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  چکیده

 )درصد 8/8(در مقایسه با ذرت سیلو شده ) درصد 2/19تا  13(و یونجه سیلو شده از پروتئین خام باالیی علف خشک یونجه 

) براساس ماده خشک(درصد  25در حدود  علف خشک و یا سیلو شده یونجه در هر دو شکل کهزمانیولی  .دهستن برخوردار

و نه  خواهد بودمازاد بر نیاز  ،جیره) RDP(تجزیه در شکمبه بخش بزرگی از پروتئین قابل  ،شودرا شامل گاوهاي شیري  جیره

  این امر در کنار استفاده از . آوردوجود میشیري به هايبلکه مشکالتی را نیز براي گاو ،گیردمیمورد استفاده قرار نتنها 

درصد باالي علف خشک نین، چهم. دگردوتئینی با تجزیه پذیري باال از قبیل کنجاله سویاي حاللی تشدید میهاي پرمکمل

آهن باالي .)کالري در کیلوگرممگا09/1=یونجهNEL4x(دشوباعث بروز مشکالتی در تأمین انرژي نیز می یونجه در جیره

ویژه مرگ و میر رویان و به ،هاي متابولیکیها و ناهنجاريتبع آن بروز انواع بیمارياحتمال بروز تنش اکسیداتیو و به یونجه

رود و باتوجه به شمار میترین ماده خوراکی در ایران بهبه ازاي هر واحد از انرژي گران یونجه. دهدمی افزایشرا  ،جنین

احتمال فسادي که در تهیه آن وجود دارد بایستی در جیره گاوهاي شیري کاهش یابد و در دراز مدت به علت محاسن یونجه 

به ویژه  و تواند عملکرد، هزینه تولیدسیلو شده در مقایسه با علف خشک یونجه میتهیه یونجه . سیلو شده با آن جایگزین گردد

توان بهده را میجیره گاوهاي شیر در) علف خشک و یا سیلو شده(درصد یونجه .هاي انرژي را کاهش دهدمصرف حامل

     .باشدهاي بیشتري نیاز میژوهشبراي امکان حذف یا کاهش بیشتر این فرآورده به پ. درصد کاهش داد 15تا  10سهولت به 

  

  .هاي انرژيحامل- گاو شیري -ذرت سیلو شده- یونجه:کلیديهايواژه

  

  مقدمه

به ) بر اساس تازه چیده شده از مزرعه(و ذرت علوفه اي کشور ) بر اساس خشک شده در هوا(عملکرد یونجه  میانگین

میانگین عملکرد ماده خشک علف خشک یونجه و . )1389م، نابی(تن در هکتار می باشد566/50و  188/10ترتیب 

رآورده بر این دو ف) NEL4x(باشد و انرژي خالص شیردهی تن در هکتار می 641/12و  659/8ذرت علوفه اي به ترتیب 

. )1جدول(مگا کالري در کیلوگرم ماده خشک باشد 38/1و  09/1به ترتیب ) NRC, 2001(طبق شوراي تحقیقات ملی

اي به ازاي هر هکتار حاصل از علف خشک یونجه و ذرت علوفه) NEL4x(انرژي خالص شیردهی ین صورت تولید در ا



1391پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهریور 

٢

هاي کاشت، داشت و باتوجه به هزینه. باشدمیکالري در کیلوگرم ماده خشکمگا 58/17444و  31/9438به ترتیب 

نیز این امر در سایر کشورها . باشدمی محسوسی باالبه صورت  یونجهعلف خشک براي  NEL4xبرداشت هر واحد 

). Vandehaar, 1998(باشد که علف خشک یونجه براي تأمین انرژي گرانترین ماده خوراکی می گزارش شده است

 استفاده از،هاي آیندهها در سالهاي انرژي در ایران و امکان تصحیح قیمت این حاملهاي رایج حاملقیمتباتوجه به 

  . دخواهد شدر صنعت گاو شیري با مشکل مواجه حتمال زیاد به اعلف خشک یونجه 

اگر تولید علف خشک یونجه از لحاظ عملکرد مواد مغذي در هکتار مورد توجه قرار گیرد همان طوري که در باال اشاره 

توانایی  از لحاظ تولید الیاف هم. شد، امکان رقابت با منابع انرژي از جمله غالت یا ذرت سیلو شده را نخواهد داشت

  .چنان توانایی رقابت دارددر هکتار هم)CP(خام رقابت با دیگر محصوالت را ندارد ولی از لحاظ تولید پروتئین 

  .ترکیبات مواد خوراکی متداول در جیره گاوهاي شیري-1جدول       

  دانه ذرت  دانه جو  ذرت سیلو شده  علف خشک یونجه  ترکیب مواد مغذي

  2/9  4/12  8/8  13  )درصد(پروتئین خام

)درصد(اجزاي پروتئین

A8/27  3/51  2/30  9/27  

B66  2/30  2/61  4/71  

C2/6  5/18  6/8  7/0  

NEL3X(Mcal/Kg)  13/1  45/1  86/1  09/2  

NEL4X(Mcal/Kg)  09/1  38/1  76/1  98/1  

  4  -  -  102)در کیلوگرمگرممیلی(کاروتن 

  22  11  -  98  )در کیلوگرمگرممیلی(Eویتامین

  5/1  9/2  ٣/۴  11  )درصد(خاکستر 

  03/0  06/0  28/0  47/1  )درصد(کلسیم

  12/0  14/0  17/0  29/0  )درصد(منیزیم

  43/0  56/0  2/1  37/2  )درصد(پتاسیم

  59  7  104  619  )در کیلوگرمگرممیلی(آهن

 25انگشتی شامل تقسیم کنیم به طور سر ) براساس ماده خشک(درصدي  25قسمت  4پر تولید را به اگر جیره گاوهاي 

مجموع درصد  25درصد غالت و  25درصد ذرت سیلو شده، 25درصد یونجه به صورت علف خشک یا سیلو شده، 

 40کیلو گرم ماده خشک مصرفی براي میانگین تولید 24با در نظر گرفتن .هاي پروتئینی و سایر مکمل ها می باشدمکمل

گله شیرده  در گاوهر در سال براي شیر تن  12ر روز یا حدود ددرصد چربی  5/3شیر تصحیح شده براساس کیلوگرم 

  .جیره فوق از چند جهت با مشکل روبرو خواهد بود
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خواهد بود که با استفاده از مکمل هاي )RDP(اولین و مهم ترین مشکل توازن مثبت پروتئین قابل تجزیه در شکمبه 

