
 مسائل بروز شده تغذیه مواد معدنی به گاو های شیری

 ترجمه: دانیال دانشور

 

اهیم مف ابتدا در مورد برخی مورد مواد معدنی موجود است،دربه دلیل اختالفات زیادی در بین محققین 

سپس در مورد برخی احتیاجات بروز شده مواد معدنی برای  .داشتمروری خواهیم  ،احتیاجات مواد معدنی

کاو های شیری بحث می کنیم و در نهایت راهکارهای کاربردی در زمان تنظیم جیره برای مواد معدنی را 

مطرح می کنیم. توجه شود ما تنها در رابطه با گاو های شیرده صحبت می کنیم نه گاوهای خشک یا گروه 

 های دیگر.

ه روشی را برای تنظیم جیره با توجه سوال نظر سنجی مان را مطرح می کنیم. شما معموال چقبل از هر چیز، 

 به مواد معدنی در پیش می گیرید.

 برای اطمینان از کافی بودن نیازمندی ها در نظر می گیرید. NRCاساسا چیزی بیش از توصیه های  .1

را برای رفع احتیاجات در نظر می گیرید چراکه هزینه های جیره و  NRCتنها توصیه های  .2

 دهید. مخاطرات محیط زیست را کاهش

 تنها برخی مواد معدنی را بیش از احتیاجات مورد نیاز می دهید. .3

هر مزرعه ای شرایط خاص خود را دارد و من بر اساس عوامل بی خطر هر مزرعه و هر ماده معدنی  .4

 جیره ها را تنظیم می کنم.

  

جات بر ایم که احتیرا انتخاب کند. اما با کمال تعجب مشاهده می کن 1ما فکر میکنیم بیشتر افراد گزینه 

 2(. در رتبه بعدی گزینه % 22) 4اساس مزرعه ای به مزرعه دیگر متفاوت تنظیم شده است یعنی گزینه 

 (%22بیشترین رای را آورده است )

کل مطابق شرا رد نمی کنم چراکه ستون مهره های تنظیم جیره های ما را تشکیل می دهد.  NRCمن توصیه 

احتیاجات مواد معدنی تا حدی به خوبی پاسخ می دهد اما از مقدار مشخصی به بعد ثابت ، برآورده نمودن 1

( به تدریج Maximum Tolerable Levelو ممکن است پس از گذشت از حداکثر سطح قابل تحمل ) شده

به معنای مسمویت حاد نیست بلکه  MTLپاسخ عملکردی به مواد معدنی کاهش پیدا کند. دقت کنید، 

افت مصرف خوراک و تولید شده است. دیگر مشکل ما با مواد معدنی این است که از چه منبع  منجر به

. مشکل بزرگ دیگر عدم ماده معدنی و به چه مقدار استفاده کنیم و از این مقدار چقدر جذب می شود

ا این باطالع از سنجش مقدار مصرف است و تا چه حدی تغذیه ماده معدنی باعث بهبود پاسخ ها می شود. 

نگاه می کنیم که تا کجا جز احتیاجات و تا کجا جز محدودیت استفاده حساب می  1دو مشکل به شکل 

 شود؟



 
 . پاسخ عملکردی تئوریک به منابع مواد معدنی1شکل 

 

برای احتیاجات مواد معدنی، ما باید چه چیز را سنجش کنیم؟ بیماری های کالسیک ناشی از کمبود ماده 

او شیری آنچنان تغذیه گاما  مبود منیزیم و کزاز علفی، کمبود سلنیوم و بیماری ماهیچه سفیدمعدنی؟ )مثال ک

 (نداردحساسیتی به این موضوع 

تولید؟ )مواد معدنی همبستگی باالیی با تولید شیر ندارند مثال پاسخ به تغذیه ناکافی مس تا ماه ها مشخص 

 برای سنجش احتیاجات باشد(  نخواهد شد. بنابریان تولید نیز نمی تواند مالکی

)شاید عوامل دیگر در مقایسه عملکرد ایمنی؟ غلظت های موجود در بافت؟  تولید مثل؟ سالمت عمومی؟

 با مواد معدنی با قدرت بیشتری بر این فراسنجه ها موثر باشند(

است. ( بیان کننده وجود احتیاجات خاص برای عملکرد های خاص در گاو 2001) NRCروش چند عاملی 

یاجات احت به عنوان مثال، احتیاجات نگهداری، که به طور عمده تابع وزن بدن و مصرف ماده خشک است.

