نكاتي درخصوص استفاده ازكنسانتره درجيره دام

استفادُ اصيل هادُ غزايي ًوي تَاًذ ّوِ احتياخات دام ساتشطشف مٌذصيشاتذى حيَاى تِ
هدوَعِ اي اصهَادغزايي ًياصداسدٍاصطشفي حدن دستگاُ گَاسش ٍضنوثِ آى
هحذٍداست ايي هدوَعِ هَادغزايي سا خيشُ غزايي هي ًاهٌذ.خْت حذامثشتَليذضيش،
تغزيِ دام تاعلَفِ ٍمٌساًتشُ تِ ّوشاُ ينذيگشالصم ٍهنول ّن عول هي مٌذ.
مٌساًتشُ ياهَادغزايي هتعادل تشميثي اصتعذادي اصهَادغزايي است مِ قادساست ّوِ
عٌاصش ٍهَادضشٍسي تذى دام سا تِ اًذاصُ مافي تاهيي ًوايذ.تٌاتشايي تاتَخِ تِ اّويت
هصشف مٌساًتشُ دسخيشُ دام تشآى ضذين تشخي اصًنات قاتل تَخِ دسٌّگام هصشف
ايي هادُ غزايي دستغزيِ دام ساتِ ضشح صيشيادآٍسضَين:
 هصشف مٌساًتشُ دسخيشُ گَسالِ ّاي خَاى اصآخش ّفتِ اٍل تَلذضشٍسي است
ٍتشًاهِ سيضي صحيح دسمٌاسهصشف مٌساًتشُ داهي دسٍاحذّاي پشٍاستٌذي
تاعث افضايص ٍصى سٍصاًِ تيي 1200تا1500گشم دسگَسالِ هي ضَد.


اگشاصمٌساًتشُ داهي تشاي اٍليي تاسخْت تغزيِ دام استفادُ هي ضَدتايذتِ
تذسيح تِ خيشُ افضدُ ضَدتا ماّص دستَليذ ٍياتَقف دسسضذسٍصاًِ ساًذاضتِ تاضين.
 تَصيِ هي ضَد خْت حفظ سالهتي دام مٌساًتشُ تِ ّوشاُ علَفِ خطثي تِ دام
دادُ ضَد.

 دسهاّْاي سشدسال اصهقذاسي اصهالس چغٌذسقٌذٍياًيطنشخْت تشطشف مشدى
موثَداًشطي هَسدًياصاستفادُ ضَد.
ّ شميلَگشم علَفِ خطل اصًظشسطَتت تقشيثا تشاتش

 3ميلَگشم سيلَي رست

است دسصَستي مِ رست سيلَضذُ هَخَدًيست هي تَاى تِ خاي ّشسِ
ميلَگشم سيلَي رست 1-1/5ميلَ گشم علَفِ خطل تِ خيشُ افضٍد.
 ساخت ّشگًَِ مٌساًتشُ اعن اصداهي › طيَسٍآتضي ًياص تِ تخصص ٍتدْيضات
هٌاسة هي تاضذدسصَست عذم اطالع دسست اصًياصهٌذيْاي دام ٍاسصش
هَادغزايي ٍاثشات آًْاتشينذيگش هوني است داهذاسخَداقذام تِ ايي ماسًوايذ
ًٍسثت ّاي هشتَطِ سعايت ًطَدًٍتيدِ هَسدًظشٍهطلَب حاصل ًطَد.
 تشاي گاٍّاي ضيشي سٍستايي مِ تَليذضيشآًْا

 7-8ميلَگشم است ًياصتِ

استفادُ اصمٌساًتشُ ًيست ٍتاعلَفِ هشغَب هي تَاى ًياصدام ساتشطشف ًوَدتِ
گاٍّاي تَهي ٍدٍسه مِ تيص اص

 8ميلَگشم ضيشتَليذ هي مٌٌذ ،تايذ

هقذاسهعيٌي مٌساًتشُ داد(تِ اصاي ّشميلَگشم ضيشًين ميلَگشم مٌساًتشُ)

