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مقدمه
س��ورگوم را گیاه بومي مصر باس��تان مي دانند و از جمل��ه اولین گیاهان 
وحش��ي بوده اس��ت که براي تهیه غذاي انس��ان و علوفه دامي بومي شده و 
مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. دیرینه شناسي به نام وواینگ1 در مطالعات 
خود اشاره کرده است که مزارع کشاورزي که در دیواره هاي مقبره آمون )در 
2200 سال قبل از میالد مسیح( به تصویر کشیده شده اند،  مربوط به کشت 
نوعي گیاه سورگوم هس��تند. آثار حکاکي به دست آمده از قصر سناکریب2، 
پادشاه آش��ور در نینوا، که امروزه در موزه انگلستان در شهر لندن نگهداري 
مي ش��وند، مزارعي را نش��ان مي دهند که در آنها گیاهي که محصول دانه اي 
آن در باالي س��ر گیاه قرار دارد کشت ش��ده است که احتماالً می تواند گیاه 
س��ورگوم باشد و نش��ان مي دهد که در حدود 700 سال قبل از میالد،  گیاه 

سورگوم داراي اهمیت خاصي بوده است.
س��ورگوم در خانواده گندمیان به جنس پوآسه آ3  یا گرامینه4 تعلق دارد و 
زیر مجموعه پانیکاته5 و از تیره آندروپوگونه آ6 اس��ت. گیاه س��ورگوم معموالً 
داراي طول زیاد، تنه ای زمخت با برگ هاي تیغه اي صاف و داراي خوش��ه اي 
در راس )پانیکل( اس��ت )تصویر 1(. س��ورگوم گیاهي اس��ت ک��ه با مناطق 
گرمسیري سازگاري یافته است و گیاه خاص این مناطق محسوب مي شود. 

1- Woenig
2- Sennachrib  
3- Poaceae  
4- Gramineae   
5- Panicatae    
6- Andropogoneae   
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بر اس��اس م��وارد مصرف، س��ورگوم را به چهار طبقه اصلی دس��ته بندی 
می کنند که شامل موارد زیر است:

سورگومدانهای سورگومعلوفهای 
سورگومجارویی سورگومشیرین 

این گیاه در مقایس��ه با ذرت دارای سیستم ریش��ه افشان بسیار وسیعی 
اس��ت که در عمق زیادتری از خاک نفوذ کرده و رطوبت بیش��تری را جذب 
می کند. این گیاه برای رشد و نمو در مقایسه با ذرت به آب کمتری نیاز دارد؛ 
به نحوی که سورگوم برای تولید یک کیلوگرم ماده  خشک به 332 لیتر آب 
نیاز دارد، اما نیاز آبی تولید هر کیلوگرم ماده خش��ک برای ذرت 648 لیتر، 

جو 490 لیتر و گندم 561 لیتر است.

تصویر1-نماییازیکمزرعهسورگوم
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تصویر2-استفادهازسورگومدرتغذیهدام

رشد س��ورگوم در زمان خشکی و در مواجهه با کم آبی متوقف می شود و 
با ش��روع بارندگی یا آبیاری، دوباره شروع به رشد می کند. این گیاه رطوبت 
بیش از حد را نیز بهتر از س��ایر غالت )به اس��تثناء برنج( تحمل می کند. در 
مقایسه با ذرت که درصورت زیادی آب در پای بوته از بین می رود، سورگوم 
در چنین شرایطی به رشد خود ادامه می دهد. سورگوم تحمل خوبی نسبت به 
شوری آب و خاک، خشکی و مسمومیت با آلومینیوم دارد. در سال هاي اخیر 
با توجه به تغییرات اقلیمي که در نقاط مختلف کره زمین رخ داده است،  در 
کش��ورهایی با اقلیم خشک و نیمه خشک رویکردهای مختلفي براي  استفاده 
بهینه از منابع آبي در حال برنامه ریزي و اجرا اس��ت. در خصوص محصوالت 
مهم علوفه ای، مهم ترین این اقدامات استفاده از گیاهان و علوفه هاي کم آب بر 
و س��ازگاز با اقلیم است. در کش��ور ما نیز با توجه به کم آبی های گسترده ای 
که در س��ال های اخیر با آن مواجه بوده ایم، ترویج و توس��عه کشت سورگوم 
به عنوان یک گیاه کم آب بر و جایگزین مناس��ب برای ذرت در دس��تور کار 

وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است )تصویر2(.
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با وجود تمام ویژگی های مثبت گیاه س��ورگوم، به دلیل وجود برخی مواد 
ضد مغذی در آن الزم اس��ت کش��اورزان و دامداران در هنگام اس��تفاده از 
ای��ن علوف��ه در جیره دام، بعضی م��وارد فنی را رعایت کنند تا از خس��ارات 
احتمال��ی به دام هایی که از این علوفه اس��تفاده می کنند، جلوگیری به عمل 
آید. در ادامه مهم ترین عوامل ضدتغذیه ای سورگوم و راهکارهای پیشگیری 

از خطرات احتمالی ناشی از مصرف آن ها آورده شده است.

مسمومیتناشیازنیتراتونیتریت
خطر تجمع نیترات در بس��یاری از گیاهان و از جمله در س��ورگوم وجود 
دارد. اگر چه وجود نیترات مختص گیاه س��ورگوم نیس��ت و در بس��یاری از 
گیاهان و علوفه ها یافت می شود، اما به دلیل امکان وجود نیترات در سورگوم 
علوفه ای، امکان ایجاد مس��مومیت نیتراتی نیز وج��ود دارد و این ترکیب به 

عنوان ماده ضد تغذیه ای موجود در سورگوم شناخته می شود.
در حیوانات نشخوارکننده، بخشی از نیترات وارد شده به شکمبه ابتدا به 
نیتریت تبدیل شده و سپس میکروارگانیسم های موجود در شکمبه آن را به 
آمونیاک تبدیل می کنند که در فرآیند ساخته شدن اسیدهای آمینه مختلف 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. در شکمبه دام س��ازوکار تبدیل و تغییرات زیر 

همیشه برقرار است )شکل1(.

شکل1-روندتبدیلترکیباتنیتراتهدرشکمبه
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در صورتی که میزان نیترات دریافت شده به وسیله دام بیش از حد مجاز 
باش��د، ظرفیت تبدیل نیترات، اشباع شده و نیترات و نیتریت جذب جریان 
خون میشوند. نیتریت با اکسیدکردن یون های آهن موجود در هموگلوبین و 
تبدیل آن به مت هموگلوبین7 ظرفیت جابجایی اکس��یژن را محدود می کند. 
مت هموگلوبین تشکیل شده، دیگر قادر به جذب و انتقال اکسیژن نیست و 
در غلظت کم سبب بروز مشکالتی مانند کاهش اشتها، کاهش سرعت رشد و 
کاهش تولید شیر می شود و در شرایط حاد دام در اثر خفگی ناشی از نرسیدن 
اکس��یژن ب��ه اندام ها تلف خواهد ش��د. در حیوانی که مبتال به مس��مومیت 
نیتراتی باش��د، رنگ خون به واس��طه عدم اتصال اکس��یژن به هموگلوبین و 

تشکیل مت هموگلوبین به رنگ تیره )شکالتی( تغییر می یابد.

7- Methemoglobin 

مدیریت صحیح برنامه کوددهي با کودهاي نیتروژني مي تواند میزان 
تجمع نیترات را کاهش دهد.

عوامل افزایش نیترات
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میزان غلظت نیترات بر اس��اس اثرات آن بر س��المت دام در چهار طبقه 
دسته بندی می شود، به نحوی که هر مرحله افزایش غلظت نیترات به میزان 
3000 میلی گرم در کیلوگرم ماده خش��ک علوفه در یک طبقه قرار می گیرد 

)جدول 1(.

میزاننیترات
اثربردام)قسمتدرمیلیون(

تقریباً بی خطر3000 - 0

در بیشتر موارد تا حدی بی خطر، استفاده محدود برای حیوانات در 6000 - 3000
معرض تنش )تا حد 50 درصد در جیره(

بالقوه خطرناک برای دام، نباید به عنوان منبع اصلی جیره غذایی 9000 - 6000
استفاده شود

خطرناک برای دام، سبب مرگ دام میشود9000 و بیشتر

جدول1-اثرسطوحمختلفنیتراتدرعلوفهبرسالمتیدام
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راهکارهای جلوگیري از مسمومیت نیتراتی در تغذیه دام با سورگوم

دام ها نباید فقط با سورگوم تغذیه شوند.

استفاده از روش نواری در چرای مستقیم سورگوم 
در مزرعه )دام ها بیشتر از برگ ها که نسبت به ساقه 

دارای نیترات کمتری هستند تغذیه می کنند(.