در روز توصیه شده میلی گرم مس  20آبستنی نیز حائز اهمیت است به طوری که در دوره قبل از زایش ، 

(. بدن و روز های آبستنیاست که این مقدار، از طریق خوراک باید تامین شود نه تزریق )بسته به وزن 

 NRCمیلی گرم سلنیوم برای هر پوند افزایش وزن در روز الزم است.  2/0احتیاجات رشد، به عنوان مثال 

این احتیاجات را بر اساس سن تعیین کرده است. در آخر احتیاجات شیردهی، از جمله مواد معدنی ترشح 

، هر میلی گرم از مواد معدنی جذب شده در شده در شیر همچون کلسیم را شامل می شود. به طور کلی

منهای آنچه که دفع می شود، با جنین به اشتراک گذاشته می شود، در شیر ترشح می شود و در بافت  روز،

ات بکار می روند )همانند آنچه در مورد انرژی یا پروتئین گفته های بدن ابقا می شود، برای محاسبه احتیاج

 شده(.

درصد کل احتیاجات را شامل می شود( امری مشکل است. تعریف  20تا  30ی )بیان احتیاجات نگهدار

بیان می دارد، مقدار ماده مغذی که ضرورتا برای عملکرد غیر از شیردهی، رشد و  NRCسنتی توسط 

تن برای حیوان بالغ غیرآبس آبستنی در بدن الزم است. تعریف دوم بیان می دارد، حداقل مقدار ماده مغذی

ال این دو تعریف کام الزم است. ،که برای حفظ عملکرد و سالمت بدون کاهش ذخائر بدنیا غیرشیرده 

متفاوت از هم اند و تعریف دوم درک بهتری از احتیاجات را به ما می دهد. بنابراین من چندین نگرانی در 



یر دست کم گرفته شدند. دوم اینکه ترشح در شنگهداری  رابطه با دیدگاه فعلی دارم. اول اینکه احتیاجات

در مقابل ساخت شیر است. مثال واضح برای این مورد، مس است. بخشی از مس به شیر ترشح شده در 

حالی که بخشی دیگر به عنوان مکمل آنزیم های درگیر با ساخت شیر )پروکساید دسموتاز در رابطه با 

خصوصا در گاوهای پرتولید وکاهش تنش اکسیداتیو نیاز است( مورد  خنثی سازی گونه های اکسیژن فعال

مورد گفته شده به نظرم دست کم  3استفاده است. سوم، تولید مثل و ابقا در بدن جنین. احتیاجات مربوط به 

 گرفته شدند. 

ت به عبار ، برخی ضریب های جذبی مواد معدنی را ارائه داده است.NRC 2001از طرف دیگر معادالت 

دیگر، مقدار ماده معدنی که در خوراک که بر اساس ضریب جذب خاص خود، برای استفاده بدن، در 

، 11/0دسترس قرار می گیرد. به عنوان مثال، منیزیوم در تمام خوراک ها به طور پیش فرض ضریب جذب 

کل اینجاست درصد می باشد. مش 00و در سولفات منیزیوم  00، منیزیوم اکسید 30در سنگ آهک دولومیت 

که تمام منیزیوم اکسید ها از نظر این ضریب، یکسان نیستند! بنابراین اگر مکمل منیزیوم اکسید شما دارای 

ضریب جذب اندکی باشد شما مجبور به استفاده بیشتر از مکمل در خوراک خواهید بود. این تنها برای 

ل اندازه ضریب جذب به راحتی قاب ی کند.منیزیوم نیست. توجه کنید این مثال در مورد بقیه عناصر صدق م

) از ماده معدنی داده شده چقدر در مدفوع است یا چقدر در عرق بدن؟(. با توجه به این  گیری نیست

اعدادی که ضریب ها در دسترس است بسیار محدود اند. فراموش نکنیم ضریب ها عالوه بر  موضوع،