چند راهبرد براي مقابله با این . سویاي حاللی تشدید خواهد شدکنجاله  چونهمپروتئینی با تجزیه پذیري باال در شکمبه

  .مشکل وجود دارد

  

  پروتئینی با تجزیه پذیري باال هايکملفرآوري م: راهبرد اول

با و تولید موادي کنجاله سویا از قبیل  پروتئینی با تجزیه پذیري باال هايکملموري آاستفاده از فرآورده هاي حاصل از فر

استفاده از این فرآورده ها با دو مشکل فراهمی این مواد خوراکی  هرچند.را نام برددر شکمبه پایین پروتئین  تجزیه پذیري

  .   در بازار و قیمت باالي آن ها مواجه است

  

  جایگزین کردن ذرت سیلو شده به جاي علف خشک یونجه: راهبرد دوم

براساس ماده (درصد جیره  35ذرت سیلو شده به  درصد و افزایش 15به طوري که با کاهش علف خشک یونجه به 

تأمین نیاز (آن به سمت صفر  لو تمای) بیش از نیاز میکروارگانیسم ها(RDPو بزرگ باعث کاهش توازن مثبت) خشک

در این صورت حیوان از چندین . گرددمی) میکروارگانیسم ها به صورت دقیق بدون کم یا زیاد بودن پروتئین قابل تجزیه

  .سود خواهد بردجهت 

.غلظت باالي آمونیاك در شکمبه برطرف خواهد شد- 1

کاهش خواهد یافت و صدمات ) BUN(و در نتیجه نیتروژن اوره اي خون  کم شدهکار کبد در اوره سازي - 2

).Butler, 1998(ناشی از آن بر تولید مثل برطرف خواهد شد

تر شده و توازن منفی انرژي که به طور جیره گلوکوژنیک این جایگزینی وضعیت انرژي جیره را نیز بهبود خواهد داد و

درصد  24(با افزایش ذرت سیلو شده و جایگزینی آن با علف خشک یونجه  .ل خواهد نمودیطبیعی وجود دارد را تعد

ماده خشک مصرفی بهبود یافته و تولید شیر نیز )علف خشک یونجه براساس ماده خشکدرصد 16وذرت سیلو شده 

گزارش )NEL(و غلظت انرژي خالص شیردهی ، هرچند ترکیب مواد مغذي)Kowsar et al., 2008(یابد میافزایش 

  .رسدشده در این مقاله معقول به نظر نمی

درصد ماده خشک مصرفی و تولید شیر بهبود یافته است  14در پژوهشی دیگر، با کاهش سطح علف خشک یونجه به 

)Mullins et al., 2009 .(ها از سطح تولید شیر در گله هاي خوب مدیریت طوح تولید شیر در این پژوهشس ،هرچند

  .باشدمیتر تجاري پایینشده 

خالص شیردهی براساس مقدار ماده خشک و مقدار انرژي (اي از جمله گیاهانی است که باالترین عملکرد رت علوفهذ

ویژه زاسیون طی مراحل کاشت، داشت و برداشت، بهسازگاري آن با مکانی. دهدرا در هر هکتار نشان می) تولید شده

هاي کامالً مخلوط، جایگاه آن را در جیره غذایی گاوهاي شیري تثبیت کرده است و سهولت تهیه و کاربرد آن در جیره

قابلیت هضم ذرت سیلو شده با طول زمان نگهداري افزایش . دهدهاي خوراکی روند افزایشی را نشان میسهم آن در جیره

Sniffen(یابدمی et al., توان به ضد نفخ بودن آن هاي خوراکی میاز مزایاي استفاده از سیالژ ذرت در جیره. )2009

توان به کمبود پروتئین و از معایب سیالژ ذرت می. هاي حاوي یونجه خشک و سیالژ یونجه اشاره نموددر مقایسه با جیره

رت استفاده از سیالژ ذرت در جیره غذایی گاوهاي شیري نیاز به تأمین این برخی مواد معدنی آن اشاره نمود، که در صو
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هایی جدا از واحدهاي پرورش گاو شیري، اي توسط بخشبه علت تولید ذرت علوفه). NRC,2001(مواد ضروري است

یاري به علت گزارش جداگانه عملکرد بخش زراعت از واحد پرورش گاو شیري، بسبزرگ هايحتی در کشت و صنعت

هاي جبران ناپذیري ماند و این امر خسارتاي در مزارع از نظر پوشیده میاز مسایل مربوط به برداشت صحیح ذرت علوفه

در زمان تهیه ذرت سیلو شده درصد ماده خشک فرآورده زراعی بیشترین اهمیت . نمایدهاي گاو شیري وارد میرا به گله

Ferraretto(باشدا میدارذرت سیلو شده را در کیفیت  and Shaver, 2012 .(هاي زیادي به در حالی که پژوهش

در وجود دارد، ولی ) درصد 40تا  30(درصد  33اي با ماده خشک حدود ویژه در مورد مطلوب بودن برداشت ذرت علوفه

اي کشت اول به طور معمول ماده خشک ذرت علوفه. خوردایران این مقدار ماده خشک هنگام سیلوکردن به چشم نمی

برخی اوقات تولیدکنندگان فاصله . کنددرصد کاهش پیدا می 23تا  22در شرایط ایران به حدود ) کشت اصلی سال زراعی(

هایی مانند اضافه شود و یا حتی تخلفي بارانی برداشت انجام میآبیاري و برداشت را مراعات نکرده، یا در آب و هوا

هاي گاو شیري را به علت پایین بودن کیفیت مواد سیلو شده شود که این مسأله به شدت سالمت گلهمیکردن آب دیده

  ).1387امانلو و زحمتکش، (دهدبا رطوبت باال تحت تأثیر قرار می

  

  علف خشک یونجه به یونجه سیلو شده ضرورت تغییر مصرف : راهبرد سوم

   هاي کامالً مخلوط با استفاده از دستگاه فیدر در ایاالت متحده آمریکا گاوهاي شیري توسط جیرهدر حال حاضر

به دالیل  ).Capper et al., 2009(شودتولید نمی یشوند و علف خشک یونجه به مقدار قابل توجهدهی میخوراك

  .واند رخ دهدتمیاین تغییر متعدد 

تراکتور همراه با  استفاده از باشد که شاملعملیات در مرحله برداشت ضروري می ججهت برداشت علف خشک یونجه پن

با دستگاه ریک براي ردیف کردن یونجه  هتراکتور همرااستفاده ازدستگاه موور جهت چیدن و ریختن یونجه روي زمین، 

تر متأسفانه در ایران کم(با دستگاه ریک جهت زیر و رو کردن یونجه ردیف شدهتراکتور همراه استفاده ازچیده شده، 

