ayaw 

yugyuga. 
f. Gamit ang tanang tudlo, pislita ang suso 
g. Buhii ang suso aron masudlan na usab ug gatas. 
h. Hilama ang suso aron masuta kong wala nay gatas. 
i. Sa makausa pa guniti ang suso pinaagi sa kumagko ug unang tudlo. 
j. Pislita pa ang ubos hangtud sa atngal aron mogawas ang tanang mga nabilin. 
 
 
VII. PAGDUMALA SA PANGLAWAS SA KANDING 

 

A. Kalihokan alang sa palibot 
 
Kalimpyo sa palibot 
 

 Limpyohan ang tangkal matag adlaw. 

 Hugasan o banwasan makatulo ka higayon matag semana. 

 Diinpektahan kaduha matag bulan. 

 Kinahanglan dili magdugay ang natigum nga tae aron dili puy-an sa kagaw nga 
magdala ug sakit. 

 Kinahanglan sandayungan sa “net” ang ilalum sa tangkal aron sayon sa pagkuha 
ang nahulog nga kumpay ug tae. 

 Alang sa tae kinahanglan masandayungan ug “plasticcanvass” aron masayon 
usab ang pagkkolekta niini. 

 Ang makolekta nga ihi ug tae itigum sa usa ka bangag sulod sa usa ka bulan sa 
dili pa ibutang sa mga tinanum nga kumpay ug usban nga tanom, isip abono. 

 Maglain ug tangkal alang sa dunay balatian nga kanding. 

 Limitahan ang pagsulod sa bisita  bisan ang uban mananap nga makaduol sa 
kandingan. 

 Ikorentinas sulod sa usa ka bulan ang mga kanding nga bag-o napalit, sa dili pa 
isagol sa kadaghanan. 

 
Pagpurga 
 

 Ang tape worm ang numero unong problema nga moatake sa kanding walay pili 
sa edad. 

 Ang coccidian o amoeba kasagaran usab moatake labi na sa batan-ong kanding. 

 Kinahanglan masusi kanunay ang mga kanding kung aduna ba kini bitok. 

 Purgahon kini depende sa kahimtang sa kadaghanon sa bitok. 

 Importante nga mailhan kung unsa nga klase ang bitok nga nakaapekto sa 
kanding ayha purgahon aron dili masayang ang tambal. 

 
Pagsanta sa Kuto o Kato 
 

 Aplayan ang lawas sa kanding ug acaricide o kemikal batok  sa kuto o kato. 
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 Maghimo ug pulbos gikan sa sinagol nga harina, pito ngadto sa napulo ka parte 
ug usa ka parte nga acaricide o powder form nga kemikal. 

 Ihaplas kini sa lawas sa kanding. 
 
 

B. Mga Kasagarang sakit sa kanding 
 
1. BACTERIAL PNEUMONIA 
 
Paaagi sa Pagtakod: 
 

 Direkta nga kontak sa apektado nga suso, infected nga pusod, 

 Hilanat, dili ka suso, sip-on, ubo ug lisod moginhawa; 

 Hinay-hinay nga pagkaniwang ug kasagaran mamatay. 
 
 
 
 
Paglikay: 
 

 Husto nga pagdumala sa mga anak; 

 Limpyo ug uga nga palibot; 

 Sa bag-ong pagtakboy sa sakit moresponde kini sa “antibiotic treatment”. 
 
2. MANANAKOD NGA ATRAYTIS 
 
Paagi sa Pagtakod: 

 Direkta nga pagkontak pinaagi sa baba, panit, samad o gikan sa pusod. 
 
Sintomas: 

 Nanghubag nga tuhod, nag takiang, sakit pisliton, hilantan, dili ganahan mokaon. 
 
Paglikay : 

 Makunhuran ang inpeksyon pinaagi sa pagtambal sa samad (kapon ug pusod ug 
kanunay limpiyohan). 

 Paglimpyo sa palibot 

 Pagpanambal ginamit ang anti-biotic ug sulfa drugs. 
 
3. “MASTITIS” O PAGPANGHUBAG SA TOTOY 
 
Pinaagi sa Pagtakod: 

 direkta o indirekta 
 
Sintomas: 

 Init, masakit nga nanghubag nga totoy mapula hangtud molagom-lagom. 

 Ang gatas usahay naay dugo. 

 Hilantan, dili ganahan mokaon ug maughan sa tubig, ang paglihok apektado. 
 
Pagtambal : 
 

 Indiksiyonan ang atngal sa antibiyotiko 

 Sayo ug kanunay nga pagpanambal gikinahanglan aron malikayan ang 
komplikasyon sama sa gangren ug toxemia. 
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Paglikay: 
 

 Husto nga pagpanambal sa sasamdan nga suso sa antiseptics”. 

 Susihon kanunay ang suso aron sayo makit-an ang maong sakit ug mahatag ang 
insaktong tambal. 

 Kuha-an ug gatas kada buntag kung nagpakita nga sobra kini para sa anak. 
 