یا خود حیوان متفاوت خواهد بود. در کل در تنظیم جیره  تفاوت ها بین منابع مواد معدنی، بین جیره ها و

 کیلوگرم، 22با مصرف ماده خشک  این ضرب ها به شدت تحت تاثیر قرار می گیرند. فرض کنید یک گاو

)مقدار پایه(  03/0در صورتی که ضریب جذب جیره  میلی گرم مس، احتیاج دارد. 2/10روزانه به جذب 

)مقدار باال( باشد، بنابراین  01/0)مقدار پایه( تا  04/0جذب سولفات مس  )مقدار باال( و ضریب 02/0تا 

 ppm 40و سولفات مس با ضریب جذب باال  ppm 0مقدار مس لحاظ شده در جیره با ضریب جذب باال 

می باشد  ppm 442و  13است اما همین مقادیر برای ضریب جذب پایین جیره و سولفات مس به ترتیب 

ت بزرگ در تامین مس بین اعداد به ظاهر کوچک ناشی از ضریب جذب است. به عبارت که نشان از تفاو

برابر  1/0برابر و سولفات مس  4/1 جیره با ضریب جذب پایین برای تامین احتیاجات مس، نیاز بهدیگر 

  .از جیره با ضریب باال داردبیشتر 

. ها، همواره یک عدم اطمینان موجود بوده است با این تفاسیر، برای تعیین مقدار پایه مواد معدنی و ویتامین

. یعنی اگر (risk/rewardنکته اینجاست که برای تامین احتیاجات باید نسبت خطر به پاداش ارزیابی شود )

 در تامین احتیاجات اشتباه کردیم آیا به هزینه اش می ارزد بیش از حد یا کمتر از حد تغذیه کنیم؟



 NRCی که دارای اهمیت بیشتری هستند و داده های جدیدتری نسبت به برخی عناصر در این وبینار من

)فسفر، پتاسیم، منیزیوم، گوگرد، مس، منگنز  مورد بررسی قرار می دهماز آنها در دسترس است را  2001

 و کروم(
 فسفر:

این مقدار برای کاهش اتالف  .درصد کنسانتره بوده است 32/0احتیاجات در نظر گرفته شده برای فسفر 

فسفر در مدفوع و بحث های محیط زیستی مناسب بوده، تغذیه بیش از این مقدار اثر مثبتی بر تولید یا تولید 

درصد  32/0مثل نداشته است و نیز هزینه خوراک کمتری در پی داشته است به طوری که به ازای افزایش 

 افزایش داشته است. به ازای هر گاو در روز دالر هزینه خوراک 20/0درصد،  44/0فسفر با 

 دالیل تغذیه فسفر باالی احتیاجات:

احتیاجات  % 22( مشخص شد، تغذیه بلند مدت wu et al., 2000در مطالعه ای توسط وو و همکاران )

 ممنجر به کاهش تولید شیر شده است. به دلیل پایین بودن مقدار فسفر علوفه، ما نیاز داری NRCتعیین شده 

درصد نمی  40ظر بگیریم )که در ایران چون میزان علوفه در جیره بیش از در جیره مقدار فسفر بیشتری در ن

ن شود . زمانی که منبع فسفر از محصوالت فرعی تامیاین توصیه از نظر بنده قابل قبول نیست، دانشور( شود،

ی است و هزینه خوراک را افزایش نمی )انواع تفاله ها(، افزایش فسفر جیره بر خالف موارد باال، اقتصاد

 دهد.

درصد می باشد که بسته به مدیریت فسفر مدفوع،  12/0تا  32/0محدوده قابل پذیرش فسفر در جیره برابر با 

متفاوت باشد )با محدوده  محیط زیست و استفاده از محصوالت فرعی می تواند میزان در جیرهقوانین 

 (.NRCبرابر  0/1تا  1اطمینان 

 

 نظر سنجی دیگر، سوال اینجاست: خب

زمانی که جیره را با غالت حاصل از صنایع تقطیری )مانند آبجوسازی( تنظیم می کنیم، اغلب موارد شما 

