اهمیت خوراک کامل در تغذیه گاو شیری
خوراك كامل مخلوط كاملی از انواع مواد خوراكی قابل مصرف در تغذیه دام اعم از مواد علوفهای
و انواع دانهها ،كنجالهها و مکملهای پروتئینی و انرژی زا و مکملهای ویتامینی و معدنی هستتند كته بتا
مشخصات كمی و كیفی خاص تعریف شده ،میتوانند كلیه نیازهای روزانه دام را به انتواع متواد مغتذی
به جز آب در شرایط فیزیولوژیکی مشخص (نگهداری ،رشد ،آبستت و تولیتدو و متیمتی كامتل تتامی
نمایند .جیرههای كامی مخلوط بهتری شیوه تغذیه حیوانات نشخواركننده امت .تغذیه جیرههتای كامتل
در گاو شیری مبب افزایش تولید شیر به میزان  1/4كیلوگرم در روز میگردد.
مالنتی و همکاران(1891و ،فتوك و برایتد (1891و و رابینستون و امتتیف (1891و در آزمایشتات جداگانته
گزارش نمودند كه تغذیه جیرههای كامل تاثیر معنی داری بر روی مصرف مادۀ خشک نداشت ولی تولید شتیر
در گاو را به میزان  1/4كیلوگرم در روز افزایش داد .نیکخواه و محرری (1131و جیرۀ كامتل را بته ایت شتکل
تعریف نمودهاند :جیره كامل نوعی جیره خوراكی امت كه كلیه اجزاء آن وزن شده و مپس با هم مخلوط و به
صورت یک ماده خوراكی درآمده امت .در جیرۀ كامل همته اجتزاء تشتکیل دهنتدۀ جیتره (هتم علوفته و هتم
كنسانترهو در رامتای تهیه مخلوطی یکنواخت ،به صورت كامل مخلوط میشوند .بطوریکه گاوها نمیتواننتد بته
میزان قابل میحظهای اجزای ویژهای را برگزیند.
میستم تغذیه جیرۀ كامل ،میستمی ارزان و كارآمد برای كنترل دقیق تغذیه گلته هتای بتزرا گتاو شتیری
محسوب میشود .در نتیجه تغذیه گاو با جیرۀ كامل افزایشی برابربا  0/11درصد واحتد در میتزان بربتی شتیر و
 0/01درصد واحد در میزان مواد جامد بدون بربی نسبت به تغذیه جداگانته ،علوفته و كنستانتره مشتاهده شتده
امت.
جدول :مقایسه جیرۀ كامل با تغذیه جداگانه اجزای همان جیره كامل
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شده امت
فیپس و همکاران (1891و طی یک آزمایش نتایج جالبی را در مقایسه جیرههتای كامتل و تغذیته جداگانته
بدمت آوردهاند كه در جدول فوق آمده امت
كاپوك و همکاران (1891و و امپای (1881و گزارش نمودند كه ای میستم مخلوط یکنواخت از تمامی اجزاء
جیره امت به نحوی كه امکان جدا كردن و انتخاب در آنها وجود ندارد .همچنی مولر (1884و گزارش نمتوده
امت .كه در صورتی گلههای گاو شیری از جیرههای فرمولته شتده صتحیه بته شتکل جیتره كامتل ( TMRو
امتفاده نمایند ،تولید شیر از  410الی  800كیلوگرم به ازاء هر گاو در مال و یا حتی بیشتر افزایش مییابد.
بارلز و گاردنر (6000و ،فرناندز اوردامتنا و همکاران (1830و گزارش نمودند كه تغذیه جیترههتای كتامی
مخلوط در گاو مبب میگردد كه انتخاب علوفه و یا كنسانتره برای گتاو مشتکل تتر گتردد .همچنتی مصترف
مقدار بیش از حد كنسانتره تومط گاو منجر به تولید امید در شکمبه گردیده و بیماری امیدوز را ایجاد میكند
كه با تغذیه جیره كامل بدلیل اینکه گاو هنگام خوردن الیاف كافی ذرات با طول متومتط را مصترف متیكنتد،
مجبور به جویدن لقمه شده و تولید بزاق افزایش مییابد .بزاق تولید شده اثر منفی امیدهای تولید شده را خنثی
ماخته و از امیدوز جلوگیری بعمل میآید.
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در ای ارتباط ماكاوا و همکاران (6006و نیز گزارش نمودند كه در گاوها یی كه با نسبتهای  10:1علوفته
به كنسانتره بصورت جیره كامی مخلوط تغذیه متیشتدند نستبت بته زمتانی كته علوفته و كنستانتره را جداگانته
دریافت نمودند pH ،شکمبه پایی تر بود.