4. ORF O SROE MOUTH 
 
Paagi sa pagtakod: 
 

 Direkta nga kontak pinaagi sa miembro sa pamilya. 
 
Sintomas: 
 

 Samad-samad nga simod, daplin sa mata, suso, atngal ug tiil. 

 Sa ubang parte may nanubo nga morag kulago ang hitsura. 
 
Paglikay: 
 

 Butangan sa astringent lotions; antibiotic ointment aron malikayan ang 
aikaduhang komplikasyon. 

 Bakunahan 
5. HMD O HOOF AND MOUTH DISEASE 
 
Paagi sa pagtakod: 

 Direkta o dili direkta nga kontak sa natakdan ug nagdala ug sakit nga hayop o 
mga kasangkapan. 

 Pinaagi sa laway, tae, ihi sa nasakit nga hayop. 
 
Sintomas: 

 Hilantan, pagka-anas sa unod nga naay samad; 

 Magkiang, pagpangbuto sa hubag; 

 Hapnot ang laway, maglisod pagtulon sa pagkaon. 
 
Paglikay: 

 Ipahibalo dayon ang ahensya sa Agrikultura sa naobserbahan nga sakit; 

 Magmugna ug mga Quarantine Stations; 

 Ang masakiton nga hayop ipahimutang sa uga nga lugar ug tambalan ang 
samad sa “antiseptic” (5% formalin); 

 Mag-“immunize” sa tanang hayop ug dili ang pagbiyahe sa mga apektado o dili 
apktado nga hayop. 

 
6. BRUCELLOSIS 
 
Paagi sa pagtakod: 

 Pagkaon sa mga kontaminadong bahog ug tubig. 

 Pagkakuha sa giburos, uterine discharges nga maoy hinungdan sa impeksiyon; 

 Ang depektado nga barakong kanding usa nga makapakaylap sa sakit pinaagi sa 
natural/artificial breeding. 

 
Sintomas:  

 Babaye – dili maburos, makuhaan, mabilin ang inunlan, ug adunay  mga pang-
agas sa kinatawo. 

 Lalake – naghubag ugg sakit ang itlog maoy hinungdan nga dili makahatag ug 
anak. 
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Paglikay: 

 Blood test ug ang pagkuha o paglain sa depektadong ahayop 

 Pagbakuna 

 Ang pagpanambal sa antibiotic dili na kinahanglan. 
 

7. HEMORRHAGIC SEPTICEMA 
 
Paagi sa pagtakod: 

 Makatulon o nakalanghab sa kagaw nga nagdala ug sakit. 
 
Saintomas: 

 Taas nga hilanat,dili ganahan mokaon 

 Lisod moginhawa o hangos: 

 Pagpanglaway naay gatulo sa ilong 

 Paghubag sa lalamunan o tila-ok; 

 Kalibanga nga magdugo kadugayan. 
 
Paglikay : 

 Pagbakuna 

 Diha-diha nga paghatag ug antibiotics o sulfa drugs 
 
 
 
 
 
8. BLACKLEG 
 
Paagi sa pagtakod: 

 Pagpanglumoy sa kalawasan ug paglaway-laway; 

 Kini makuha sa mga baka nga aduna niining makatakod nga sakit. 
 
Sintomas: 

 Diha-diha nga pagkamatay kung grabe na 

 Sa dili kaayo grabe: taas nga hilanat ug kanunay ang pagsingot . 

 Maghubag ang paa ug bitiis. 
 
Paglikay: 

 Pagbakuna  

 Sunogon ang patay nga lawas 

 Ilain dayon ug dapatan sa saktong gidaghanon sa antibiotics. 
 
9. TETANUS 
 
Paagi sa pagtakod: 

 Direkta nga mosulod pinaagi  sa mga samad, sama sa pagkaon , daang samad, 
pagpul-ong sa sungay . 

 Dili kini nga mananakod nga sakit 
 
Sintomas : 

 Ang primerong bation mao ang pag-panggahi sa kaunuran. 

 Morag gi patol , ang liog ug ang ulo mogahi ug moligoy patalikod, sobra ka 
lihokan kung kini grabe na. 

 
Paglikay : 

 Tambalan ang samad gamit ang hydrogen peroxide hangtud nga mayo kini. Ang 
limpyo nga mga gamit mao usab ang paglikay sa sakit. 

 
 
 



 10 

10. PARASITIC GASTROENTERITIS O PANAKIT SA TIYAN  
 
Paagi sa pagtakod: 

 Kasagaran makuha sa pagkaon nga sagbot nga may ulod. 
 
Sintomas: 

 Dili maayo ang kondisyon sa lawas, anemia , magtae-tae ug luya ang hayop. 
 
Paglikay : 

 Makanunayon ug epektibo nga pagpurga gamit ang tetramisole, parbendazole, 
thiabendazole, pyrentel, ug uban pa. 

 Pagbalhin-balhin sa sabsabanan ug limpyo nga pagdumala sa bahugan . 
 
11. PARASITIC PNEUMONIA 
 
Paagi sa pagtakod: 

 Pinaagi sa pagka-on sa kumpay nga naay gagmay‟ng ulod nga maoy makaingon 
sa inpeksyon. 