تهیه سورگوم سیلو شده )سیالژ( مي تواند راهي 
براي کاهش میزان نیترات باشد، سیلو کردن میتواند 

میزان نیترات را بین 40 تا 60 درصد کاهش دهد. 

اگر وجود نیترات محتمل است، گله دام باید قبل از 
ورود به مزرعه با خوراک دیگري که بهتر است خشک و 
خشبی باشد، مانند کاه، تغذیه شوند تا میزان نیترات 

در کل جیره مصرفی رقیق شود.

در صورت امکان، با اندازه گیری به موقع و دقیق 
میزان نیترات موجود در خوراک دام و منابع آبی، میتوان 

از خطر دریافت مقادیر اضافی نیترات ممانعت کرد.
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مسمومیتناشیازاسیدپروسیک
از مدت ها پیش گیاه سورگوم به عنوان گیاهی که در آن امکان تجمع اسید 
پروس��یک تا سطوحی بالقوه خطرناک وجود دارد، شناخته شده است. میزان 
تجمع اسید پروسیک در گیاه تحت تأثیر شرایط محیطی مانند تنش های کم 

آبی، گرما، سرما زدگی، وجود آفات گیاهی و ژنوتیپ گیاه است. 
عامل ایجادکننده مس��مومیت ناش��ی از اسید پروسیک در گیاه سورگوم، 
وجود م��اده دورین با ن��ام ش��یمیایی ])s(-پاراهیدروکس��ی مندلونیتریل-

β-D- گلوکوپیرانوزید[8 اس��ت )شکل 2(. دورین عمدتاً در برگ های گیاه با 

غلظت های مختلف وجود دارد و میزان آن در ساقه گیاه بسیار کم است.

نشخوارکنندگان نس��بت به اسب و خوک بیشتر در معرض مسمومیت با 
اسید پروسیک قرار دارند و حساسیت گاو نیز نسبت به گوسفند بیشتر است. 
اسید پروسیک سبب اختالل در سیستم اعصاب مرکزی، مشکالت تنفسی و 
ایست قلبی می ش��ود. مقدار اضافی از یون سیانید میتواند با غیرفعال کردن 
سیستم سیتوکروم اکسیداز، سبب اختالل در چرخه تنفسی و کاهش شدید 
اکس��یژن9 در سیس��تم اعصاب مرکزی شود و در نتیجه مرگ در مدت زمان 

8- (S)-4-hydroxymandelonitrile β-D-glucoside  
9- Anoxia

شکل2-بیوسنتزوفعالسازیگلیکوزیدهایسیانوژنیو
آزادشدناسیدپروسیکدرحضورآنزیمβ-گلوکزیداز
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چند ثانیه رخ دهد. میزان اس��ید پروس��یک موجود در گیاه سورگوم متغییر 
است و به عواملی مانند نوع رقم کشت شده و شرایط رشد گیاه بستگی دارد، 
اما غلظت آن با افزایش سن گیاه کاهش می یابد. مصرف جیره غذایي به شکل 

علوفه خشک یا سیلوکردن آن سبب کاهش خطر مسمومیت می شود.
در جدول 2 مطرح ترین گیاهان س��مي، بخش س��مي ه��ر گیاه و مقدار 

اسید پروسیک  که مي تواند تولید کند،  آورده شده است.

قسمتسميگیاه
میزاناسیدپروسیک
)میلیگرمدرکیلوگرم(

790 – 750برگسورگوم

390 – 360دانهکتان

790 – 690هستهسیب

720 – 710هستههلو

813 – 785هستهزردآلو

764 – 696هستهآلو

209 – 196هستهشلیل

4700هستهبادام تلخ

1000 – 15ریشهکاساوا

جدول2– گیاهانمختلفحاویترکیباتسیانوژنیک،قسمتهایسمیهرگیاهوحدود
اسیدپروسیکدرهرنمونه
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معموالً هر کیلوگرم ماده خشک حاصل از سورگوم علوفه ای، دارای 100 
تا 800 میلی گرم اس��ید پروسیک است. اگر نشخوارکنندگان به میزان بیش 
از دو میلی گ��رم به ازاء  هر کیلوگرم از وزن بدن خود س��یانید مصرف کنند،  
س��بب تلف شدن آنها خواهد شد. س��یانید در بدن دام مستقیماً وارد جریان 
خون مي ش��ود و با آنزیم هاي داخل س��لولي پیوند برقرار مي کند. این پیوند 
ایجاد شده از نقل و انتقال اکسیژن به سلول ممانعت به عمل مي آورند که در 

