بافر نوترکیب بافیکس

بــه منظــور تامیــن نیــاز انــرژی گاوهــای شــیری بــرای
شــیردهی و تولیــد مثــل ،مجبــور بــه اســتفاده از
کنســانتره بــاال در جیــره آنهــا هســتیم ،کــه معمــوال
ایــن جیرههــا بــر پایــه غــات میباشــند و حــاوی مقــدار
باالیــی کربوهیــدرات بــا تخمیرپذیــری بــاال در شــکمبه
هســتند (پالیــزر و همــکاران.)2008 ،
ارائــه چنیــن جیــره هایــی منجــر بــه محــدود شــدن
فیبــر موثــر فیزیکــی جیــره و تغییراتــی در پروفایــل
اســیدهای چــرب فــرار شــکمبه میشــود کــه ممکــن
اســت pHشــکمبه را کاهــش دهــد و در نتیجــه منجــر
بــه اســیدوز تحــت بالینــی در شــکمبه شــود (کــراس و
اتــزل .)2006 ،اســیدوز تحــت بالینــی در شــکمبه منجــر
بــه کاهــش مصــرف مــاده خشــک ،کاهــش قابلیــت
هضــم فیبــر ،کاهــش چربــی شــیر ،اســهال و لنگــش
میشــود (پالیــزر و همــکاران.)2008 ،
گاوهــا مــی تواننــد بــا کاهــش مصــرف خــوراک،
تغییــر در الگوهــای خــوراک مصرفــی ،ترشــح بــزاق
و افزایــش جـــذب اســید از دیــواره شــکمبه در
برابــر کاهــــش  pHشــــکمبه مقاومـــــت

طریقه مصرف:
باکتر یهــای شــکمبه فراهــم میکنــد .همچنیــن
آنهــا توانایــی کاهــش اثــرات منفــی اســیدوز تحــت
بالینــی و بــه خصــوص کاهــش چربــی شــیر را دارنــد
(بوشــمن و یانــگ .)2005 ،بیکربنــات ســدیم (جــوش
شــیرین) مهمتریــن بافــر موجــود در جیــره گاوهــای
شــیری اســت .مطالعــات نشــان داده اســت کــه جــوش
شــیرین بــه طــور موثــری اســید شــکمبه را خنثــی
کــرده ولــی بــه دلیــل حاللیــت بــاال ،عمــر کوتاهــی در
شــکمبه دارد و نمیتوانــد بــه طــور موثــری تولیــد
مــدوام اســید در شــکمبه را خنثــی کند(کریویگــن و
همــکاران.)2015 ،
از ســویی قیمــت بــاالی جــوش شــیرین یکــی دیگــر
از مشــکالت مصــرف آن در جیــره گاوهــای شــیری
اســت .تــا کنــون مــواد شــیمیایی زیــادی بــه عنــوان
بافــر در تغذیــه نشــخوارکنندگان مــورد اســتفاده
قــرار گرفتهانــد کــه ایــن مــواد ســبب خنثــی شــدن
اســیدیته شــکمبه مــی شــوند ،امــا نمیتواننــد pH
شــکمبه را از حــدی باالتــر ببرنــد .در مقابــل بافرهــا
مــواد قلیایــی کننــده وجــود دارنــد کــه عــاوه بــر
خنثــی کــردن اســیدیته شــکمبه ،توانایــی افزایــش
 pHشــکمبه را نیــز دارنــد .محققــان ترکیــب بافرهــا
و قلیاییکنندههــا را مــورد بررســی قــرار داده و ایــن
ترکیبــات را پیشــنهاد دادهانــد (هاتجنــز .)1996

بافیکــس بایــد بــه تدریــج جایگزیــن جــوش شــیرین در کنســانتره شــود .ابتــدا 25
درصــد از محصــول جایگزیــن جوش شــیرین شــود و بعــد از گذشــت  3روز 25 ،درصد
دیگــر جایگزیــن شــود و ایــن رونــد تــا جایگزینــی کامــل بعــد از  12روز ادامــه یابــد.

میزان مصرف:
گاو شیری 250 - 350 :گرم در روز

گوسفند و بز 10 - 20 :گرم در روز

گوساله شیرخوار 10 - 15 :گرم در روز

گوساله پرواری 50 - 100 :گرم در روز

ترکیبات شیمیایی:
ترکیب شیمیایی

میزان ( درصد)

سدیم

23 - 26

پتاسیم

0 – 0.5

کلر

0 - 0.5

منیزیوم

0 - 0.5

فسفر

0 - 0.5

طریقه نگهداری:

در جــای خشــک و خنــک در دمــای  25درجــه ســانتی گــراد ،بــه دور از تابــش نــور
خورشــید و بــر روی پالــت نگهــداری شــود.

بافیکــس ،بافــر نوترکیب متشــکل از بافرهــا و قلیایی
کننــده هــا میباشــد کــه عــاوه بــر خنثــی کــردن
اســید شــکمبه توانایــی افزایــش  pHشــکمبه را نیــز
دارد .ایــن بافــر pH ،باالتــری از ســدیم بیکربنــات
(جــوش شــیرین) دارد و عــاوه بــر قــدرت بافری
باالتــر نســبت بــه جــوش شــیرین (شــکل )1
قیمــت پایینتــر یدارد.
کننــد ،امــا در نهایــت اســتفاده از
ایــن راهکارهــا در جیرههایــی بــا
کنســانتره بــاال نمیتوانــد مانــــــع
کاهــش  pHشکمبــــه شــود .بافرهــا
بــه طــور گســترده بــه منظــور افزایــش
 pHشــکمبه در جیــره گاوهــای شــیری
مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد (پالیــزر
و همــکاران .)2008 ،بافرهــای موجــود
در جیــره اســیدیته شــکمبه را کاهـــش
میدهـــــد و محیطـــــی مطلـــــوب بـــــرای

مزایای استفاده از بافر نوترکیب بافیکس:

 -1خنثــــــی کــردن اسیــــــــد شــکمبه ،افزایــــــش
 pHشکـــــمبه و ایجــاد محیــط مطلــوب بــرای فعالیــت
میکروارگانیســمهایشــکمبه
 -2پایــداری محیــط شــکمبه ،افزایــش بازدهــی هضــم
فیبــر ،افزایــش تولیــد پروتئیــن میکروبــی و افزایــش
اســتفاده از مــواد آلــی
 -3کاهــش اســیدوز تحــت بالینــی شــکمبه ،افزایــش
درصــد چربــی شــیر  ،افزایــش مصــرف خــوراک ،کاهــش
اســهال ،کاهــش لنگــش و افزایــش قــوام مدفــوع

(شکل  )1مقایسه ظرفیت بافری بافر نوترکیب بافیکس با جوش شیرین
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