 
Sintomas: 

 Susama sa parasitic gastroenteritis 

 Gahi ang ubo, maghangos o lisod moginhawa. 
 
Paglikay: 

 Makanunayon nga pagpurga gamit ang tetramisole, albendazole o oxfendazole. 

 Susama sa parasitic gastroenteritis. 
 
12. TAPEWORM INFECTION  
 
Paagi sa pagtakod: 

 Kung makakaon ug makatulon ug plant mites. 
 
Sintomas: 

 Susama ang hitsura sa mga gibitol nga hayop, makit-an nga mga putol nga parte 
sa bitok dinha sa iyang tae. 

 
Paglikay : 

 Makanunayon nga pagpurga albendazole, melosanide, lead arsenate and 
oxfendazole). 

 
13. LIVERFLUKE INFECTION O HILA-HILA  
 
Paagi sa pagtakod: 

 Direkta nga inpeksyon  pina-agi sa pagkaon sa parasitiko nga naa sa sagbot 
sama sa snail. 

 Kasagaran makit-an sa mga lugar nga mapondohan sa tubig, suba, sapa, ug 
gapondong tubig. 

 
Sintomas : 

 Susama sa ilhanan sa parasitic gastroenteritis 
 
Paglikay: 

 Makanunayon  nga purga gamit ang flukecides, pagsumpo sa mga snail host, 
palambuon ang pastohan,  ilikay ang mga hayop sa lugar  nga gigikanan sa 
maong sakit . 

 Magpurga ug 3-4 ka beses kada tuig 

 Pakigkonsulta sa beterinaryo alang sa dugang kahibalo. 
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14. KUTO  
 
Paagi sa pagtakod : 

 Direkta nga pagtakod sa kutuhon nga hayop ug pinaagi sa palibot o sa balayan 
sa kanding . 

 
Sintomas: 

 Magsigi ug pangatol o bag-id sa lawas diha sa poste o dingding sa balay. 

  Makita ang morag kaspa dinha sa panit. 

 Manga-ibot o matang-tang ang balahibo , ang parte sa panit mga lagom, luya , 
niwang ug dili maayo ang hitsura sa lawas. 

 
Paglikay : 

 Hidhiran ug tambalan ang hayop gamit ang insecticide (Asuntol, Ciodrin, 
Diazinon, Neguson, Supura, Nankor ug uban pa) sulod sa 10-14 ka adlaw aron 
mamatay ang mga itlog. Spray-han usab ang ilang balayan. Ilain ang 
gitambalang mga hayop. 

 
15. MANGE O KAGID 
 
Paagi sa pagtakod: 

 Direkta ug indirekta nga pagkontak sa nagbalatian nga kanding. 
 
Sintomas: 

 Magsigi ug pangatol o bag-id sa lawas diha sa poste o dingding sa balay . 

 Makita ang morag kaspa dinha sa panit. 

  Manga-ibot o matangtang ang balahibo. 
 
 
 
Paglikay : 

 Permanenteng pagsusi sa mga hayop aron sayo mahibaloan ang sakit. 

  Kanunay mag-spray gamit ang malathion, trichlorfon, ug fenthion, diazinon, 
crotoxyphos , o courmaphos.  

 Ang pag-panambal buhaton 2-3 beses sulod sa 7-10 ka adlaw aron mamatay 
ang mga bunhok ug itlog niini. 

 
16. BLOAT O BUTOD 
 
Paagisa pagtakod; 

 Dili makatakod 
 
Sintomas : 

 Pagbutod sa walang bahin sa tiyan . Dili makahimutang ug maglisod ug ginhawa. 
 
Paglikay: 

 Likayan ang sobrang basa nga bahog ug linghog nga sagbot . 

 Tuslokon sa dako nga dagum ang tungol. 

 Tambalan ug antibloat sama sa Avlinox, Tympanol ug Bloat guard. 
 
17.  ACUTE INDIGESTION OR GRAIN OVERLOAD O HINANALI NGA WALA  

MAHILISAN  
   
Paagi sa pagtakod: 

 Dili makatakod 
 
Sintomas: 

 Maklaro ang timailhan sa 10-36 ka oras human sa hinanaling pag-ilis sa bahog. 
.Luya , dili ganahan mokaon, unya magka libanga, magkoma dayon mamatay. 
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Paglikay: 

 Ginadili ang hinanali nga pag-ilis sa bahog o pagkaon . 

 Magpakita ug alibyo kung mabantayan ug sayo pina-agi  sa paghatag sa 
daghang “ antibiotic” para makunhuran ang populasyon sa acid-forming 
bakterya. 

 Mahimo mogamit ang anti-aciss sama sa baking soda( sodium bicarbonates, 
magnesium bicarbonate, magnesium carbonate o hydroxide ) tunawon sa 
inadlaw nga tubig( 1gm/kg. Body weight) aron mo neutral ang kaaslom sa tiyan . 

 

 
end 
 

 


