
 

 

 (TMRکامالً مخلوط ) های رهیج تیریمد

 یریش یاز مشکالت در گاوها یریبه منظور جلوگ

 

 

 

 

در طول روز با  های شکمبهشود باکتریمیباعث ( به طور ایده آل  TMR جیره های کامالً مخلوط ) یهتغذ

جر به من امراین  که کندبه بهبودی تخمیر کمک می ثباتاین  که مغذی مواجه شوندمواد  مخلوط یکسانی از 

 بایستی توجه داشت کهشود. اما می خوراک، بهبود تولید شیر، سالمت و عملکرد تولید مثلیمصرف بهتر 

د توانبه همان اندازه می جیره های کامالً مخلوطها در استفاده از ورالعملدستتناقضات جزئی واجرای ناصحیح 

به  می تواند مرگ گاوهاحتی زودرس یا  حذف دهد.تولید شیر را کاهش و مشکالت سالمتی را افزایش می

 . مربوط باشدشدت واکنش 

 کنترل موارد ذیل مهم است: جیره های کامالً مخلوطیه با در زمان تغذ

  های فرعی مرطوب تغذیه شدهوردهمحتوای رطوبت علوفه و دیگر فرآماده خشک یا 

 مقدار TMR یمصرف 

 بچ هر خوراک در یک مقدار TMR  کند.که مصرف گروه گاوها تغییر میگونه همان 

 ی ذرات اندازهTMR تغذیه شده 

 ی ذرات ثبات اندازهTMR مخلوط شده، تحویل داده شده و باقی مانده در آخور 

 

 تغییرات در محتوای ماده خشک علوفه ها و فرآورده های فرعی مرطوب

به صورت  دوبار و ترجیحاً  انههای فرعی مرطوب باید حداقل ماهیوردهی تازه و فرآمحتوای ماده خشک علوفه

غییر شود، زیرا ت کنترل یره شده در انبار نیز بایستیشود. محتوای ماده خشک مواد غذایی ذخ بررسی هفتگی

ثیر بگذارد و تغذیه شده تأتواند به شدت بر مخلوط مواد مغذی ر محتوای ماده خشک این مواد غذایی مید

 ممکن است منجر به کاهش تولید شیر یا افزایش مشکالت سالمتی شود.

 : ترجمه

 (تغذیه دامتخصصی  دکتری)رسول رضائی 



 

 

ی که گاو میزان مشخصتصور بر این است کنند، می فرمولهزمانی که متخصصان تغذیه جیره گاوهای شیری را 

باید شامل  TMRشود که خوراک مرطوب تر میزمانی . خواهد کردرا از خوراک مشخص دریافت  ماده خشک

و مواد مغذی در نسبت صحیح خود  کند خوراک بیشتری شود تا همان میزان ماده خشک برای گاو فراهم

باید شامل علوفه  TMR شودزمانی که خوراک خشک تر می .حفظ شود. برعکس این حالت نیز صحیح است

 یا خوراک کمتری شود. 

 

 مصرفی TMRمیزان 

انجام شود که چه میزان خوراک تغذیه بایستی به صورت روزانه  آخور کنترلثر آخور، به منظور مدیریت مؤ

که بیش  یابداهمیت میزمانی  موضوعشده و چه میزان خوراک از تغذیه قبلی در آخور باقی مانده است. این 

تواند به سرعت و به طور . هر فیدر میزمانی که فیدر وجود ندارد مثالًد نبه گاوها خوراک بده شخصاز یک 

آنچه که افراد به گاو ها تغذیه می کنند را آماده کنند همچنین این دستگاه قادر است مقدار خوراک صحیح 

که  نند اطمینان حاصل نمایندمی توا این اطالعاتبا استفاده از متخصصان تغذیه را بر این اساس تنظیم کند. 

( 3( مصرف خوراک یا ماده خشک در گاوها مطابق انتظار باشد. 2.است اقتصادیجیره تا حد ممکن ( 1

یک کاربرگ  1جدول مشکالت بالقوه پیش از آنکه عملکرد و بهره وری را تحت تأثیر قرار دهند شناسایی شوند. 