نتیجه حیوان در اثر خفگي ناشی از کمبود اکسیژن تلف می شود. 
مس��مومیت با س��یانید در دام ها با نش��انه هایي چون بی قراری، دشواري 
در تنفس،  لرزش )رعش��ه( عضالني10، تلوتلو خوردن، تش��نج،  زمین گیري و 
مرگ همراه است که همه این اتفاقات مي تواند در عرض 15 دقیقه به وقوع 
بپیوندد، اما اغلب در حدود یک تا دو ساعت طول مي کشد. در گیاه سورگوم، 
میزان اس��ید پروسیک پس از کاش��ت با مرور زمان و بالغ شدن گیاه کاهش 

مي یابد و 40 تا 50 روز بعد از کشت به سطح بي خطر مي رسد.
غلظت های مختلف اس��ید پروس��یک در علوف��ه روی دام اثرات مختلفی 
دارند و به طور عادی با افزایش غلظت اسید پروسیک، اثرات مسمومیت زایی 
آن نیز افزایش می یابد. در جدول 3، تأثیر مقادیر مختلف اس��ید پروس��یک 

موجود در علوفه بر سالمتی دام نشان داده شده است. 

10- Muscle Tremors
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میزاناسیدپروسیک
سطحخطرواثربردام)میلیگرمدرکیلوگرم(

در ماده خشکدر علوفه تازه

علوفه به طور عمومی بی خطر است و ایجاد بی خطر500 – 1000 - 0
مسمومیت نخواهد کرد.

خطرناک1000 - 200500 - 100
بالقوه سمی محسوب میشود.

علوفه باید به صورت محدود در جیره استفاده شود.

سمی1000>200 >

برای دام بسیار خطرناک است و معموالً منجر به مرگ میشود. 
خشک کردن، سیلو کردن یا زمان دادن به علوفه تا رسیدن به 

رشد کامل میتواند غلظت اسید پروسیک را کاهش دهد. 
قبل از استفاده در جیره باید مورد آزمایش مجدد قرار گیرد.

جدول3-اثرسطوحمختلفاسیدپروسیکدرعلوفهبرسالمتیدام

هنگامي که گیاه به ش��کل علوفه خش��ک )کاه( باشد یا سیلوی آن تهیه 
شود، قسمت عمده اسید پروسیک علوفه تجزیه مي گردد. گزارش شده است 
که در مورد سورگوم سیلو شده، غلظت اسید پروسیک دو تا سه هفته بعد از 

سیلو شدن به میزان زیادی کاهش مي یابد.

عواملایجادکنندهخطرافزایشغلظتاسیدپروسیکدرگیاهسورگوم

بي آبي طوالنيمیزان عمر گیاهژنوتیپ گیاه

میزان مصرف نیتروژن، فسفر و گوگردآفت زدگيسرمازدگي

برداشت زود  هنگام سورگومنوردما
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عواملایجادکنندهمسمومیتبااسیدپروسیکوراهکارهایجلوگیریازآن
1- حاصلخیزی خاک: گیاهان در خاک هایی که دارای نیتروژن زیاد وکمبود 
فس��فر و پتاس باشند، مقدار بیشتری اس��ید پروسیک تولید می کنند. تأمین 

فسفر در دسترس سبب کاهش میزان اسید پروسیک می شود.
2- مرحله رشد: تیغه های برگ معموالً حاوی سطوح باالتری از اسید پروسیک 
نس��بت به غالف یا ساقه برگ هستند، پنجه ها و شاخه های نورسته نسبت به 
گیاهان مس��ن تر دارای سطوح باالتری هس��تند، زیرا آنها عمدتاً برگ هایی با 
س��اقه اندک هستند. برگ های باالیی نسبت به برگ های مسن تر حاوی اسید 

پروسیک بیشتری هستند.
3- واریته و نوع )گونه(: س��ورگوم ها در مقایس��ه با سودان گراس دارای اسید 
پروس��یک باالتری هس��تند و همچنین هیبریدهای سورگوم - سودان گراس 
دارای اسید پروسیک باالتری از خود سودان گراس هستند. کشاورزان باید از 