فشرده بسته بندي تراکتور همراه با دستگاه بیلر یونجه هاي ردیف شده را استفاده از، چند روز پس از آن )شودانجام می

بدیهی است همه این .)Srivastava et al., 2006(باشداز زمین زراعی می هاي فشردهاین بستهکرده و حمل  )پرس(

و در  انجامدروز به طول می 10تا  7انجام این عملیات به طور میانگین . گیردمیصرف انرژي صورتها باعملیات

بدون  را روز زمین 40تا  28که حدودعملیات زراعی در زمین خواهیم بود 20شاهد  ،چین 4صورت در نظر گرفتن

درصد امکان  25تا  20ر این فاصله زمانی حذف شود احتمال افزایش عملکرد در حدود که اگ کردخواهد معطل آبیاري 

ها در ایران به شدت تولید علف خشک یونجه را هاي انرژي در صورت حذف کامل یارانهمسأله مصرف حامل. پذیر است

که طول فصل زراعی کوتاهی دارند  هاییبه ویژه در استان این امر).1387امانلو و زحمتکش، (تحت تأثیر قرار خواهد داد

روز به مدت رشد گیاه در این  40تا  28چین وجود ندارد حائز اهمیت خواهد بود چرا که با افزایش  4و امکان برداشت 

  .مناطق برداشت چین چهارم به طور کامل تحقق پیدا خواهد کرد
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ملیات برداشت در هر چین به چیدن علف تازه اي، ععلوفه اما در عملیات برداشت یونجه جهت تهیه سیالژ، مثل ذرت

. باشدشود و زمین در روز آینده براي آبیاري آماده مییونجه توسط چاپر و انتقال آن با تریلر یا کامیون همراه محدود می

از  در ضمن،. توان تعداد چین بیشتري برداشت نمودیابد و نیز میهاي تولید کاهش میها و هزینهانرژي مصرفی نهاده

. توان جلوگیري نمودکه در روش تهیه علف خشک یونجه اجتناب ناپذیر است می) درصد10تا  2(هاي یونجه ریزش برگ

از نقطه نظر پروتئین موجود، برداشت یونجه جهت تهیه سیالژ نسبت به علف خشک باعث افزایش درصد پروتئین این 

سیالژ یونجه با کیفیت باال در . یابدچنین، قیمت تمام شده آن نسبت به سایر منابع پروتئینی کاهش میهم. گرددفرآورده می

افزایش اشتهاي حیوان موثر است که این به صورت عینی در واحدهاي پرورش گاو شیري استفاده کننده از این فرآورده 

  . مشاهده شده است

چه علوفه چیده شده به منظور ي ارزش غذایی مواد خشبی موثر باشند، چنانتوانند روهاي برداشت و انبار علوفه میروش

گردد و یا به وسیله شبنم و باران آسیب می بیند، که منجر به توجهی به وسیله آفتاب سفید میتهیه علف خشک، در اثر بی

ها منجر به ریزش بیشتر برگ طور طبیعی حمل و نقل اضافی،گردد و نیز بههاي محلول و نیتروژن میکاهش کربوهیدرات

درصد براي  33درصد در روش خشک کردن مصنوعی علف خشک تا حدود  6ضایعات ماده خشک از حدود . گرددمی

 Kellems and(کندباران تغییر میبرداشت نامناسب و علف خشک بسته بندي شده در مزرعه با آسیب ناشی از 

Church, 2009 .(،مواد سیلو شده داراي مزایایی در زمان برداشت در مقابل)انبار نمودن سریع و کاهش ضایعات(   

گیرند و نتایج خوبی را در حیوانات خوبی مورد استفاده قرار میمواد سیلو شده خیلی خوش خوراك بوده و به. باشندمی

  . دهندتولید مصرف کننده نشان میپر

در ). وجود ندارد(باشد باتوجه به تمام نکات مثبت سیالژ، تولید و استفاده از سیالژ یونجه در ایران بسیار محدود می

گیر یارانه سوخت در بخش کشاورزي نیاز به تولید و استفاده از سیالژ یونجه ها و کاهش چشمکه با هدفمندي یارانهحالی

در بخش تولید علوفه کاهش یابد و ضایعات ) سوخت فسیلی(هاي مصرفی تجدید ناپذیر گردد تا انرژيساس میاح

  .اجتناب ناپذیر در روش تولید علف خشک یونجه برطرف گردد

) خشکمیلی اکی واالن در کیلوگرم ماده  435(آنیون باالیی  -سیالژ یونجه از لحاظ میزان پروتئین باال بوده، تفاوت کاتیون

بنابراین، . کندجلوگیري می pHباشد که از پایین آمدن سریع  هاي محلول را دارا میداشته و درصد پایینی از کربوهیدرات

  .هاي بلند مدت آن اطالع داشته باشددر تهیه این فرآورده شخص بایستی از طرز تهیه، معایب، مزایا و راهبرد

. شدابکارگیري مکانیزاسیون متناسب با این عملیات میلمی در تولید سیالژ و بهتولید سیالژ یونجه نیازمند پشتوانه قوي ع

پذیر  هاي حمایتی در جهت گسترش آن امکانواسطه سیاستهاي دولتی بهتولید و استفاده از این فرآورده با پشتیبانی ارگان

  .واحدهاي پرورش گاو شیري مفید باشد خواهد بود تا استفاده از سیالژ یونجه از نظر اقتصادي براي تولیدکنندگان و
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  هاي پیش از زایشمشکالت ایجاد شده توسط یونجه در جیره:راهبرد چهارم

رند که دا) میلی اکی واالن در کیلوگرم ماده خشک 435(آنیون باالیی  - سیالژ یونجه تفاوت کاتیونعلف خشک یونجه و 

 باشدي تغذیه شده با مقادیر باالي یونجه در دوره پیش از زایش مییکی از دالیل بروز هیپوکلسیمی و تب شیر در گاوها

  .دیابیونجه در جیره پیش از زایش بهبود میکاهش که با

هاي پیشنهادي براي دوره اوایل خشکی و دوره پا به ماه از یونجه استفاده در جیره)NRC,2001(شوراي تحقیقات ملی 

حذف و با ذرت و  بایستی هاگفت یونجه از مواد تشکیل دهنده جیره در این دوره تواننکرده است و با اطمینان باالیی می

درصد گاوهاي  20تا  17به طور معمول، . قیمت کاهش یابدگرامینه سیلو شده جایگزین گردد تا استفاده از این ماده گران