 چه کار می کنید؟

 تغییر خاصی در مکمل های معدنی اعمال نمی کنید؟ .1

 میزان افزودنی مس را افزایش داده یا به منبع قابل دسترس تر تغییر داده؟ .2

 جیره را افزایش دهد اضافه می کنید؟ DCADبع سدیم یا پتاسیم که منا .3

 تغییر می دهید؟ سلنیوم مخمریمنبع سلنیوم را غیر آلی را به  .4

 به دلیل مقدار فسفر باالی این محصوالت، میزان کلسیم جیره را افزایش می دهید؟ .2

 



ند. مورد آخر طبیعی است که باید درصد آرا( بود 40)با  2و  1مواردی که بیشترین رای را آوردند، مورد 

 فسفر رعایت شود.-در چنین شرایطی انجام شود تا توازن کلسیم

 
 اسیم:تپ

باعث بهبود چربی  NRCتغذیه بیشتر از  درصد جیره می باشد. 1/1برابر با  NRCمیزان احتیاجات تعیین شده 

پتاسیم( شده است. با این حال، (، کاهش شدت تنش گرمایی )بهبود تعریق ناشی از DCADشیر )بهبود 

تغذیه بیش از حد منجر به کاهش جذب منیزیوم و افزایش دفع به محیط می شود. با این حال طبق مطالعه 

مصرف ماده خشک و در زمستان ، درصد( 1/1)تا  (، افزایش میزان پتاسیم جیره1004سانچز و همکاران )

تمایل به افزایش نشان  FCMدر تابستان است و افزایش داده  (FCM) شیر تصحیح شده بر اساس چربی

این یافته ها نشان می دهند داده  (.2)شکل  دادند اما مصرف خوراک به طور خطی افزایش پیدا کرده است

 کمی احتیاجات را دست کم گرفته است. NRCهای 

 
 س چربی. تاثیر افزایش میزان پتاسیم جیره بر مصرف ماده خشک و شیر تصحیح شده بر اسا2شکل 

 

شود. داده های جدیدتر نشان دادند میزان پتاسیم باالتر در جیره منجر به بهبود چربی شیر و بازده غذایی می

درصد( و غالت حاصل از  34جیره با محتوای یکسان از علوفه ) 2(، 2012در مطالعه هریسون و همکاران )

در گاوهای اوایل دوره شیردهی مقایسه  لحاظ تغییر در میزان پتاسیم درصد( را از 1محصوالت تقطیری )

)به عبارتی  درصد بود 1/2درصد بود و گروه کربنات کلسیم  3/1نمودند. میزان پتاسیم جیره گروه کنترل 

و گروه د . نتایج نشان داد مصرف ماده خشک و تولید شیر بینجیره افزایش یافته بود( DCADمحتوای 

 ( افزایش داشتند.12/1در مقابل  00/1رصد( و بازده غذایی )تفاوتی نداشت اما مقدار چربی شیر )نه د



 20( با محتوای بیشتر غالت حاصل از محصوالت تقطیری )2013در مطالعه دیگر توسط المار و ویس )

درصد، مشخص شد جیره حاوی  2/2یا  2/4درصد، دارای مقادیر باالی گوگرد( و محتوای چربی جیره 

، چون 20برابر با  DCADدرصد پتاسیم )با  2/1( در مقابل جیره 300برابر با  DCADدرصد پتاسیم )با  2/2

ی شیر محتوای چربافزایش مصرف ماده خشک و  کاهش( باعث مانع از افزایش دیکد شده بودگوگرد باال 

  .شد

مکاران ههرچه میزان تغذیه پتاسیم بیشتر شود، مدفوع و کود بیشتری در پی خواهد داشت. در مطالعه ویس و 

 22گالن و مدفوع تا  2/2باعث افزایش ادرار تا  1/1تا  1/1( مشخص شد، افزایش پتاسیم جیره از 2000)

 پوند شد.

در صورتی که میزان توصیه (. 2004افزایش پتاسیم جیره به طور خطی جذب منیزیوم را کاهش داد )ویس، 

درصد کاهش یافته ولی اگر میزان  23/0درصد( تغذیه شود میزان جذب منیزیوم  1)حدود  NRCشده 

 .(3)شکل  کاهش می یابددرصد  30/0 تقریبا درصد افزایش یابد، میزان جذب منیزیوم 2/1پتاسیم جیره به 

 این کاهش جذب منجر به افزایش هزینه جیره می شود.