واریته هایی استفاده کنند که دارای اسید پروسیک پایین تری هستند.
4- یخ زدگی: اس��ید پروسیک به سرعت در برگ های یخ زده تشکیل میشود 
و نمونه های س��ودان گراس از این نظر می توانن��د خطرناکتر از بقیه واریته ها 
باشند. مقدار اسید پروسیک در آنها تا باز نشدن یخ و پالسیده شدن برگ یا 
خشک شدن برگ ها، کم نخواهد شد. بعد از پنج تا هشت روز از خشک کردن 

گیاه، سطح اسید پروسیک تا سطوح بی خطر افت پیدا خواهد کرد.
5-  یخ زدگی جزئی میتواند قس��مت های باالیی گیاه را تحت تأثیر قرار دهد 
یا از بین ببرد و قس��مت های پایین تر زنده باش��ند و اگر بعد از این یخ زدگی، 
شرایط مناسب رش��د ایجاد ش��ود، برگ های تازه روئیده دارای مقدار باالیی 

اسید پروسیک خواهند بود.
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6- خشکس��الی: هنگامی که در اثر خشکس��الی، آب کافی در اختیار سودان 
گ��راس )با ارتفاع70 س��انتی متر( ق��رار نگیرد، احتمال افزایش مقدار اس��ید 
پروسیک در گیاه نیز افزایش می یابد؛ زیرا گیاه نمی تواند از مرحله "تولید زیاد 
اسید پروسیک" عبور کند. بنابراین خشکسالی عمدی که ممکن است توسط 
زارعین برای کوتاه نگه داش��تن گیاهان استفاده ش��ود، خود می تواند عاملی 
برای افزایش میزان اسید پروسیک باشد. خشکسالی نه تنها گیاه را کوتاه نگه 
میدارد بلکه میزان دسترسی گیاه به فسفر را نیز کم می کند. بنابراین، شرایط 
خشکس��الی می تواند همراه با شرایط نیتروژن باال- فسفر پایین ترکیب شده 

و شرایط را وخیم سازد.
7- عوامل تنش زا: به جزء موارد یاد ش��ده در باال، هر عامل دیگری که برای 
گیاه س��ورگوم ایجاد تنش کند، میتواند به افزایش میزان اس��ید پروسیک در 
آن منجر شود که میتوان به مواردی مانند کاهش نور دریافتی به واسطه کم 
ش��دن طول روز یا در سایه قرار گرفتن، کاهش یا افزایش دما، بارش تگرگ، 

حمله آفات یا بیمار ی های گیاه اشاره کرد.

شرایطاستفادهازعلوفههایخطرناک
1- چراندن: امکان تلف شدن دام در چرای مستقیم با سورگوم های بومی 
و اصالح نش��ده و ارقام سودان گراس وجود دارد، زیرا دام ترجیح می دهد از 
برگ و س��اقه های جوان بیشتر استفاده کند و در گیاه مقدار اسید پروسیک 
در برگ و ساقه جوان به مقدار دو تا 25 برابر بیشتر از ساقه اصلی گیاه است 
)تصوی��ر3(. همچنین دام ممکن اس��ت از مصرف س��اقه و برگ های یخ زده 
)س��رمازده( امتناع کند و در عوض از برگهای تازه روئیده بعد از سرمازدگی 

استفاده کند.
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بالفاصله بعد از سرمازدگی، دام ها را از چراگاه خارج کنید تا این که علف 
به صورت کامل خشک شود. علوفه سرما زده بعد از پنج تا شش روز خشک 
شدن بی خطر می شود و علوفه یخ زده بعد از خشک شدن میزان خیلی کمی 

اسید پروسیک دارد.

تصویر3-چرایمستقیمدامدرمزرعهسورگوم

اگر بعد از س��رمازدگی، س��اقه های جدید رش��د کردند، نبای��د از آنها در 
چرا استفاده ش��ود تا اینکه جوانه های جدید به ارتفاع حداقل 45 سانتی متر 
برس��ند. با توجه به اینکه رسیدن به رشد 45 سانتی متری بعد از سرمازدگی 
تقریباً غیر ممکن اس��ت، بهترین کار برداشت گیاه به صورت خشک یا سیلو 

کردن آن است.
اس��تفاده از تعداد دام بیش��تر در واحد س��طح11: این اقدام به دلیل کمتر 
کردن قدرت انتخاب دام و چرای چرخش��ی12، به کم شدن خطر مسمومیت 

11- Heavy stocking rates
12- Rotational grazing
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با اسید پروسیک کمک میکند.
2- چاپر کردن13: چاپر کردن علوفه راه امن تری نسبت به چرای مستقیم 
اس��ت، زیرا از چرای گزینش��ی14 و انتخ��اب دام ممانعت می کن��د. در مورد 
چراندن، ممکن است فقط برگ ها خورده شوند، اما با چاپر کردن، تمام گیاه 
مصرف میشود. وجود ساقه ها می تواند با کاهش سهم برگ در خوراک، سبب 

رقیق شدن درصد اسید پروسیک در خوراک مصرفی گردد )تصویر 4(.