این در حالی است . شودامل میروز در سال را ش 60دهند که مدت هاي شیري را گاوهاي خشک تشکیل میمولد در گله

گرم یونجه دریافت کیلو 5حدود چنان روزيکه در بسیاري از مزارع پرورش گاو شیري در ایران گاوها در این دوره هم

  .ن و مشاوران تغذیه قرار گیردامورد توجه متخصص ستیکنند که بایمی

  

  هتکمیل مواد مغذي جیره هایی با مقدار پایین یونج :راهبرد پنجم

 بابه دست آمده الیاف  وتأمین پروتئین خام هاي دوره شیردهی استفاده از علف خشک یونجه در جیره یکی از دالیل

  .گرددجبران مینیز که با استفاده از موادي چون پنبه دانه باشد می)NDF(شوینده خنثی

هایی در یونجه رشد میکروارگانیسمموجود  االتگزارش شده است که م. باشدیونجه داراي خواص ضد اسیدوزي نیز می

سوبستریت مگاسفرا السدینی اسید الکتیک است که توسط این میکروارگانیسم . دهدچون مگاسفرا السدینی را افزایش می

  .نمایدگردد و تا حدودي از بروز اسیدوز پیشگیري میبه اسید پروپیونیک تبدیل می

باشد که این مقدار خاکستر در تأمین کلسیم، منیزیم ي خاکستر باالیی میذرت سیلو شده و غالت دارایونجه در مقایسه با 

را به دنبال دارد اي دوره شیردهیجیرهدر که افزایش تفاوت کاتیون و آنیون  اي داردو به ویژه پتاسیم جیره سهم عمده

و مواد  ل دهنده خاکستراگر ترکیبی از مواد تشکی. )باشدیونجه در دوره شیردهی مفید و در دوره خشکی مضر می(

توان هایی بر پایه ذرت سیلو شده و غالت وارد شود میدر جیره و ویتامینی یونجه به صورت مکمل مواد معدنی ویتامینی

هاي کبديها و به تبع آن بروز لنگش و آبسهدوز الکتیکی در گاوهاي تغذیه شده با این جیرهیامیدوار بود که میزان بروز اس

  .یابدبه شدت کاهش 

ویژه یونجه باشد فقط به علت افزایش افزایش غالت و کاهش علوفه بهبه نظر پژوهشگران گروه ما، اسیدوزي که ناشی از 

نیست، بلکه ما بیشتر مشکالت ناشی از این امر را به علت کمبود مواد و ترکیبات مشابه  هاي محلول، نشاستهکربوهیدرات

مقادیر ستیبایبا کاهش مقدار علوفه، به ویژه یونجه،  .دانیمآید میی به وجود میمعدنی و ویتامینی که از این جایگزین

 ستیهاي فاقد آن بایهاي موجود در یونجه در جیرهچنین، افزودن ویتامینهم. خاکستر موجود در جیره مدنظر قرار گیرد

  .ن تغذیه قرار گیردامورد توجه متخصص
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قرار توجه بایستی مورد غالت پروفایل اسیدهاي آمینه ضروري رسیده به روده هایی بر پایه ذرت سیلو شده و در جیره

آمینو اسید در پروتئین قابل هاي سنتتیک عبوري جهت تأمین بهترین پروفایل اسیدآمینود و کمبودها با استفاده از گیر

باشد که وارد کردن تابولیسم میمثال بسیار خوب در این مورد، کمبود لیزین در پروتئین قابل م .تکمیل شودمتابولیسم 

  .نماید اي در جیره را ضروري میلیزین محافظت شده شکمبه

تنش اکسیداتیو بهتر  براساس بیوشیمیباشد هایی که گاو در دوره انتقال با آن روبرو میها و ناهنجاريامروزه بیشتر بیماري

BHBAوNEFAوبرو هستند که باعث افزایش غلظت در این دوره با موبیلزاسیون بیشتر چربی ر هاگاو .شوددرك می

  .گرددخون می

  :شوند سه مسیر عمده را طی خواهند کرداسیدهاي چربی غیر استریفیه که به کبد سرازیر می

براساس ATPافزایش تولید. ATPاکسیداسیون و سیکل کربس و در نهایت تولید حرارت و مسیر بتاوارد شدن به ) 1

داشته  ATPتواند کنترل کننده اشتها باشد، در صورتی که راهبردهایی براي مصرف می )HOT(بدي اکسیداسیون کنظریه 

تبدیل شدن به اجسام کتونی و خروج از ) 2.تري به همراه داردباشیم این مسیر بهترین مسیر خواهد بود و خسارت کم

مولکول  5تواند از دست حیوان با این راهبرد می هاي کبديسلول. گیرندها مورد استفاده قرار میکبد و توسط سایر بافت

NEFA یک مولکول  راحت شده ولی به اندازه اکسیداسیونNEFA اکسیداسیون در مسیر بتاATP به دست آورد

)Andersen, 2006Drackley and(.3 ( تبدیلNEFA  به تري گلیسرید و توسعه بیماري کبد چرب به دالیل مختلف

اکسیداسیون بتامسیراکسیداسیون میتوکندریایی به از حد چربی مسیر بتابیشصورت موبیلیزاسیون در.نداناشناختهبیشترکه

. باشدکه موردنیاز نیستند می ATPیابد، این مسیر براي اجتناب از تولید بیش از حد اندازه تغییر می میکروزومی

هاي کبدي و به غشاء شوند و این قطعات به خود سلولمی در این مسیر قطعات واکنش دهنده اکسیژن مثل پراکسید تولید

سیستم ایمنی  و زنندباشند حمله کرده و خسارت میدوگانه می پیوندها که حاوي اسیدهاي چرب داراي چندین لنفوسیت

  .گرددان میمتریت و حتی ورم پستزا منجر به بروز متریت، اندودهند و در گاوهاي تازهخطر قرار می پرتويحیوان را در 

کننده قطعات واکنش دهنده اکسیژن عمل کرده و بر مشکالت گاو تولید آهن به عنوان تشدید کننده مسیرهاي متابولیکی

) گرم در کیلوگرممیلی 104به 619به ترتیب (یونجه با دارا بودن آهن بسیار باال در مقایسه با ذرت سیلو شده . افزایدمی

و کاروتن باال مهار کننده تنش اکسیداتیو به  Eاز طرف دیگر یونجه با داشتن ویتامین . ثر باشداحتمال دارد در این مسیر مو

ها، یونجه با براي جلوگیري از ریزش برگ،موارد در تهیه علف خشک یونجه یشترکه در باما باتوجه به این. رودشمار می