 یرد.گصرف و امتناع از مصرف خوراک مورد استفاده قرار تواند برای ثبت مدهد که مینمونه را نشان می

 

 TMR بچ هرخوراک موجود در مدیریت مقدار

باید  TMR، بنابراین آنها قرار گیرد ساعت در اختیار 22روزانه  راک با کیفیتخوکه  نیاز دارند دهگاوهای شیر

بایستی خوراک در مقابل گاوها همواره وجود داشته قرار گیرد.  متری فری استال یا محل استراحت  9تا   3در 

ند ای تغذیه شوگاوها باید به گونهباشد تا تحریک مصرف خوراک انجام شده و خوراک بیشتری مصرف شود.  

باقی مانده باشد. از نقطه نظر عملی  در آخور قبلیوعده خوراک از درصد  5در هر نوبت خوراک دهی تنها که 

ه بعدی در وعدغذا وعده بعدی باقی مانده باشد و پسماند یک اینچ خوراک باید در  تقریباً که  بدان معناستاین 

 .جمع آوری شود باید مرتباً

لیه کمیزان علوفه، غالت و  ساخت جیره های کامالً مخلوط بسته به مقدار خوراک قابل تغذیه بایستی در زمان

اک تغذیه د. اگر گاوها تمام خورنیاب تغییرصلی فرموله شده ا TMRنسبت  همانبه  TMRمواد تشکیل دهنده 

 ها علوفه بیشتر ندهید.اند به آنقبلی را خورده



 

 

ارائه شده، تغییر میزان علوفه ارائه شده و  TMRیکی از رایج ترین اشتباهات زمان افزایش و یا کاهش میزان 

تغذیه به هر گاو است. این تغییر منجر  ای انترهمیزان غالت و دیگر مواد کنسدر عین حال ثابت نگه داشتن 

ود. تی در گاوها شمتواند تولید شیر را کاهش داده یا منجر به مشکالت سالشود که میبه عدم تعادل جیره می

این است که کنند را تنظیم می TMR مواد تشکیل دهنده مقداربه وسیله آن  گاودارانروشی که بسیاری از 

 گیرند.یشتر در نظر میگاو ب 5تا  2خوراک را برای 

 

  TMRاندازه ذرات 

انند تا حدی که بتو مصرف کنند های کامالً مخلوطجیرهبلند را در الیاف مناسبی از علوفه یا  مقدارگاوها باید 

تواند منجر به ترشح بزاق شودکه خود به خوراک بلعیده شده را مجدداً جویده و نشخوار کنند. این عمل می

 .کند تا حدی که  باکتری ها بتوانند به طور مؤثری علوفه را هضم کنندکمک می سیستم بافری شکمبه

پوند بزاق ترشح کنند.  6تا  5توانند روزانه میمرتباً نشخوار می کنند دهند گاوهایی که مطالعات نشان می

ا ی لیافامیزان مناسب  در تالشند کهکنند زمانی که متخصصان تغذیه جیره گاوهای شیری را متعادل می

وار د تا نشخنشکمبه وجود داشته باشبه اندازه کافی در ذرات بلند به طوری که فراهم کنند را  "شوعامل جَ"

 را تحریک کند. 

یابد. این امر به اندازه ذرات علوفه کاهش می میکس شوند، جیره های کامالً مخلوط بیش از اندازهزمانی که 

یدوز اس نظیرباعث افزایش بروز مشکالتی  تواندیدهد که مکاهش مینوبه خود زمان نشخوار و ترشح بزاق را 

ت شیر، تقلیل وضعیچربی ، کاهش )مشکالت پا( ، جا به جایی شیردان، کاهش مصرف خوراکشکمبه، لنگش 

اکثر مدل های  شود. به طور کلیبدن )که ممکن است توانایی تولید مثل را کاهش دهد( و در موارد حاد مرگ 

 دقیقه زمان برای مخلوط کردن نیاز دارند. 6تا  3به  اک های کامالً مخلوط فقطمیکسر خور

 

 

 

 

 



 

 

 شودکاربرگ ثبت میزان خوراکی که به گاوها داده می -1جدول 

 --------------------------گروه  ID   ---------------------تاریخ هفته 

 خوراک دهیرا در قسمت مقدار شروع و وزن واگن را زمانی که خوراک دهی هنگام شروع  TMRوزن واگن 

) از کسر کردن مقدار پایانی از مقدار ابتدایی  خوراکرا تمام کردید در قسمت مقدار پایان ثبت کنید. مقدار کل 

 آید( را نیز ثبت نمایید.به دست می

تواند ثبت شود و یا کدهای زیر می –وزن واقعی خوراک باقی مانده  –میزان خوراک باقی مانده در آخور 