13- Green chop
14- Selective grazing

تصویر4-چاپرکردنسورگومجهتاستفادهدرتغذیهدام
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تصویر5-استفادهازسیالژسورگومدرتغذیهدام

3- س��یلو کردن بعد از پژمرده ش��دن گیاه15: به طور کلی سیالژها برای 
تغذیه دام ایمن تر از گیاه تازه محس��وب می ش��وند. ممکن است که برگ ها 
بعد از س��یلو کردن نیز مقدارکمی اس��ید پروسیک داشته باشند، اما قسمت 
عمده آن به صورت گاز و هنگامی که برای تهیه خوراک حمل می شود خارج 
می گ��ردد. زمانی که دانه های س��ورگوم در حالت خمیری باش��ند، به عنوان 

زمان مناسب برای سیلوکردن سورگوم توصیه شده است )تصویر 5(.

4- خش��ک کردن گیاه: مقدار اسید پروسیک در کاه سودان گراس بیش 
از 75 درصد در حین عمل آوری )تهیه کاه( کاهش می یابد. 

15- Wilted silage

بهترینزمانسیالژسورگومچهارماهاست.

استفادهازکاهسورگومدرتغذیهدامکاماًلبیخطراست.
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نکاتاصلی:)خالصه(
در م��ورد بیش��تر واریته های اصالح ش��ده س��ورگوم خطر کم��ی از نظر 
مس��مومیت وجود دارد، ولی در مورد برگ های تازه روئیده ای که به صورت 
تازه چرا شوند، یا با خشکسالی یا سرمازدگی مواجه شوند، ممکن است مقدار 
اسید پروس��یک به سطحی خطرناک برسد. به صورت کلی رعایت نکات زیر 

هنگام استفاده از علوفه سورگوم در تغذیه دام توصیه می شود:

استفادهازبذوراصالحوگواهیشدهجهتاطمینانازخلوصواریته

انتخاب بذر با کمترین مقدار اسید پروسیک

کود دهی طبق توصیه های ارائه شده، جهت حصول اطمینان از سطح کافی 
فسفر

خودداری از چرای دام تا رسیدن ارتفاع گیاه به 45 سانتی متر

خودداری از چرای دام با برگ هایی که بعد از سرمازدگی رشد کرده اند.

در صورت مشکوک بودن به علوفه، از آن در تغدیه همه دام ها استفاده نکنید. 
برای احتیاط فقط یک یا دو دام به صورت آزمایشی از علوفه مصرف کنند و بعد 
از گذشت یک یا دو روز و اطمینان از ایمنی دام های آزمایشی، در جیره بقیه گله 

نیز استفاده شود.
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برای نخستین بار قبل از این که دام گرسنه به چراگاه سورگوم وارد شود، آنها را 
با کاه یا علوفه خشک تغذیه کنید. این کار سبب می شود تا روز اول دام در زمان 
کمتر و به مقدار کمتری از سورگوم تغذیه کند. چنانچه دام هایی که به مزارع 
سورگوم با محتوای باالی اسید پروسیک وارد میشوند زیاد گرسنه نباشند، بعد از 

10 تا 15 دقیقه از ادامه تغذیه منصرف میشوند.

سورگوم سرمازده میتواند برای چرا بسیار خطرناک باشد، از مصرف آن تا خشک 
شدن کامل آن ممانعت کنید. بالفاصله بعد از سرمازدگی گله را از زمین خارج 
کنید. در صورت سرمازدگی، تا پنج یا شش روز که گیاه کامل خشک شود از آن 
استفاده نکنید. اگر بعد از سرمازدگی، گیاه دوباره رشد کرد و برگ جدید تولید 

کرد، از آن برای تهیه سیلو یا کاه استفاده شود.

اگر به مسموم شدن دام مشکوک شدید، فوراً به دامپزشک اطالع داده و بقیه گله را 
از مزرعه خارج کنید. 

زمانراازدستندهید
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