ها تشدید خواهد ها و تولید مایکوتوکسینه و رشد کپکهاي یونجه، فاسد شداین بسته. شودبندي میرطوبت باالتر بسته

ها تشدید گردد که خود این مایکوتوکسینپیش از مصرف می یاکسیدانهاي آنتیگردید و این فرآیند باعث تخریب ویتامین

  ).NRC, 2001(باشندکننده تنش اکسیداتیو می
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ضرورت تغییر علف خشک یونجه به یونجه سیلو شده و کاهش درصد آن در تغذیه گاوهای شیری
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چکیده

علف خشک یونجه و یونجه سیلو شده از پروتئین خام بالایی (13 تا 2/19 درصد) در مقایسه با ذرت سیلو شده (8/8 درصد) برخوردار هستند. ولی زمانیکه یونجه در هر دو شکل علف خشک و یا سیلو شده در حدود 25 درصد (براساس ماده خشک) جیره گاوهای شیری را شامل شود، بخش بزرگی از پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (RDP) جیره، مازاد بر نیاز خواهد بود و نه تنها مورد استفاده قرار نمیگیرد، بلکه مشکلاتی را نیز برای گاوهای شیری بهوجود میآورد. این امر در کنار استفاده از   مکملهای پروتئینی با تجزیه پذیری بالا از قبیل کنجاله سویای حلالی تشدید میگردد. همچنین، درصد بالای علف خشک یونجه در جیره باعث بروز مشکلاتی در تأمین انرژی نیز میشود (NEL4xیونجه=09/1 مگا کالری در کیلوگرم). آهن بالای یونجه احتمال بروز تنش اکسیداتیو و بهتبع آن بروز انواع بیماریها و ناهنجاریهای متابولیکی، بهویژه مرگ و میر رویان و جنین، را افزایش میدهد. یونجه به ازای هر واحد از انرژی گرانترین ماده خوراکی در ایران بهشمار میرود و باتوجه به احتمال فسادی که در تهیه آن وجود دارد بایستی در جیره گاوهای شیری کاهش یابد و در دراز مدت به علت محاسن یونجه سیلو شده با آن جایگزین گردد. تهیه یونجه سیلو شده در مقایسه با علف خشک یونجه میتواند عملکرد، هزینه تولید و به ویژه مصرف حاملهای انرژی را کاهش دهد. درصد یونجه (علف خشک و یا سیلو شده) در جیره گاوهای شیرده را میتوان به سهولت به 10 تا 15 درصد کاهش داد. برای امکان حذف یا کاهش بیشتر این فرآورده به پژوهشهای بیشتری نیاز میباشد.   

واژه هاي کلیدي: یونجه- ذرت سیلو شده- گاو شیری- حاملهای انرژی.  

مقدمه

میانگین عملکرد یونجه (بر اساس خشک شده در هوا) و ذرت علوفه ای کشور (بر اساس تازه چیده شده از مزرعه) به ترتیب 188/10 و 566/50 تن در هکتار می باشد (بینام، 1389). میانگین عملکرد ماده خشک علف خشک یونجه و ذرت علوفه ای به ترتیب 659/8 و 641/12 تن در هکتار میباشد و انرژی خالص شیردهی (NEL4x) این دو فرآورده بر طبق شورای تحقیقات ملی(NRC, 2001) به ترتیب 09/1 و 38/1 مگا کالری در کیلوگرم ماده خشک باشد (جدول 1). در این صورت تولید انرژی خالص شیردهی (NEL4x) حاصل از علف خشک یونجه و ذرت علوفهای به ازای هر هکتار به ترتیب 31/9438 و 58/17444 مگا کالری در کیلوگرم ماده خشک میباشد. باتوجه به هزینههای کاشت، داشت و برداشت هر واحد NEL4x برای علف خشک یونجه به صورت محسوسی بالا میباشد. این امر در سایر کشورها نیز گزارش شده است که علف خشک یونجه برای تأمین انرژی گرانترین ماده خوراکی میباشد (Vandehaar, 1998). باتوجه به قیمتهای رایج حاملهای انرژی در ایران و امکان تصحیح قیمت این حاملها در سالهای آینده، استفاده از علف خشک یونجه به احتمال زیاد در صنعت گاو شیری با مشکل مواجه خواهد شد. 

اگر تولید علف خشک یونجه از لحاظ عملکرد مواد مغذی در هکتار مورد توجه قرار گیرد همان طوری که در بالا اشاره شد، امکان رقابت با منابع انرژی از جمله غلات یا ذرت سیلو شده را نخواهد داشت. از لحاظ تولید الیاف هم توانایی رقابت با دیگر محصولات را ندارد ولی از لحاظ تولید پروتئین خام (CP) در هکتار همچنان توانایی رقابت دارد.


      جدول 1- ترکیبات مواد خوراکی متداول در جیره گاوهای شیری.

		ترکیب مواد مغذی

		علف خشک یونجه

		ذرت سیلو شده

		دانه جو

		دانه ذرت



		پروتئین خام(درصد)

		13

		8/8

		4/12

		2/9



		اجزای پروتئین(درصد)

A

		8/27

		3/51

		2/30

		9/27



		B

		66

		2/30

		2/61

		4/71



		C

		2/6

		5/18

		6/8

		7/0



		NEL3X (Mcal/Kg)

		13/1

		45/1

		86/1

		09/2



		NEL4X (Mcal/Kg)

		09/1

		38/1

		76/1

		98/1



		کاروتن (میلیگرمدر کیلوگرم)

		102

		-

		-

		4



		ویتامین E(میلیگرمدر کیلوگرم)

		98

		-

		11

		22



		خاکستر (درصد)

		11

		3/4

		9/2

		5/1



		کلسیم(درصد)

		47/1

		28/0

		06/0

		03/0



		منیزیم(درصد)

		29/0

		17/0

		14/0

		12/0



		پتاسیم(درصد)

		37/2

		2/1

		56/0

		43/0



		آهن(میلیگرمدر کیلوگرم)

		619

		104

		7

		59





اگر جیره گاوهای پر تولید را به 4 قسمت 25 درصدی (براساس ماده خشک) تقسیم کنیم به طور سر انگشتی شامل 25 درصد یونجه به صورت علف خشک یا سیلو شده، 25 درصد ذرت سیلو شده، 25 درصد غلات و 25 درصد مجموع مکملهای پروتئینی و سایر مکمل ها می باشد. با در نظر گرفتن 24 کیلو گرم ماده خشک مصرفی برای میانگین تولید40 کیلوگرم شیر تصحیح شده براساس 5/3 درصد چربی در روز یا حدود 12 تن شیر در سال برای هر گاو در گله شیرده جیره فوق از چند جهت با مشکل روبرو خواهد بود.