 

 
 . رابطه میزان پتاسیم جیره با میزان جذب منیزیوم3شکل 

 

 :توصیه هایی در رابطه با پتاسیم

درصد مناسب است. در شرایط تنش گرمایی می توان تا بیشتر از  4/1تا  2/1در بسیاری از شرایط تغذیه 

ن پاسخ ها در ای درصد این میزان را افزایش داد )به دلیل از دست رفت بیشتر پتاسیم بر اثر تعریق(. 02/1

به افزایش منیزیوم جیره و  جیره افزایش یابد اثر بزرگتری خواهند داشت اما همواره DCADصورتی که 

 نیز افزایش مدفوع توجه شود.

 



 منیزیوم:

درصد جیره است که حاشیه اطمینان برای گاوهای شیرده  12/0تا  12/0برابر با  NRCمقدار توصیه شده 

از دالیل  درصد(. 3/0تا  2/0، پیشنهاد شده است )چیزی حدود NRCبرابر بیشتر از توصیه  0/1تا  4/1

افزایش منیزیوم در جیره، آنتاگونیست بودن آن با جیره های با میزان باالی پتاسیم )دیکد باال(. بهبود بالقوه 

درصد جربی شیر، تفاوت در کیفیت اکسید منیزیوم و عدم وجود خطر تغذیه ای ناشی از افزایش مصرف. 

 با این حال هزینه خوراک افزایش می یابد.

 
 گوگرد:

درصد( وجود ندارد. در صورت تغذیه بیش  2/0) NRCرای افزایش گوگرد نسبت به توصیه های دلیلی ب

از حد: کاهش قابلیت دسترسی مس، سلنیوم و کاهش دیکد جیره و در نتیجه کاهش مصرف خوراک و 

تولید شیر. در جیره های حاوی غالت حاصل از فرآورده های تقطیری، ممکن است افزایش میزان گوگرد 

حاظ هزینه خوراک، ارزان تر باشد. علوفه هایی که حاوی گوگرد باالیی هستند، ذخائر مس را برای از ل

حیوان کاهش می دهند. طبق مطالعه ای مشخص شد، گاوهای تغذیه شده با علوفه بدون کود دهی، نسبت 

برابر  2ا بد تبه آنهایی که از علوفه کوددهی شده با سولفات آمونیاک تغذیه می کردند، ذخائر مس در ک

بسیاری بر این عقیده اند که با افزایش مولیبدن می توان سولفور جیره را افزایش داد که تصوری  بیشتر بود.

 اشتباه است.

 1/0هرچه میزان گوگرد جیره بیشتر باشد جذب سلنیوم کمتر خواهد بود. به طوری که به ازای افزایش 

می یابد )پس باید منبع سلنیوم را به صورت مخمری  درصد کاهش 3درصدگوگرد جیره، جذب سلنیوم تا 

 تامین کرد(.

درصد غالت حاصل از محصوالت تخمیری در جیره استفاده شود، میزان گوگرد جیره  20در صورتی که 

درصد می رسد. اگر همین شرایط با آب حاوی مقادیر متوسطی از گوگرد تغذیه شود این میزان به  22/0به 

ا جایی که آب هایی که حاوی مقدیر باال از گوگرد منجر به افزایش گوگرد جیره درصد می رسد ت 42/0

سولفات، باعث  ppm 320درصد می شوند. توصیه می کنم آب را فراموش نکنید. آب حاوی  10/0تا 

. به همین دلیل درصد( 4/0، آنگاه ppm 000درصدی میزان گوگرد جیره می شود )اگر  2/0افزایش 

 رفی دام نمونه گیری شود )حداکثر ماهی یکبار(.گهگاهی از آب مص

 

 سوالی دیگر برای نظرسنجی:

 چه زمانی از مواد معدنی میکرو با قابلیت دسترسی باال )محصوالت تجاری( استفاده می کنید:

 من به ندرت از این محصوالت استفاده می کنم، بیشتر به سولفات ها بستگی دارد. .1



جیره ام را به همان میزان حفظ  ppmت جایگزین می کنم اما کل من سولفات ها را با این محصوال .2

 می کنم.