مزایای سیستم تغذیه ای خوراک جیره کامل
از مزیتهای عمده میستم تغذیه گاوباخوراك كامی مخلوط میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
الف -افزایش تولید شیر به میزان  4تا  3درصد
ب -افزایش درصد بربی و پروتئی شیر
ج -كاهش اختیالت متابولیکی به ویژه در اوایل دوره شیردهی
د -یکسان بودن مواد مغذی برداشت شده در هر لقمه
ه -كاهش هزینه خوراك
و -كاهش ضایعات خوراك
ز -افزایش تولید شیر گاو به ازاء هر واحد ماده خشک مصرفی
ح -كاهش هزینههای كارگری و دمتمزد پرداختی به كارگران شیردهی
ط -ایجاد شرایط مطلوب برای شکمبه
ی-ملب گزینش خوراك تومط گاو
ك -از بی رفت طعم و بوی نامطبوع تركیبات در خوراك ازجمله اوره ،مواد معدنی ،بافرها و افزودنیها
د -تقلیل دامنه تغییرات محیط شکمبه
 -2 -8-1معایب سیستم تغذیه ای خوراک کامل TMR
جیرههای كامی مخلوط از معایبی نیز برخوردار امت كه از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
الف -ضرورت خرد كردن علوفه قبل از مخلوط كردن ذا
ب -هزینه زیاد مرمایه گذاری برای بامکول و مخلوط ك
ج -ضرورت تجزیه شیمیایی مکرر جیره
د -ضرورت موازنه مجدد جیرههای تومط متخصصی تغذیه دام
ه -مشکل بودن تهیه مخلوط منامب
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و -باق شدن برخی گاوها در صورت دریافت مقدار زیاد خوراك كامل
ز -ضرورت خریداری كلی تمام اقیم خوراكی امتفاده شونده در تركیب جیره
مدیریت تغذیه خوراکهای کامال مخلوط )(TMR
در یک گاوداری هدف اصلی در مدیریت تغذیهای بایستی بر ای اصل امتوار باشد كه گاو شیری بایتد تتا
آنجا كه هیچ عامل مصرف خوراك آن را محتدود ننمایتد ،ختوراك مصترف نمایتد .بته ایت میتزان ختوراك
مصرفی اصطیحاً مصرف اختیاری خوراك 1می گویند .در تعیی مصرف مادۀ خشتک گاوهتای شتیری ضتم
تامی یا تیش برای حداكثر مازی میزان مادۀ خشک مصرفی و رمیدن به مطه مصرف اختیاری ختوراك ،در
گاوهای پر تولید و به ویژه در اوایل شیردهی و دوره اوج تولید شیر باید تیش نمودتا بتا افتزایش لظتت متواد
مغذی در هر واحد مادۀ خشک خوراك ماده مغذی بیشتری را در اختیار دام قرار داد.
برای تغذیه  TMRمعموال دو روش وجود دارد:
الف -با مخلوط ك ثابت
در ای روش مواد ذایی به مخلوط ك منتقل میشتود و  TMRبته صتورت مکتانیکی بتی دامهتا توزیت
میگردد .ای روش بیشتر در گلههای كوبکتر (كمتر از  100راس گاوو مورد امتفاده قترار متیگیترد .در ایت
روش برای برای حمل و نقل خوراك و هزینههای الزم برای هر گاو بایتد مترمایهگتذاری نمتود .بترای توزیت
 TMRاز مخلوط ك و یا برای مخلوط كردن  ،TMRبه یک مخزن میار حمتل ختوراك الکترونیکتی و یتا
فر ون نیاز امت.
ب -با مخلوط ك متحرك
مخلوط ك به محل انبار خوراك رفته و مواد ختوراكی را مخلتوط و  TMRتولیتد شتده را بترای گاوهتا
توزی میكند .مزیت ای روش اینست كه برای تعداد دام بیشتری قابتل امتتفاده امتت و امکتان تغذیته بنتدی
گروه گاو بیشتری در فواصل زیاد را فراهم كرده و به مرعت مخلوط كننده را از انبار خوراك و میلوهای افقی
پر می كنند.
تغذیه یک خوراك كامل  TMRصرف نظتر از نتوع روش تغذیته آن بته طتور ایتده آل بایستتی جمعیتت
باكتریایی شکمبه گاو را حفظ نموده و عمل تخمیر را ثابت نموده و منجر به بهبود تولید شتیر و تتامی متیمتی
دام گردد.
. Volantary feed intake
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هنگام تغذیه  TMRبایستی به بند مورد توجه نمود كه عبارتند از:
الف -مقدار ماده خشک مصرفی گاو
ب -مقدار كل  TMRمصرف شده
ج -مقدار مادۀ مغذی موجود در TMR
د -اندازۀ ذرت  TMRتغذیه شده
ه -ثبات اندازۀ ذرات TMR
محتوی مادۀ خشک علوفهها و كنسانتره را بایستی حداقل  6بار در ماه و ترجیحا هفتهای یک نوبتت متورد
ارزیابی قرار داد.
زمانی كه مواد مغذی موجود در  TMRبرای گاوهای شیری متعادل میباشد مبی ای امت كه گاو مقدار
معینی از مادۀ خشک مصرفی از خوراك دریافت مینماید .هر بقدر خوراك مرطوب باشد ختوراك بیشتتری
الزم امت كه  TMRحاصل بتواند مقدار مادۀ خشک مورد نیاز گاو را فراهم نماید.
برای اعمال صحیه مدیریت در تغذیه  TMRبایستی روزانه لیستی از اقیم خوراكی تهیه گردد تا مشخص
شود در صورتیکه یک نوع مادۀ ذایی از دمترس خارج میگردد ،به مقدار مادۀ خوراكی بایستتی جتایگزی
گردد .ای لیست زمانی مهم میباشد كه كاركنان گاوداری بیشتر از یک نفر باشد .در ای صورت در زمان عدم
حضور فرد مسئول دائمی خوراك دهنده گله ،مایر افراد میتوانند مشخص نماینتد كته بته متادۀ ختوراكی در
 TMRبکاررفته امت.

گروه تحقیق و توسعه گهر دانه شرق
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