 تغزيِ تليسِ تاسي تيص اص 1سال تا 3-4هاُ قثل اصصايص تٌْاتاعلَفِ خطل
هشغَب مافي خَاّذتَدٍدسصَستي مِ علَفِ هصشفي فقيشتاضذتايذ هقذاس -1/8
 ./9ميلَگشم مٌساًتشُ تِ خَساك سٍصاًِ اضافِ مشد.
 مٌساًتشُ تايذخَضخَاك ٍعاسي اصعٌاصشهضشٍهَادسوي تاضذ.
 قيوت توام ضذُ آى اصًظشاقتصادي قاتل تشگطت تاضذٍسَدمافي عايذ
داهذاسگشدد.

 تعذاصصايواى مِ تِ تذسيح هصشف علَفِ افضايص هي ياتذٍايي هقذاستنافَي
هيضاى تَليذضيشساًوي مٌذدسًتيدِ حذاقل 55دسصذخيشُ غزايي گاٍسامٌساًتشُ
تطنيل هي دّذتاعالٍُ تشسسيذى تِ اٍج تَليذعليشغن اضتْاي من حيَاى ،تاهيي
مٌٌذُ ًياصدام تاضذ.
 هعوَال خيشُ گاٍضيشي اص%40علَفِ ٍ%60مٌساًتشُ تطنيل هي ضَد.
 هقذاسخَساك دام تستِ تِ تَهي ٍيادٍسه تَدى ٍهقذاسضيشتَليذي آى داسد
هقذاسهادُ غزايي خطل تشاي گاٍي مِ

12ميلَگشم دسسٍصضيشتَليذ هي

مٌذٍ 500ميلَگشم ٍصى داسد10ميلَگشم است مِ دٍميلَگشم اصايي هقذاستايذ
مٌساًتشُ تاضذ.
دساتتذاي دٍسُ ضيشٍاسي تايذاصعلَفِ هشغَب ٍمٌساًتشُ خَب استفادُ مشدتِ عالٍُ اصدادى
علَفِ ّايي چَى ماُ ٍسثَس تشًح خَدداسي مشد.

 تِ دليل آًنِ مٌساًتشُ ّاي تَليذي تشاي دام ّاي تاتَليذات هختلف ًٍياصّاي
هتفاٍت تْيِ ضذُ است تَصيِ هي ضَداصمٌساًتشُ اي مِ داساي ًضديل تشيي
هطخصات تِ ًياصدام هَسدپشٍسش است استفادُ گشدد.
 دسآخش دٍسُ ضيشٍاسي يعٌي سِ هاُ قثل اصصايواى تايذاصهقذاسمٌساًتشُ داهي
ٍعلَفِ من مشدٍتِ خاي آى هي تَاى خَساك ّاي من اسصش تشسادسغزاي دام
قشاسداد.يعٌي هي تَاى تطَسماهل اصعلَفِ استفادُ مشد.
 استفادُ صياداصغزاي آسدي دسگاٍخطل تاعث چاقي ٍدسًتيدِ سخت صايي
ٍّضيٌِ ّاساافضايص هي دّذ.

 مٌساًتشُ تايذهطاتق اصَل تْذاضتي تْيِ ٍتِ سالهت دام خللي ٍاسدًنشدُ ٍطعن
ٍتَي ضيشٍگَضت ساًاهطلَب ًساصد.
 اصهصشف تيص اصحذ مٌساًتشُ دسخيشُ گاٍضيشي تايذپشّيضمشد صيشاتاعث من
ضذى چشتي ضيش هي ضَد.
 گاٍضيشي دسدٍسُ ضيشدّي تِ اصاي ّش 100ميلَگشم ٍصى صًذُ دسسٍصًياصتِ
حذاقل 1-1/5ميلَ علَفِ خطل هشغَب يا

3ميلَگشم علَفِ سيلَضذُ

ٍ1/5ميلَگشم مٌساًتشُ داسد.
اگشدسغزاي دام اصضايعات استفادُ هي ضَد تايذ تاتَخِ تِ ًَع هادُ افضٍدًي اصهقذاسمٌساًتشُ
من مشد.
تهيه كننده  :نسرين مهرداد
كارشناس ارشد مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي

