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رتاکم و میسقت زمان رد گله اهی شیری
ترجمه و تخلیص
دکتر احمدرضا محمدنیا

میسقت زمان روزاهن گاو شیری

تقسیم زمان بیست و چهار ساعته گاو نشانگر پاسخ گاو به محیط خویش است .انحراف از اندازه های طبیعی رفتاری معموال
نشانگر خروج از رفتار طبیعی گاو بوده و می تواند به عنوان مبنایی برای تخمین بازده و زیان های اقتصادی ناشی از
استراتژی های ضعیف مدیریتی باشد .جدول  1نشانگر تقسیم زمان روزانه گاو شیری استخراج شده از Grant and
) Albright (2000در گاوهای نگهداری شده در فری استال می باشد.
جدول  :1تقسیم معمول وقت در گاوهای شیری
نوع فعالیت

زمان اختصاص داده شده در روز

خوردن

 5-3ساعت تقسیم شده به  9-11بار غذا خوردن در روز

خوابیدن /استراحت

 11-11ساعت

فعالیت های اجتماعی

 1-3ساعت

نشخوار

 7-11ساعت

نوشیدن

 31دقیقه

زمان

بیرون

از  1/5-3/5ساعت

بهاربند(شیردوشی و مسیر آن)
آلبرایت ( )1993تقسیم زمان روزانه در گاو شیری را در طی یک دوره شیرواری اندازه گیری نمود .گاو ها  6/3ساعت غذا
خورده بودند 13/9 ،ساعت استراحت کرده بودند (دراز کشیده بود) و  8ساعت در روز نشخوار کرده بودند ( 7/5ساعت
آن در ضمن دراز کشیدن بوده است و  31دقیقه آن در حال ایستادن بوده است) .ماتزک ( )1113نحوه صرف زمان را در
 %11گاوهای پرتولید باالی گله با میانگین گله مقایسه نمود .جدول  1تفاوت های تقسیم زمان در گاوهای پرتولید در
مقایسه با میانگین گله را نشان می دهد.
بیچر و آرلیندا گزارش مشابهی را در گاوهای پرتولید ارائه نموده اند (گاوهایی با تولید بیش از  51111پوند ،در حدود 15
تن شیر در یک دوره شیرواری) .در هر دوگزارش این گاوها چهارده ساعت در روز استراحت کرده بودند .چنین به نظر می
رسد که نیاز حقیقی به استراحت در یک روز  11ساعت به جای  11-11ساعت برای بیشتر گاوهای مولد باشد .در
فرموالسیون جیره معموال تامین نیازهای گاوهای باال با تولیدی باالتر از میانگین گاوهای گله لحاظ می شود .به طور مشابه
امکانات باید به گونه ای طراحی و توسعه یابد که به گاوها اجازه  11ساعت استراحت در روز بدهد .گاوهایی که به زمانی
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کمتر از این نیاز داشته باشند زمان خود را صرف سایر رفتارها کرده و گاوهای پرتولید زمان کافی برای دسترسی کافی به
بهاربندها را در اختیاز دارند.
جدول  :1رفتار تقسیم زمان در  %11باالی پر شیر گله و میانگین گله (ساعت/روز)
رفتار در  %11باالی گله