جیره هم را برای  ppmمن سولفات ها را با محصوالت تجاری جایگزین می کنم و میزان کل  .3

 افزایش قابلیت دسترسی، کاهش می دهم.

ا زارع بمن از محصوالت تجاری در شرایط خاص استفاده می کنم )مثال گاوهای دوره انتقال یا م .4

 میزان باالی سولفور آب(

 درصد(. 20) 3درصد( و در درجه بعدی شماره  32رای دادند ) 4اکثریت به شماره 

 
 مس:

تغذیه کافی از مس موجب کاهش ورم  تعیین شده است. NRCتوسط  ppm 20تا  10میزان احتیاجات 

پستان، بهبود ایمنی و کاهش جفت ماندگی می شود. تغذیه بیش از حد مس منجر به مسمومیت )اولین 

عالمت کاهش مصرف خوراک و بعد از آن مرگ گاو(  و تجمع مس در کبد )در تغذیه انسان خطر آفرین 

 است( می شود.

ز تغذیه نمود: جیرههای با میزان باالی گوگرد )مثل گوگرد موجود در چه مواقعی می توان مس را بیش از نیا

در آب یا جیره بر پایه غالت حاصل از محصوالت تقطیری(، در زمان کاهش آهن جیره )مخصوصا ماهش 

آهن آب مصرفی(، گاوهای چراکننده )به دلیل مصرف خاک و خاک رس که مانع از جذب مس می 

 ی مولیبدن!شوند( و جیره های با میزان باال

(، مشخص 2010طبق مطالعه بالمی و همکاران )تا چه حد تغذیه مس برای گاو مسمومیت آفزین نیست؟ 

مس در جیره منجر به تجمع آن در کبد گاو ها شده است. نکته اینجاست  ppm 32شد غلظت های بیش از 

میلی گرم  0ادند )با نرخ که حتی گاوهای با محتوای باالی مس در کبد، به تجمع مس در کبدشان ادامه د

مصرفی  اول اینکه کیفیت آب مس در ماه(. بنابراین توصیه هایی در رابطه با تغذیه کافی مس موجود است:

دام خوب باشد )محتوای گوگرد پایینی داشته باشد( و از غالت حاصل از محصوالت تقطیری استفاده نشود. 

مس زمانی که از منبع  ppm 12تا  12یره لحاظ نمود )مس در ج NRCبرابر توصیه  2/1تا  2/1می توان تا 

4CuSo  استفاده می شود، اگر از منابع با قابلیت زیست فراهمی بیشتری استفاده می شود باید مس کمتری

مس از منبع  ppm 2مس در جیره لحاظ شود، احتیاج به  ppm 12تغذیه شود(. به عنوان مثال، برای اینکه 

 4برابر بیشتر( بهتراز  2از منبع با کیفیت تری استفاده می شود )با زیست فراهمی سولفات مس است اما اگر 

ppm  تا به مقدار کل( 14مس از سولفات مس تغذیه شود ppm  در صورتی که از آب بی کیفیت .)برسیم

ز یا ا (ppm 30تا  20از باشد )جم  NRCبرابر توصیه  3تا  2و غالت تقطیری در جیره استفاده شود شاید 



( بگیرید حتما از گاو های حذفی تان، بیوبسی )نمونه از بافت کبد .متابع با زیست فراهمی بیشتر استفاده شود

 تا از وضعیت تجمع مس در کبد گاوهایتان آگاه باشید.

 
 منگنز:

 ppm 12می باشد. اما طبق تحقیقی مشخص شد گاوهای گوشتی که  ppm 12-14حدود  NRCتوصیه 

منگنز در جیره شان لحاظ شده بود، گوساله هایی با عالیم بالینی کمبود منگنز متولد می کردند. توصیه من 

 است. ppm 40تا  30برای گاوهای شیری، حدود 

 
 کروم:

NRC  برای آن احتیاجاتی تعیین نکرده است اما طبق سازمانFDA  2/0مقدار ppm  از طریق کروم

گاو شیری استفاده نمود )این توصیه در آمریکا اجرایی است و ممکن است پروپیونات می توان در جیره 

در کشور های دیگر متفاوت باشد(. کروم بخشی از عامل تحمل گلوکز است و منجر به بهبود حساسیت به 