اولین و مهم ترین مشکل توازن مثبت پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (RDP) خواهد بود که با استفاده از مکمل های پروتئینی با تجزیه پذیری بالا در شکمبه همچون کنجاله سویای حلالی تشدید خواهد شد. چند راهبرد برای مقابله با این مشکل وجود دارد.

راهبرد اول: فرآوری مکملهای پروتئینی با تجزیه پذیری بالا


استفاده از فرآورده های حاصل از فرآوری مکملهای پروتئینی با تجزیه پذیری بالا از قبیل کنجاله سویا و تولید موادی با تجزیه پذیری پایین پروتئین در شکمبه را نام برد. هرچند استفاده از این فرآورده ها با دو مشکل فراهمی این مواد خوراکی در بازار و قیمت بالای آن ها مواجه است.   

راهبرد دوم: جایگزین کردن ذرت سیلو شده به جای علف خشک یونجه


به طوری که با کاهش علف خشک یونجه به 15 درصد و افزایش ذرت سیلو شده به 35 درصد جیره (براساس ماده خشک) باعث کاهش توازن مثبت و بزرگ RDP (بیش از نیاز میکروارگانیسم ها) و تمایل آن به سمت صفر (تأمین نیاز میکروارگانیسم ها به صورت دقیق بدون کم یا زیاد بودن پروتئین قابل تجزیه) میگردد. در این صورت حیوان از چندین جهت سود خواهد برد.


1- غلظت بالای آمونیاک در شکمبه برطرف خواهد شد.

2- کار کبد در اوره سازی کم شده و در نتیجه نیتروژن اوره ای خون (BUN) کاهش خواهد یافت و صدمات ناشی از آن بر تولید مثل برطرف خواهد شد(Butler, 1998).

این جایگزینی وضعیت انرژی جیره را نیز بهبود خواهد داد و جیره گلوکوژنیکتر شده و توازن منفی انرژی که به طور طبیعی وجود دارد را تعدیل خواهد نمود. با افزایش ذرت سیلو شده و جایگزینی آن با علف خشک یونجه (24 درصد ذرت سیلو شده و 16 درصد علف خشک یونجه براساس ماده خشک) ماده خشک مصرفی بهبود یافته و تولید شیر نیز افزایش مییابد (Kowsar et al., 2008)، هرچند ترکیب مواد مغذی و غلظت انرژی خالص شیردهی(NEL) گزارش شده در این مقاله معقول به نظر نمیرسد.

در پژوهشی دیگر، با کاهش سطح علف خشک یونجه به 14 درصد ماده خشک مصرفی و تولید شیر بهبود یافته است (Mullins et al., 2009). هرچند، سطوح تولید شیر در این پژوهشها از سطح تولید شیر در گله های خوب مدیریت شده تجاری پایینتر میباشد.

ذرت علوفهاي از جمله گياهاني است که بالاترين عملکرد (براساس مقدار ماده خشک و مقدار انرژي خالص شیردهی تولید شده) را در هر هکتار نشان ميدهد. سازگاري آن با مکانيزاسيون طي مراحل کاشت، داشت و برداشت، بهويژه سهولت تهيه و کاربرد آن در جيرههاي کاملاً مخلوط، جايگاه آن را در جيره غذايي گاوهاي شيري تثبيت کرده است و سهم آن در جيرههاي خوراکي روند افزايشي را نشان ميدهد. قابلیت هضم ذرت سیلو شده با طول زمان نگهداری افزایش مییابد (Sniffen et al., 2009). از مزاياي استفاده از سيلاژ ذرت در جيرههاي خوراکي ميتوان به ضد نفخ بودن آن در مقايسه با جيرههاي حاوی يونجه خشک و سيلاژ يونجه اشاره نمود. از معايب سيلاژ ذرت ميتوان به کمبود پروتئين و برخي مواد معدني آن اشاره نمود، که در صورت استفاده از سيلاژ ذرت در جيره غذايي گاوهاي شيري نياز به تأمين اين مواد ضروري است(NRC,2001). به علت توليد ذرت علوفهاي توسط بخشهايي جدا از واحدهاي پرورش گاو شيري، حتي در کشت و صنعتهای بزرگ به علت گزارش جداگانه عملکرد بخش زراعت از واحد پرورش گاو شيري، بسياري از مسايل مربوط به برداشت صحيح ذرت علوفهاي در مزارع از نظر پوشيده ميماند و اين امر خسارتهاي جبران ناپذيري را به گلههاي گاو شيري وارد مينمايد. در زمان تهیه ذرت سیلو شده درصد ماده خشک فرآورده زراعی بیشترین اهمیت را در کیفیت ذرت سیلو شده دارا میباشد (Ferraretto and Shaver, 2012). در حالي که پژوهشهاي زیادی به ويژه در مورد مطلوب بودن برداشت ذرت علوفهاي با ماده خشک حدود 33 درصد (30 تا 40 درصد) وجود دارد، ولي در ايران اين مقدار ماده خشک هنگام سيلوکردن به چشم نميخورد. به طور معمول ماده خشک ذرت علوفهاي کشت اول (کشت اصلي سال زراعي) در شرايط ايران به حدود 22 تا 23 درصد کاهش پيدا ميکند. برخي اوقات توليدکنندگان فاصله آبياري و برداشت را مراعات نکرده، يا در آب و هواي باراني برداشت انجام ميشود و يا حتي تخلفهايي مانند اضافه کردن آب ديده ميشود که اين مسأله به شدت سلامت گلههاي گاو شيري را به علت پايين بودن کيفيت مواد سيلو شده با رطوبت بالا تحت تأثير قرار ميدهد (امانلو و زحمتکش، 1387).

راهبرد سوم: ضرورت تغییر مصرف علف خشک یونجه به یونجه سیلو شده 

در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا گاوهای شیری توسط جیرههای کاملاً مخلوط با استفاده از دستگاه فیدر    خوراکدهی میشوند و علف خشک یونجه به مقدار قابل توجهی تولید نمیشود (Capper et al., 2009). به دلایل متعدد این تغییر میتواند رخ دهد. 

