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  مديريت تغذيه گاو خشك
  
  
  
  
  
  
  

  :نويسندگان
  مجيد افشارو مهرداد نفيسي، شهاب سهرابي

  پژوهشگران مركز تحقيقات(
  )تهران استان كشاورزي و منابع طبيعي

  
  :ناشر                    

  مديريت جهاد كشاورزي شهرستان پاكدشت
  داريراداره ترويج و نظام بهره ب

  :با همكاري   
  فدك سبزشركت                       

  

توجه داشته باشيد اگر پروتئين و مواد معدني در هفته 
هاي آخر دوره خشكي متوازن نباشد،  تغذيه با جيره هايي 

گاوهاي خشك بسيار مشكل  مشابه با گاو هاي شيرده براي
  .شد آفرين خواهد

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه دليل انرژي زياد ك  خوب است بدانيد سيلوي ذرت به
ماده خشك  %50چاقي مي شود نبايد بيش از سبب  

 45/1همچنين نسبت كلسيم و فسفر .علوفه مصرفي باشد
  .را رعايت كنيد% 65/1تا 

  
  :دو هفته آخر خشكي) ب

گاوها از جيره دوره خشك به تدريج به جيره اوايل 
هدف از مديريت تغذيه در اين  .شيردهي انتقال مي يابند
    .يهاي بعد از زايمان مي باشددوره پيشگيري از بيمار

كيلوگرم  5/2تا  8/1در اين مرحله به گاوها روزي 
كنسانتره بدهيد و به تدريج آنرا افزايش دهيد تا زمانيكه 

علوفه .كنسانتره دريافت كنند بدنشان وزن% 1به اندازه 
وزن بدن به گاوها % 5/0خرد نشده بلند نيز بايد به مقدار 

در اين .ي شيردان جلوگيري شودتعليف شودتا از جابجاي
ماده خشك % 70دوره علوفه مصرفي نيز در حدود 

  .مصرفي مي باشد
گرم  6 در شروع اين مرحله بايستي

هفته بعد از زايمان  12در روز تا ) B3ويتامين(نياسين
در اختيار ) اختالالت گوارشي( براي جلوگيري از كتوز

  .گاوها قرار دهيد
ودني ها در اين دوره با براي استفاده از ساير افز

  .كارشناسان تغذيه دام مشورت نماييد
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اين دوره نبايد پروتئين اضافي در اختيار گاو قرار 
احتياج گاو خشك به كنسانتره اغلب ناچيز .گيرد

كيلو گرم به  5/1 است و با مصرف روزانه حداقل
مي شود، هر چند مقدار  ازاي هر رأس گاو تأمين
به كيفيت علوفه و و  مصرف كنسانتره با توجه

كيلو گرم در  3ضعيت بدني گاو خشك از صفر تا 
در اين مرحله مقدار پروتئين غير مي باشدروز مت
و مقدار فيبر خام بيشتر از جيره %) 12(كمتر

% 80علوفه مي تواند .گاوهاي شيرده خواهد بود
به منظور .ماده خشك مصرفي جيره را تشكيل دهد

ارشي قسمتي از آن پيشگيري از ناراحتي هاي گو
   .بايد به صورت خرد نشده داده شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

توجه داشته باشيد كه بايد مصرف خوراك را كاهش 
بعد از .دهيد و در خوردن آب نيز محدوديت اعمال كنيد

آخرين دوشش، سرپستانك ها را كامالً تميز كرده و در 
حلول ضد عفوني كننده قرار دهيد و يك آنتي بيوتيك م

مؤثر به كار بريد تا مشكل عفونت هاي جديد براي پستان 
  .در دوره هاي بعدي ايجاد نگردد

مدت دوره خشكي و شرايط بدني در موقع زايمان با 
دوره خشكي براي جبران ذخائر . يكديگر ارتباط دارند

بدني ضعيفي بدني گاوي كه در اواخر آبستني وضعيت 
از طرف ديگر چاقي .دارد،بسيار حائز اهميت مي باشد

چنين گاوهايي به بيماريهايي . زياد نيز نامطلوب است
بهترين زمان . حساسترند) اختالالت گوارشي(نظير كتوز

روز قبل از زايش  60پيشنهادي براي خشك نمودن گاو 
  .مي باشدكه سبب افزايش توليد شير مي گردد

  
  :خشك تغذيه گاوهاي

شامل مواد غذايي مورد نياز براي تغذيه در اين دوره 
نگهداري بدن ، رشد گوساله و در گاو هاي ضعيف بهبود 

تغذيه گاو هاي خشك به دو مرحله .وضعيت بدني است
  :مي شود   تقسيم
  :روز ابتداي خشكي  45) الف

در اين مرحله بايد مصرف ماده خشك را كنترل كنيد 
  در.وزن بدن گاو بيشتر نشود% 2 به نحوي كه خوراك از

  :مقدمه
 هدف از خشك كردن گاو، استراحت دام به منظور

اين دوره به گاو . شروع دوره شيردهي بعدي است
اجازه مي دهدتا مقداري از مواد غذايي مورد احتياج 
بدن خود را ذخيره كرده و غده پستان نيز براي توليد 

  .شير آماده شود
  

  :روش خشك كردن گاو
كردن گاو بايد تا جايي كه امكان پذير باشد،  خشك

بدون اينكه به پستان آسيبي وارد  سريع انجام گيرد
بدين منظور اجازه دهيد فشار پستان به نقطه اي .شود
كه ترشح شير متوقف شود و در نهايت شير  برسد

بهترين .در پستان توسط خون جذب گردد باقيمانده
اجازه دوشش و روش براي اغلب گاوها توقف يكباره 
اين روش بويژه .جذب هر چه سريعتر شير است

 .مخصوص گاوهايي است كه مشكل ورم پستان ندارند
حذف تدريجي دوشش تا زمانيكه ( دوشيدن متناوب 

مرحله خشك كردن گاو را ) گاوها كامالً خشك شوند
طوالني تر مي كند، هرچند براي گاوهاي پر توليد يا 

. ان شديد، مطلوب مي باشدگاوهايي با سابقه ورم پست
به دليل اينكه ) ماندن شير در غدد پستان(دوشش ناكامل

مرحله خشك كردن را بسيار طوالني مي كند، هرگز 
 .توصيه  نمي شود