میانگین گله

رفتار

5/5

5/5

خوردن در آخور

*11/1

11/8

استراحت

1/1

1/1

ایستادن در راهروها

1/5

1/1

نشستن غیر معمول در استال

1/3

1/1

نوشیدن

*اختالف معنی دار در یک ردیف
گاو روزانه نیاز به انجام رفتارهای مشخصی دارد و ما نمی توانیم با روش های معمول مدیریت خود با این رفتارها تداخل
نماییم .اگر ما ساعت های مورد نیاز روزانه برای تکمیل رفتارهای گاو را در نظر بگیریم گاو روزانه  11-11ساعت وقت به
شرح زیر نیاز خواهد داشت:
 5-5/5ساعت برای خوردن  11-11 +ساعت برای خوابیدن (شامل  6ساعت نشخوار)  1 +ساعت برای نشخوار در حالت
ایستاده  31+دقیقه برای نوشیدن
اگر تنها  31دقیقه برای سایر فعالیت ها مانند گرومینگ و سایر فعالیت های اجتماعی در نظر بگیریم زمان کلی وقت مورد
نیاز به نظر  11-11/5ساعت در روز خواهد بود .این تقسیم بندی حقیقی زمان مورد نیاز است و سیستم های مدیریت ما به
آسانی می توانند برنامه روزانه حیوان را به هم بریزند .درحقیقت اگر گاوها بیرون بهارند نگهداری شوند و جلوی دسترسی
آنها به منابعی مانند غذا ،محل استراحت (استال) و آب برای بیش از  3/5ساعت در روز گرفته شود ،مانع از سایر فعالیت
های گاو می شود چرا که یک روز بیش از  11ساعت زمان ندارد .معموال  ،زمان استراحت یا تغذیه با عوارض منفی تولید یا
سالمت کاهش می یابد و استراتژی های غلط دسته بندی که منجر به شلوغ شدن بیش از حد و نگهداری بیش از حد در
بهاربند می شود دو علت معمول بهم ریختن تقسیم بندی زمان در روز و کاهش تولید گله است .زمان طوالنی تر نگهداری
گاو در سربند (بیش از یک ساعت در روز) بویژه در گاوهای تازه زا علت معمول دیگری برای تداخل با تقسیم بندی زمان
گاو است.
نیازهای رفتاری طبیعی گاو
گاوها نیاز جدی به استراحت دارند
اخیرا جنسن و همکاران ( )1111نشان دادند که گاوها انگیزه زیادی برای استراحت دارند واین انگیزه با کمتر شدن میزان
استراحت گاو بیشتر می شود .در حقیقت رفتار خوابیدن اولویت اول گاو بعد از زمان های کوتاه ایستادن است .گاوها نیاز
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جدی به خوابیدن دارند و برای رسیدن به آن تالش می نمایند و حتی اگر مجبور باشند برای بدست آوردن آن زمان تغذیه
خود را نیز از دست می دهند .تغذیه و استراحت در گله های شیری به یکدیگر وابسته است .مطالعات متعددی نشان داده
است که مولفه های مدیریتی که با استراحت تداخل می نمایند در نهایت منجر به کاهش رفتار تغذیه ای حیوان نیز می
گردند .مقاله ای کالسیک که توسط متز در سال  1985انتشار یافت سوال می کند که گاو در زمانی که بین استراحت و غذا
باید انتخاب کند چه می کند؟ گاوها تالش می نمایند که زمان ثابت خوابیدن را حفظ نمایند و سالمت آنها زمانی که خوابیدن
برای چند ساعت محدود گردد دچار اختالل می گردد .در طی  11ساعت تقریبا  %51از زمان از دست رفته برای استراحت
جبران می گردد .وقتی که خوابیدن و خوردن به طور هم زمان محدود گردند گاوها استراحت را به خوردن ترجیح می دهند.
هر  1/5ساعت ایستادن اضافه منجر به  15دقیقه کاهش در زمان تغذیه می گردد .ارتباط مشابهی توسط بچلدر ()1111
دیده شده به گونه ای که گاوهایی که به میزان  %131تراکم دارند بعد از شیردوشی ترجیح می دهند که از فری استال
استفاده کنند تا غذا بخورند و زمان بیشتری را در راهروها برای خوابیدن نسبت به غذا خوردن نسبت به زمانی که تراکم
 %111است نشان می دهند .پاسخ های مشابهی در گاوهای شیری در مطالعات اخیر در موسسه ماینر با تراکم 131تا %115
دیده شده است.
رفتار استراحت و غذا خوردن حتی در دوره انتقال نیز به یکدیگر مرتبط است .تلیسه های شکم اول و گاوهای بالغی که  1و
 6روز قبل از زایمان بیشتر خوابیده اند غذای بیشتری خورده اند و شیر آنها درروزهای  1-11بعد از زایش بیشتر بوده
است  .این ارتباط سوال مهمی را متبادر به ذهن می کند؟ چگونه گاوهای خودرا به خوابیدن و نشخوار در دوره کلوزاپ
تشویق کنیم؟
گاوها به  11-11ساعت استراحت (خوابیدن) درروزنیاز دارند .فواید استراحت عبارت است از

نسی
افزایش پتا ل تولید شیر هب علت:

-

خون رسانی بیشتر به پستان ها

-

افزایش جریان خون به رحم آبستن در دوره های آخر بارداری

-

افزایش تاثیر نشخوار

-

استرس کمتر روی سم و لنگش کمتر

-

استرس خستگی کمتر

-

صرف غذای بیشتر

گرانت ( )1111مبتنی بر مطالعات انجام شده در موسسه ماینر پشنهاد کرد که هر ساعت خوابیدن بیشتر منجر به تولید
 3/5تا  1پوند شیر بیشتر در روز می گردد .شکل یک اطالعات موسسه ماینر بین سال های  1998-1111را نشان می دهد
و نشانگر زمان خوابیدن و تولید شیر می باشد:
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شکل  :1ارتباط بین زمان استراحت وتولید شیر در گاوهای شیری
خوابیدن اولویت بیشتری نسبت به خوردن و سایر فعالیت های اجتماعی هم در گاوهای تازه زا و هم در گاوهای دیگر دارد و
گاو زمان از دست رفته برای استراحت را با تخصیص زمان کمتر به خوردن و آزاد کردن زمان برای بدست آوردن
استراحت به اندازه کافی بدست می آورد.
هر چند زمان کمی به ارتباط با سایر گاوها در زمان کمبود دسترسی به غذا و جایگاه وجود دارد ،هنوز گاو از توان خودبرای
داشتن رفتار اجتماعی دفاع می کند و این مهم نشانگر این است که گاو موجودی اجتماعی است.

جم
گاو طبیعت تها ی هب غذا خوردن دارد

ویژه گی طبیعی تهاجمی گاو شیری به غذا خوردن به بهترین شکل در مطالعه دادو و آلن ( )1991نشان داده شده است.
محققین فوق نشان دادند که گاوهای با تولید بیشتر (و به طور مشخص گاوهای مسن تر) غذای بیشتری می خورند ،لقمه های
بزرگتری با سرعت بیشتری بر می دارند ،نشخوار موثر تری دارند و آب بیشتری نسبت به گاوهای کم تولید ترو جوان تر
می نوشند .رقابت برای غذا در گاوها اجتناب ناپذیر است ،حتی با وجود دسترسی نامحدود به غذا گاوها با یکدیگر تداخل می
نمایند به گونه ای که این برای برخی گاوها مزیتی نسبت به دیگران قلمداد می گردد.
مطالعه ای که در سال  1998انجام گرفت بهترین تعبیر ،برای ویژه گی طبیعی گاوها در تهاجم به غذا را نشان می دهد .در
این مطالعه (هاسن و پالسن )1998 ،نیروی وارد شده به گاردهای جلوی غذا خوری را در طول غذا خوردن مطالعه کردند.
گاوها به عمد نیرویی بیش از  511پوند نیرو به گاردها در تالش برای رسیدن به حداکثر میزان غذا وارد کردند .نیروی بیش
از  115پوند می تواند منجر به آسیب جدی بافتی گردد .بنابر این گاوها نیروی کافی برای وارد کردن آسیب به خود در
زمان رسیدن به غذا را وارد می نمایند .این احتماال بهترین مثال برای نمایش ویژه گی طبیعی تهاجمی گاو به غذا است.
آخورها و سیستم های انتقال غذا باید به اندازه کافی مدیریت شوند تا گاو نیاز به وارد کردن نیرو به گاردها ی غذا در زمان
رسیدن به غذا نداشته باشد.
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س
استراژتی اهی دسته بندی و پا خ اهی رفتاری
بو و فارویک ( )1113مطالعه مروری در زمینه دسته بندی و پاسخ های اجتماعی گوساله ها ،تلیسه ها و گاوهای بالغ انجام
داده اند .قبال گرانت و آلبرایت ( )1111مطالعه مروری بر روی اثر استراتژی های دسته بندی روی غذای دریافتی گاو
منتشر کرده اند .نکته زیر بنایی در هر گونه تصمیم گیری درتفاوت بین استراتژی های دسته بندی با مفاهیم مرسوم در
غالبیت گاوها و دسته بندی وآنچه ممکن است به واقعیت نزدیک تر باشد ،دیده می شود .به طور مرسوم چنین فرض می
شود که:
 -1گاوها برای بوجود آمدن سلسله مراتب اجتماعی می جنگند.
 -1زمانی جنگ متوقف می گردد که سلسله مراتب برقرار شده باشد.
 -3گاوهای غالب دستیابی به منابع را تنظیم می کنند.
 -1اندازه گروه ها نباید از میزانی که گاودر یک جمعیت می تواند شناسایی کند فراتر رود.
 -5سلسله مراتب اجتماعی به سرعت بوجود می آید به گونه ای که  %51آن در طول یک ساعت بوجود می آید.
 -6سلسله مراتب پایدار است (تنها  %1آن تغییر می کند).
بر خالف این نقشه نسبتا ثابت در تداخل گاوها در گروه ها سناریو های دینامیک زیر نیز می تواند اتفاق بیفتد
 -1ادامه و نوسان جنگ می تواند وجود داشته باشد.
 -1تشکیل زیر گروه ها در گله های بزرگ اتفاق می افتد.
 -3عدم توانایی تمامی اعضای گروه زمانی که تعداد گاوها از  111راس افزایش می یابد.
 -1برخی از گاوها نه با جنگ بلکه با عدم تداخل در جنگ پیروز می شوند.
 -5سلسله مراتب در طی دو روز برای گاوهایی که قبال در زندگی اجتماعی بوده اند و  1روز برای گاوهایی که قبال
تجربه نداشته اند طول می کشد.
بدست آمدن ثبات اجتماعی در یک گروه از گاوها زمانی اتفاق می افتد که هم افزایی های غیر فیزیکی در گله زیاد تر شود و
نسبت تداخل های فیزیکی به غیر فیزیکی تقریبا ثابت بماند .رفتارهای اجتماعی مختلف و فعالیت های حرکتی در طی  5تا
 15روز پس از تغییر گروه به میزان اولیه باز می گردد .این نشانگر تعاملی بزرگ در دسته بندی گاو است  .ما باید یک
گروه گاو را به گونه ای مدیریت کنیم که تداخل های فیزیکی در زودترین زمان ممکن رخ دهد و ثبات اجتماعی بیشتر طول
بکشد .به طور واقع بینانه گاوهای زیادی به بهاربندها وارد شده یا از آن خارج می شوندبنابر این تعامل این است که بزرگی
افزایش درگیری های فیزیکی که متعاقب هر دسته بندی جدید اتفاق می افتد را مدیریت کنیم .مثالی خوب برای این دسته
بندی مداوم جدید بهاربند گاوهای تازه زا است.
مثال مشابه قابل قبول وضعیت ثابت شکمبه است –