جهت برداشت علف خشک يونجه پنج عمليات در مرحله برداشت ضروري ميباشد که شامل استفاده از تراکتور همراه با دستگاه موور جهت چيدن و ريختن يونجه روي زمين، استفاده از تراکتور همراه با دستگاه ريک براي رديف کردن يونجه چيده شده، استفاده از تراکتور همراه با دستگاه ريک جهت زير و رو کردن يونجه رديف شده (متأسفانه در ایران کمتر انجام میشود)، چند روز پس از آن استفاده از تراکتور همراه با دستگاه بيلر يونجه هاي رديف شده را فشرده بسته بندی (پرس) کرده و حمل این بستههای فشرده از زمين زراعي میباشد(Srivastava et al., 2006). بدیهی است همه این عملیاتها با صرف انرژی صورت میگیرد. انجام این عملیات به طور میانگین 7 تا 10 روز به طول میانجامد و در صورت در نظر گرفتن4 چین، شاهد 20 عملیات زراعی در زمین خواهیم بود که حدود 28 تا 40 روز زمین را بدون آبیاری معطل خواهد کرد که اگر این فاصله زمانی حذف شود احتمال افزایش عملکرد در حدود 20 تا 25 درصد امکان پذیر است. مسأله مصرف حاملهای انرژی در صورت حذف کامل یارانهها در ایران به شدت تولید علف خشک یونجه را تحت تأثیر قرار خواهد داد (امانلو و زحمتکش، 1387). این امر به ویژه در استانهایی که طول فصل زراعی کوتاهی دارند و امکان برداشت 4 چین وجود ندارد حائز اهمیت خواهد بود چرا که با افزایش 28 تا 40 روز به مدت رشد گیاه در این مناطق برداشت چین چهارم به طور کامل تحقق پیدا خواهد کرد.

اما در عمليات برداشت يونجه جهت تهيه سيلاژ، مثل ذرت علوفهاي، عمليات برداشت در هر چين به چيدن علف تازه يونجه توسط چاپر و انتقال آن با تريلر يا کاميون همراه محدود ميشود و زمين در روز آينده براي آبياري آماده ميباشد. انرژی مصرفی نهادهها و هزینههای تولید کاهش مییابد و نیز میتوان تعداد چين بيشتري برداشت نمود. در ضمن، از ريزش برگهاي يونجه (2 تا 10درصد) که در روش تهيه علف خشک يونجه اجتناب ناپذير است میتوان جلوگيري نمود. از نقطه نظر پروتئين موجود، برداشت يونجه جهت تهيه سيلاژ نسبت به علف خشک باعث افزايش درصد پروتئين اين فرآورده ميگردد. همچنين، قيمت تمام شده آن نسبت به ساير منابع پروتئيني کاهش مييابد. سيلاژ يونجه با کيفيت بالا در افزايش اشتهاي حيوان موثر است که اين به صورت عيني در واحدهاي پرورش گاو شيري استفاده کننده از اين فرآورده مشاهده شده است. 

روشهای برداشت و انبار علوفه میتوانند روی ارزش غذایی مواد خشبی موثر باشند، چنانچه علوفه چیده شده به منظور تهیه علف خشک، در اثر بیتوجهی به وسیله آفتاب سفید میگردد و یا به وسیله شبنم و باران آسیب می بیند، که منجر به کاهش کربوهیدراتهای محلول و نیتروژن میگردد و نیز بهطور طبیعی حمل و نقل اضافی، منجر به ریزش بیشتر برگها میگردد. ضایعات ماده خشک از حدود 6 درصد در روش خشک کردن مصنوعی علف خشک تا حدود 33 درصد برای علف خشک بسته بندی شده در مزرعه با آسیب ناشی از برداشت نامناسب و باران تغییر میکند(Kellems and Church, 2009). در مقابل، مواد سیلو شده دارای مزایایی در زمان برداشت (انبار نمودن سریع و کاهش ضایعات)   میباشند. مواد سیلو شده خیلی خوش خوراک بوده و بهخوبی مورد استفاده قرار میگیرند و نتایج خوبی را در حیوانات پرتولید مصرف کننده نشان میدهند. 

باتوجه به تمام نکات مثبت سیلاژ، تولید و استفاده از سیلاژ یونجه در ایران بسیار محدود میباشد (وجود ندارد). در حالیکه با هدفمندی یارانهها و کاهش چشمگیر یارانه سوخت در بخش کشاورزی نیاز به تولید و استفاده از سیلاژ یونجه احساس میگردد تا انرژیهای مصرفی تجدید ناپذیر (سوخت فسیلی) در بخش تولید علوفه کاهش یابد و ضایعات اجتناب ناپذير در روش تولید علف خشک يونجه برطرف گردد.

سيلاژ يونجه از لحاظ ميزان پروتئين بالا بوده، تفاوت کاتيون- آنيون بالايي (435 ميلي اکي والان در کيلوگرم ماده خشک) داشته و درصد پاييني از کربوهيدراتهاي محلول را دارا می باشد که از پايين آمدن سريع pH جلوگيري ميکند. بنابراين، در تهيه اين فرآورده شخص بايستی از طرز تهيه، معايب، مزايا و راهبردهاي بلند مدت آن اطلاع داشته باشد.

توليد سيلاژ يونجه نیازمند پشتوانه قوی علمی در تولید سیلاژ و بهکارگیری مکانيزاسيون متناسب با این عملیات میباشد. تولید و استفاده از این فرآورده با پشتیبانی ارگانهاي دولتي بهواسطه سياستهاي حمايتي در جهت گسترش آن امکانپذیر خواهد بود تا استفاده از سیلاژ یونجه از نظر اقتصادي براي توليدکنندگان و واحدهاي پرورش گاو شيري مفيد باشد.

راهبرد چهارم:  مشکلات ایجاد شده توسط یونجه در جیرههای پیش از زایش

علف خشک یونجه و سيلاژ يونجه تفاوت کاتيون- آنيون بالايي (435 ميلي اکي والان در کيلوگرم ماده خشک) دارند که یکی از دلایل بروز هیپوکلسیمی و تب شیر در گاوهای تغذیه شده با مقادیر بالای یونجه در دوره پیش از زایش میباشد که با کاهش یونجه در جیره پیش از زایش بهبود مییابد.

شورای تحقیقات ملی (NRC,2001) در جیرههای پیشنهادی برای دوره اوایل خشکی و دوره پا به ماه از یونجه استفاده نکرده است و با اطمینان بالایی میتوان گفت یونجه از مواد تشکیل دهنده جیره در این دورهها بایستی حذف و با ذرت و گرامینه سیلو شده جایگزین گردد تا استفاده از این ماده گرانقیمت کاهش یابد. به طور معمول، 17 تا 20 درصد گاوهای مولد در گلههای شیری را گاوهای خشک تشکیل میدهند که مدت 60 روز در سال را شامل میشود. این در حالی است که در بسیاری از مزارع پرورش گاو شیری در ایران گاوها در این دوره همچنان روزی حدود 5 کیلوگرم یونجه دریافت میکنند که بایستی مورد توجه متخصصان و مشاوران تغذیه قرار گیرد.