خون می شود که می تواند مصرف ماده خشک را  NEFAانسولین و در نتیجه کاهش تجزیه بافت چربی و 

که این  شودود ایمنی سلولی میی در اوایل دوره شیردهی محیا نماید. همجنین منجر به بهبدر گاو های شیر

تیمار آزمایشی، با میزان  30مطالعه با  12اثر شاید از طریق کاهش سطح هورمون کورتیزول باشد. طبق 

زایش(، نتایج  هفته بعد از 4هفته قبل تا  3در دوره شیرواری )از  ppm 2/0در دوره خشکی یا  ppm 1حدود 

درصد این مطالعات، تولید شیر کمتر  10 کروم حاصل شده است.منابع مختلف متفاوتی بر اثر مکمل نمودن 

تا  3درصد،  30پوند شیر بر اثر افزودن کروم مشاهده کردند،  3درصد کمتر از  23از گروه شاهد داشتند، 

 3طور کلی دوسوم تیمار های آزمایشی بیش از پوند افزایش تولید داشتند. به  1درصد باالی  30پوند و  1

پوند افزایش تولید داشتند )پس بسته به هزینه خوراک و سود آوری انتخاب با شماست(. بنده محاسبات 

سودآوری را انجام دادم و بر اساسپاسخ مورد انتظار با توجه به جیره های مختلف، تولید شیر و هزینه مکمل 

 کروم امری سودمند و سودآور است! ppm 2/0کروم نتیجه گرفتم، افزودن 

روز بعد از زایش(. با این حال هزینه  30روز قبل و  30به گروه بندی گاوها توجه شود )توصیه: حتما 

 خوراک، شیر و مکمل کروم باز هم مورد محاسبه قرار گیرد.

 
 خالصه:

وجیه بسیاری از مواد معدنی را تعدم اطمینان و مدیریت ریسک، تغذیه اندکی بیش از حد تعیین شده برای 

درصد افزایش می باشد و نه بیشتر. عوامل اطمینان باید مواد معدنی،  20تا  20. منظور از اندکی، می کند



مزرعه و منابع ویژه مواد معدنی باشد. اثرات بلند مدت تغذیه بیش از حد را در نظر بگیرید. نسبت به محتوای 

 خوراک بی توجه نباشیم. مواد معدنی موجود در اجزای پایه

 
 سوال:

یا انواع غیر آلی سلنیوم؟ من نظرم این هست که از هردو  آقای دکتر ویس، آیا شما منبع سلنیوم مخمری

. در گاو های خشک بیشتر سلنیوم آلی و در  20به  20در جیره استفاده شود حتی المکان به صورت  منبع

 .گروه های شیرده بیشتر به صورت غیر آلی

نید؟ کمی گاوهایی که آب غنی از آهن مصرف می کنند، افزایش کدام مواد معدنی در جیره را توصیهدر 

وجود در بدن اثر آنتاگونیستی آنها و ذخائر مدرگذشته ما بیشتر نگران مس و سلنیوم بودیم )که خوشبختانه 

ش وی گوگرد باال بود )کاهحا( ولی امروزه بیش از آن، باید نگران آب دام آنچنان تهدیدی ایحاد نمی کند

  جذب مس، همچنین جیره را به سمت سلنیوم آلی یا مخمری ببرید(.

نظر مثبتی دارم چراکه ضریب جذب آنها در مورد افزودن مواد معدنی در آب مصرفی چیست؟  وننظرت

(. به طور او تازه زاگبهتر بوده و قابلیت دسترسی بیشتری نسبت به جیره دارند )مثال کلسیم به آب مصرفی 

معمول سدیم و گوگرد در آب به مقدار زیادی موجودند و بر عکس ممکن است از نظر مواد معدنی میکرو 

 فقیر باشد.

کنید از گله های پرتولید برای سنجش وضعیت مواد معدنی خونگیری انجام شود؟ متاسفانه آیا پیشنهاد می

لنیوم کلسیم خوب و نیز برای منیزیوم و سخون شاخص خوبی برای سنجش این وضعیت نیست، البته برای 

 تا حدی گویاست اما برای بقیه مانند مس، روی، منگنز نه!