نم
این وضعیت چیه وقت حاصل ی شود و تنها فرض می شود.
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رتاکم و واکنش اهی رفتاری گاو
تراکم تقسیم زمان توسط گاو را متاثر می کند .تا امروز مطالعات کمی تراکم را ارزیابی نموده و بیشتر آنها تنها در اصطبل
هایی با جمعیت کم گاو انجام شده است .بنابر این اثر حقیقی تراکم در گروه های بزرگتر گاو روشن نیست .تفاوت کلیدی
در گروه های کوچک و بزرگتر (واقعی تر) در زمانی است که حیوان بیرون از اصطبل برای شیردوشی و سایر مسائل
مدیریتی صرف می کند .وقتی گاو زمان بیشتری را بیرون از اصطبل صرف کند (بیش از  3/5ساعت در روز) ،زمان استراحت
کاهش می یابد .بعالوه وقتی که تلیسه های شکم اول و گاوهای چند شکم در کنار یکدیگر قرار می گیرنداین زمان به مراتب
در تلیسه ها بیش از گاوها کاهش می یابد ( -1/6برای گاوها و  -1/1ساعت در روز برای گاوها)
جدول  3اثرات تراکم بررفتار گاو شیری را از برخی مقاالت گرد آوری نموده است .هرچند در بین مطالعات تغییرات
روشنی وجود دارد و اطالعات کمی منتشر شده است ولیکن یافته ها به شدت شبیه هم هستند .یک تفاوت در مطالعه ویرنگا
و هاستر  1991و سایر گزارشات دیده می شود که نشانگر اثر تراکم بر استراحت دام است .این محققین تقریبا اثر کمی از
افزایش تراکم بر استراحت دام مشاهده کردند که با نتیجه تحقیق سایرین تفاوت زیادی دارد .برخی نتایج عملی که می توان
از این تحقیقات گرفت عبارتند از:
 -1در زمانی که تراکم به  %111و بیشتر می رسد ،زمان استراحت بین دوازده تا بیست و هفت درصد کاهش می یابد (
این ممکن است حاصل از عملکرد اندازه اصطبل باشد و در اصطبل های بزرگتر این زمان کاهش بیشتری نشان می
دهد)
 -1زمان خوردن زیاد تحت تاثیر تراکم قرار نمی گیرد ( هرچند الگوهای خوردن غذا و اخذ کلی غذا ممکن است تحت
تاثیر قرار بگیرد)
 -3میزان نشخوار ممکن است تا  %15زمانی که تراکم به  %131برسد کاهش یابد
 -1در تراکم  %111یا بیشتر زمان ایستادن به میزان  %15-15افزایش می یابد.
به طور کلی اثر منفی افزایش تراکم به بیش از  %111بر روی استراحت و ایستادن چشمگیرتر می شود ،اما
اطالعات کافی در مورد گروه های بزرگتر گاو برای مدل سازی دقیق این رخداد وجود ندارد.
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دسته بندی گاواه و تلیسه اه
بیشتر ما می دانیم که تلیسه های شکم اول را باید در گروه هایی جدا از گاوها نگه داری نمود .مطالعات مختلفی نشان داده
که اگر تلیسه ها جداگانه نگه داری شوند مصرف ماده خشک باالتری داشته و تولید بیشتری نسبت به زمانی که با گاوها نگه
داری می شوند دارند .اما علت چیست؟ مطالعات از سال  1971نشان داده که  %11-15بهبود در خوردن غذا زمانی که
تلیسه های شکم اول جدا از گاوها نگه داری می شوند دیده می شود .تقریبا  %11افزایش فعالیت استراحت در زمان جدا
سازی تلیسه ها دیده شده است.
اولین چیزی که به نظر می رسد این است که ازآنجایی که تلیسه ها کوچک تر هستند کمتر می توانند در دستیابی به غذا
رقابت کنند .هر چند که این نکته معموال درست است و لیکن مطالعات جدید نشان می دهد که تغییرات متعدد دیگری نیز
بین تلیسه ها و گاوهای بالغ نسبت به آنچه ما تصور می نماییم وجود دارد.
برای مثال تلیسه ها لقمه های کوچک تری نسبت به گاوها بر می دارند و مدت بیشتری را به غذا خوردن اختصاص می دهند.
از آنجائیکه گاوهای بالغ معموال برتر هستند و می توانند تلیسه را به بیرون از فضای آخورها هل دهند ،دسته بندی جداگانه
آنها باعث می شود که تلیسه ها زمان کافی در طول روز برای غذا خوردن را داشته باشند .مطالعات جدید اسپانیایی نشان می
دهد که زمانی که تلیسه ها به شکل جداگانه دسته بندی می شوندبه میزان بیشتری نشخوار کرده و آب می نوشند .مطالعه
تکمیلی این تحقیق نشان می دهد که نگه داری جداگانه تلیسه ها همچنین ممکن است منجر به افزایش شیر تصحیح شده بر
اساس چربی نیز بشود و کاهش وزن کمتری در چنین تلیسه هایی در ماه اول تولید اتفاق می افتد .افزایش تولید شیر ممکن
است ناشی از افزایش میزان نشخوار و افزایش دفعات غذا خوردن در این گروه باشد.
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کاهش زمان استراحت همچنین در گروه های مخلوط گاوها نیز دیده می شود .گاوها معموال از تمامی اصطبل به شکل مشابه
استفاده نمی کنند .تحقیقات نشان داده که گاوها برتر یا بالغ در استال های نزدیک به ماشین غذا ریز می خوابند و تلیسه ها
تمایل به خوابیدن در کنار دیوارهای پشتی را دارند .تلیسه هایی که در استال های نزدیک به غذا می خوابند نسبت به آنهایی
که در کناره دیواره ها خوابیده اند نشخوار کمتری می کنندو گفته می شود که این مهم ناشی از استرس این دسته از تلیسه
ها از خوردن لگد احتمالی توسط گاوهای بزرگتر می باشد .محققین انگلیسی همچنین عالئمی از استرس در تلیسه ها در
گروه های مخلوط مانند صرف زمان بیشتر برای شاخ بازی نسبت به تلیسه هایی که جداگانه نگه داری می شوند مشاده کرده
اند .همراه با افزایش زمان ایستادن این یکی ممکن است طوفان کاملی از لنگش در تلیسه ها ایجاد نماید که باعث از دست
رفتن کلیه هزینه هایی که برای پرورش آنها شده شود.
همچنین پتانسیل کاهش تا  9لیتر در روز در شیر در تلیسه ها نسبت به گاوها ،زمانی که تراکم به  131و  %111رسیده دیده
شده است .الزم به ذکر است که زمان طوالنی برای جبران شیر از دست رفته در یک تلیسه الزم است.