راهبرد پنجم: تکمیل مواد مغذی جیره هایی با مقدار پایین یونجه

یکی از دلایل استفاده از علف خشک یونجه در جیرههای دوره شیردهی تأمین پروتئین خام و الیاف به دست آمده با شوینده خنثی(NDF) میباشد که با استفاده از موادی چون پنبه دانه نیز جبران میگردد.

یونجه دارای خواص ضد اسیدوزی نیز میباشد. گزارش شده است که مالات موجود در یونجه رشد میکروارگانیسمهایی چون مگاسفرا السدینی را افزایش میدهد. سوبستریت مگاسفرا السدینی اسید لاکتیک است که توسط این میکروارگانیسم به اسید پروپیونیک تبدیل میگردد و تا حدودی از بروز اسیدوز پیشگیری مینماید.


یونجه در مقایسه با ذرت سیلو شده و غلات دارای خاکستر بالایی میباشد که این مقدار خاکستر در تأمین کلسیم، منیزیم و به ویژه پتاسیم جیره سهم عمدهای دارد که افزایش تفاوت کاتیون و آنیون در جیرهای دوره شیردهی را به دنبال دارد (یونجه در دوره شیردهی مفید و در دوره خشکی مضر میباشد). اگر ترکیبی از مواد تشکیل دهنده خاکستر و مواد ویتامینی یونجه به صورت مکمل مواد معدنی و ویتامینی در جیرههایی بر پایه ذرت سیلو شده و غلات وارد شود میتوان امیدوار بود که میزان بروز اسیدوز لاکتیکی در گاوهای تغذیه شده با این جیرهها و به تبع آن بروز لنگش و آبسههای کبدی به شدت کاهش یابد.

به نظر پژوهشگران گروه ما، اسیدوزی که ناشی از افزایش غلات و کاهش علوفه بهویژه یونجه باشد فقط به علت افزایش کربوهیدراتهای محلول، نشاسته و ترکیبات مشابه نیست، بلکه ما بیشتر مشکلات ناشی از این امر را به علت کمبود مواد معدنی و ویتامینی که از این جایگزینی به وجود میآید میدانیم. با کاهش مقدار علوفه، به ویژه یونجه، بایستی مقادیر خاکستر موجود در جیره مدنظر قرار گیرد. همچنین، افزودن ویتامینهای موجود در یونجه در جیرههای فاقد آن بایستی مورد توجه متخصصان تغذیه قرار گیرد.

در جیرههایی بر پایه ذرت سیلو شده و غلات پروفایل اسیدهای آمینه ضروری رسیده به روده بایستی مورد توجه قرار گیرد و کمبودها با استفاده از آمینو اسیدهای سنتتیک عبوری جهت تأمین بهترین پروفایل آمینو اسید در پروتئین قابل متابولیسم تکمیل شود. مثال بسیار خوب در این مورد، کمبود لیزین در پروتئین قابل متابولیسم میباشد که وارد کردن لیزین محافظت شده شکمبهای در جیره را ضروری می نماید.

امروزه بیشتر بیماریها و ناهنجاریهایی که گاو در دوره انتقال با آن روبرو میباشد براساس بیوشیمی تنش اکسیداتیو بهتر درک میشود. گاوها در این دوره با موبیلزاسیون بیشتر چربی روبرو هستند که باعث افزایش غلظت NEFA و BHBA خون میگردد.

اسیدهای چربی غیر استریفیه که به کبد سرازیر میشوند سه مسیر عمده را طی خواهند کرد:

1) وارد شدن به مسیر بتا اکسیداسیون و سیکل کربس و در نهایت تولید حرارت و ATP. افزایش تولید ATPبراساس نظریه اکسیداسیون کبدی (HOT) میتواند کنترل کننده اشتها باشد، در صورتی که راهبردهایی برای مصرف ATP داشته باشیم این مسیر بهترین مسیر خواهد بود و خسارت کمتری به همراه دارد. 2) تبدیل شدن به اجسام کتونی و خروج از کبد و توسط سایر بافتها مورد استفاده قرار میگیرند. سلولهای کبدی حیوان با این راهبرد میتواند از دست 5 مولکول NEFA راحت شده ولی به اندازه اکسیداسیون یک مولکول NEFA در مسیر بتا اکسیداسیون ATP به دست آورد (Andersen, 2006 Drackley and). 3) تبدیل NEFA به تری گلیسرید و توسعه بیماری کبد چرب به دلایل مختلف که بیشتر ناشناختهاند. در صورت موبیلیزاسیون بیشاز حد چربی مسیر بتا اکسیداسیون میتوکندریایی به مسیر بتا اکسیداسیون میکروزومی تغییر مییابد، این مسیر برای اجتناب از تولید بیش از حد اندازه ATP که موردنیاز نیستند میباشد. 

در این مسیر قطعات واکنش دهنده اکسیژن مثل پراکسید تولید میشوند و این قطعات به خود سلولهای کبدی و به غشاء لنفوسیتها که حاوی اسیدهای چرب دارای چندین پیوند دوگانه میباشند حمله کرده و خسارت میزنند و سیستم ایمنی حیوان را در پرتوی خطر قرار میدهند و در گاوهای تازهزا منجر به بروز متریت، اندومتریت و حتی ورم پستان میگردد.


آهن به عنوان تشدید کننده مسیرهای متابولیکی تولیدکننده قطعات واکنش دهنده اکسیژن عمل کرده و بر مشکلات گاو میافزاید. یونجه با دارا بودن آهن بسیار بالا در مقایسه با ذرت سیلو شده (به ترتیب 619 به 104 میلیگرم در کیلوگرم) احتمال دارد در این مسیر موثر باشد. از طرف دیگر یونجه با داشتن ویتامین E و کاروتن بالا مهار کننده تنش اکسیداتیو به شمار میرود. اما باتوجه به اینکه در بیشتر موارد در تهیه علف خشک یونجه، برای جلوگیری از ریزش برگها، یونجه با رطوبت بالاتر بستهبندی میشود. این بستههای یونجه، فاسد شده و رشد کپکها و تولید مایکوتوکسینها تشدید خواهد گردید و این فرآیند باعث تخریب ویتامینهای آنتیاکسیدانی پیش از مصرف میگردد که خود این مایکوتوکسینها تشدید کننده تنش اکسیداتیو میباشند(NRC, 2001).
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