 تواند برای نشان دادن خوراک باقی مانده در آخور استفاده شود.می

E  =آخور خالی است 

 ماند(قطعات چوب ذرت )عمدتا چوب ذرت در آخور باقی می = 1

 پوشاند(کف آخور را میکافی )حدود یک اینچ خوراک بیشتر = 2

F = ر باقی مانده است.(پر ) پشته بزرگی از خوراک در آخو 

روزهای 

 هفته

مقدار  زمان

 اولیه

کل خوراک تغذیه  مقدار نهایی

 شده

مقدار خوراک باقیمانده در 

 آخور

     صبح شنبه

     عصر

     صبح  یکشنبه

     عصر

 

 



 

 

 

سانتی متر 9/1الک باالیی ذرات بزرگتر ازاند. است که روی هم قرار گرفته الکپنسیلوانیا شامل سه الک  -1شکل 

را نگه  8/0دارد. جعبه پایینی ذرات کوچکتر از را نگه میسانتی متر  8/0و 9/1میانی ذرات بین  الکدارد. را نگه می

 دارد. می

جدا کننده پنسیلوانیا ارزیابی شود.  هایفاده از الکباید با است (TMRهای کامالً مخلوط )جیرهاندازه ذرات 

ذرات خوراک را بر اساس اندازه ذرات به سه است که  الکجداگانه شامل سه  جعبهرا ببینید(. این  1)شکل 

 کند.بخش تقسیم می

 استاندارد مواد. درصدهای مورد ارزیابی قرار گیرد TMRبرای  مقادیر استاندارد توصیه شدهاین نتایج باید با 

جدا  ه است. مشاوران تغذیه بایستی الک هاینشان داده شد 2در جدول  یک از سه الکهر  روینده باقی ما

( نوع علوفه 1در زمان هایی که . داشته باشنددر دسترس برای ارزیابی اندازه ذرات خوراک کننده ذرات را 

شوند تگاه چاپر تیز میهای دس( اوگر یا تیغه3( دستگاه میکسر جدید خریداری می شود. 2کند، تغییر می

 بایستی حتماً اندازه ذرات به دقت مورد ارزیابی قرار گیرند.

 توزیع توصیه شده اندازه ذرات در هر یک از الک های جدا کننده پنسیلوانیا  – 2جدول 

 محل الک در جعبه علوفه یا خوراک

 پایین )%( وسط )%( باال )%(

های کامالً مخلوط جیره

(TMR) 

51-1 15-05 15 > 

 < 05 15-05 55-05 سیالژ ذرت

 <01 05-15 55-05 هیالژ

 

 تغذیه شده یا باقی مانده در آخور TMRغلظت 

 ریخته شده در آخورکند، نمونه های خوراک به طور مناسب و مداوم عمل می یکسربرای اطمینان از اینکه م

 وراکخ ر ابتدا ، میانه و انتهای توالیها باید دبرای مثال نمونه. نمونه گیری شودباید از چندین مکان مختلف 

ص داده شکالت احتمالی تشخیبا یکدیگر مقایسه شوند تا م بایستینتایج نمونه گیری شوند، در نهایت  دهی

 . شوند



 

 

 . این ارزیابی به تشخیصقرار گیردارزیابی مورد  قرار نگرفته نیز بایستی مصرف ی که در آخور موردخوراک

یابد که روزانه بیش کند. این تشخیص زمانی اهمیت میگاو کمک می( توسط Sortingخوراک )انتخاب مشکل 

شود و میزان زیادی چوب ذرت در آخور باقی بماند. میتغذیه  TMRپوند یونجه به ازای هر گاو از طریق  7از 

 مشکالتی نظیر منجر بهذرات علوفه  انتخابحتی زمانی که یک جیره متعادل به طور مناسب مخلوط شود، 

 عدم تعادل مواد مغذی و فقدان الیاف مؤثر برای جویدن و نشخوار باشد.

 گردد. به علت عدم تعادل و فقدان فیبر موثر برای نشخوار کردن باعث بروز مشکالتی می

زمان در مخلوط شوند.  گیریدقیقه در هر بار 6تا  3از  ی کامالً مخلوط بایستیهاجیره، به طور کلی

 مخلوط نکنید. بیش از حدبارگیری خوراک مرطوب، آنها را 
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