رتاکم ،رفتار گاو ،و تولید رد طول دوره ااقتنل
تحقیقات منتشر شده در سال های گذشته نشانگر اهمیت محیط مناسب برای گاوهای دوره انتقال به منظور تشویق آنها به
تولید بهتر و داشتن گله ای سالم تر است .فاکتورهای اصلی که در نظر گرفته می شوند باید در برگیرنده رفتار طبیعی
گاوهای دوره انتقال ،میزان تراکم ،و استراتژی دسته بندی در گاوهای انتظار زایش و گاوهای تازه زا باشد .تغذیه ،استراحت
و نشخوار تماما در زمان زایش کاهش یافته و زمان ایستادن افزایش می یابد .همچنین باید روی زمانی که به مدیریت
گاوهای دروه انتقال اختصاص داده می شود تمرکز بیشتری نمود .این زمان از صفر به چندین ساعت پس از زایش باید
افزایش یابد.
محققین دانشگاه ویسکانسین در دانشکده دامپزشکی اثر افزایش تراکم را روی گاوهای انتظار زایش در دومرحله ارزیابی
نمودند .در این مطالعه اصطبل ها دارای گاوهای شکم اول و مسن تر بود .وقتی که تراکم به بیش از  %81استال ها در گروه
پری فرش افزایش می یافت ،در تلیسه هایی که در گروه مخلوط نگه داری می شدند شیر در  83روز اول پس از زایش
کاهش می یافت .در حقیقت برای هر  %11افزایش در تراکم گاوهای پری فرش باالی  %81میزان  1/8لیتر در هرروز
کاهش تولید در تلیسه های شکم اول ثبت گردید .این اطالعا ت باید با اطالعات قبلی که اثر میزان تراکم در سربندها را
برروی مصرف غذا در زمان انتظار زایش ارزیابی کرده است مقایسه گردد .در این مطالعه مصرف غذا به شکل چشمگیری
در هر زمان که تراکم بیش از  %91شده بود کاهش یافته بود.
همچنین مطالعات گله ای نشانگر ارتباط قوی منفی بین تراکم در سربندها در گروه انتظار زایش و رخداد جابجایی شیردان
در گاو بوده است .هرگاه تراکم سربندها به بیش از  %91افزایش یافته بود میزان جابجایی شیردان به شکل چشمگیری
افزایش نشان می داد .پیام روشن این تحقیق این است که تراکم بیش از  %81-91در گاوهای پری فرش یا انتظار زایش
منجر به کاهش تولید شیر و افزایش مشکالت سالمت در گاوهای تازه زا می گردد.
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در اصطبل گاوهای تازه زا مطالعات کمتری انجام شده است ولیکن هنوز شواهدی از اینکه تراکم کمتر از  %111منجر به
اخذ بهتر غذا ،شیر بیشتر و مشکالت کمتر سالمت می گردد وجود دارد .همچنین جدا نگه داشتن تلیسه های شکم اول از
سایر گاوها در اصطبل های تازه زا و انتظار زایش می تواند تضمین کننده تولید در گاوهای شکم اول باشد.
در گاوهای پس از تازه زا ،اطالعات زیادی در دسترس نیست ،اما اطالعات به شکل روشنی نشان می دهد که تراکم بیش از
 %111منجر به کاهش استراحت می گردد .شکی نیست که تفاوت های زیادی بین فارم های مختلف وجود دارداما اگر
اصطبل ها به میزان بیش از  %111تراکم داشته باشندپرچم قرمز باید بلند شود و اخطار امکان رخداد مشکالت بیشتر داده
شود .برای دوره انتقال ارزیابی تولید شیر می تواند شاخص خوبی از اثر کلی سیستم مدیریت باشد .اهداف مناسب برای هر
دو گاوهای شکم اول و بالغ تر در تولید شیر این است که این گاوها باید روزانه  %8شیرشان تا مدت  18روز اول پس از
زایمان افزایش یابد.اگر افزایشی در شیر وجود نداشته باشدیا تولید شیر در روز  31پس از شیر دوشی کمتر از  33لیتر
باشدحتما مشکلی وجود دارد .در گاوهای شکم های باالتر باید  %11افزایش تولید شیر درهر روز در طی  11روز اول
شیردهی دیده شود .در صورتی که تولید شیر کمتر از  13لیتر در روز 31پس از زایمان بود حتما مشکلی در گله وجود دارد.
نکته مهم این است که تراکم در دوره انتقال قسمت مهمی از استراتژی های مدیریت است .این مسئله مدت طوالنی در ذهن
بوده است و شواهد متعددی مبنی بر اینکه شیر پس از زایمان از دست رفته و مشکالت سالمت بیشتری در زمانی که تراکم
در گاوهای تازه زا و انتظار زایش افزایش می یابد دیده می شود .در حقیقت دز گاوهای انتظار زایش تراکم  %111بسیار باال
است.
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