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تأثير تغــذية نسب مختمفة من بذور الكتان في أنتاج حميب أبقار الهولشتاين ومكونـــاته
هادي عواد حسوني
1
1

1

سعد فيصل عبود

1

قسم الثروة الحيوانية – كمية الزراعة  /جامعة بغداد.
قسم الثروة الحيوانية – كمية الزراعة  /جامعة بغداد.

المستخمص

أجريت ىذه التجربة في الحقل الحيواني التابع الى قسم الثروة الحيوانية في كمية الزراعة جامعة
بغداد لممدة من  2012/7/1ولغاية  2012/9/1لبيان تأثير تغذية نسب مختمفة من بذور الكتان في إنتاج
الحميب ومكوناتو .استخدمت فييا  21بقرة ىولشتاين جميعيا في الموسم اإلنتاجي األول وفي مرحمة اإلنتاج
المتوسطة (بعد  3أشير من الوالدة ) ،قسمت األبقار إلى ثالث مجاميع كل مجموعة تحتوي عمى خمسة أبقار
ماعدا مجموعة المقارنة ( عمى بقرتين).غذيت جميع االبقار عمى عميقة موحدة اال انيا اختمفت في نسب
اضافة بذور الكتان المجروشو اذ اعتبرت المعاممة االولى (المقارنة) واضيف نسبة  %3من المادة الجافة
بذور كتان لممعاممة الثانية و  %6من المادة الجافة بذور كتان لممعاممة الثالثة ،إذ تفوقت أبقار المجموعة
الثانية والثالثة عمى مجموعة المقارنة في كمية انتاج الحميب بعد أسبوعين من المعاممة حتى نياية التجربة،
اذ بلغ متوسط كمية الحليب المنتج في نهاية األسبوع الثامن لكل بقرة  13.33و 12.67كغم /يوم لممعاممة
الثانية والثالثة عمى التوالي اما مجموعة المقارنة فكان المتوسط  8.06كغم/يوم.أظيرت النتائج تأثي ار
معنويا( ) p > 0.01، p > 0.00في كميات (الدىن والبروتين والالكتوز) بين المعامالت طيمة مدة التجربة
اذ انخفضت كمية دىن الحميب من  3213إلى  1232كغم 21/يوم بين بداية ونياية التجربة لمجموعة المقارنة
أما المعاممة الثانية والثالثة فارتفعت كمية دىن الحميب من  32.3و 12..الى  822.و 8221كغم  21/يوم
عمى التوالي  ،وجدت فروق معنوية() p > 0.01، p > 0.00

بين معامالت التجربة في كمية البروتين

والالكتوز اذ ارتفعت كميتيما ابتداء من االسبوع الثالث حتى نياية التجربة فارتفع البروتين من 4.08و4.65
الى  5.74و 5.63كغم  14/يوم لممعاممة الثانية والثالثة عمى التوالي اما بالنسبة لمعاممة المقارنة فقد
انخفضت كميتو من 3.84الى  2.93كغم  14/يوم بين بداية ونياية التجربة ،بينما ارتفعت كمية الالكتوز
من  7.53و 7.22الى  8.35و 7.59كغم  14/يوم لممعاممة الثانية والثالثة وانخفض من 5.73الى 4.30
كغم 14 /يوم لمعاممة المقارنة بين بداية ونياية التجربة .
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المقدمة

تعد االبقار المنتج الرئيس لمحميب من بين حيوانات المزرعة في العالم اذ تسيم بحوالي  %90من
االنتاج الكمي ( )1998،FAOفضال عن ذلك فان الحميب تتوفر فيو كل مقومات الحياة ويستيمكو االنسان
مباشرة او من خالل استعمالو في الصناعات الغذائية المختمفة ولجعمو اكثر فائدة لتغذية االنسان ويرتبط
إنتاج الحميب في األبقار مرتبط بعوامل وراثية وغير الوراثية (تسمسل الدورة اإلنتاجية وموسم وسنة الوالدة
والعمر عند الوالدة األولى والحالة الصحية لمبقرة وغيرىا من العوامل األخرى) وغالبا ما يتأثر ىذا اإلنتاج
بشكل كبير بالعوامل البيئية كأالدارة والتغذية والمناخ والتي تختمف من بمد إلى أخر)

Nebel

و

.) 1993، McGilliardكما أن الحميب يعد مصدر لمبروتين والدىن الذي يحتوي عمى نسب عالية من
الحوامض الدىنية المشبعة والكولسترول) Strzalkowskaوزمالؤه .)2002،وقد أجريت العديد من
الدراسات لتحسين نوعية الحميب بأكثر من اتجاه ونال االىتمام بالتغذية الجانب األكبر بعد عمميات التربية
والتحسين اذ استخدمت العديد من المواد العمفية الشائعة االستعمال بدءا حديثا التغذية ببذور الكتان وبيان
تأثيرىا في أنتاج ونوعية الحميب بينما أشار كل من (  LaBruneوزمالؤه 2002،و  Drouillardوزمالؤه
 ) 2004 ،إلى إن إضافة بذور الكتان المطحون زاد من استيالك المادة الجافة بنسبة  ، % 10 – 5أما
عند تغذية األبقار عمى عميقو تحتوي عمى %12من المادة الجافة من بذور الكتان ولمدة عشرة أسابيع أدى
إلى زيادة في انتاج الحميب بمقدار 0.5كغم يوميا

وانخفاض في كمية استيالك العمف بكمية 1.3

كغم ) Petitوزمالؤه .)2005،كما اشار  Hurtaudوزمالؤه ( )2010الى ان تغذية األبقار عمى عميقة
حاوية عمى بذور كتان بنسبة %4.3من المادة الجافة ادت إلى زيادة اإلنتاج بمقدار  2.8كغم /يوم في
مصدر جيداً لمبروتين
تجربة استمرت لمدة سبعة أسابيع  ،وبين  Zukوزمالؤه ( )2011أن بذور الكتان تعد
اً
واأللياف .من ناحية اخرى بين  Troinaوزمالؤه( )2010ان التغذية ببذور الكتان تؤدي إلى تحسين نوعية
الحميب بعد  21يوماً من التغذية .وأشار  )2008( Morrisالى أن استبدال بذور الشعير ببذور الكتان
بنسبة  %50من المادة الجافة حقق زيادة في انتاج الحميب بنسبة  % 39.6 - 38.3وفي نسبة الدىن
بنسبو  %3.52- 3.43والبروتين بنسبو .% 3.34-3.31
يعتقد الكثير أن التحوير الغذائي البسيط أو اإلضافات الغذائية بصورة مباشرة في غذاء او عميقة
الحيوان لتاثيرىا عمى انتاجيتو ونوعيتو قد تكون أكثر الطرائق طبيعية وأكثر تقبال لتقديم فوائد األحماض
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الدىنية األساسية ( Jehangirوزمالءه.)2004،لذا فقد أجريت ىذه التجربة لبيان تأثير إضافة نسب مختمفة
من بذور الكتان عمى أنتاج الحميب ومكوناتو.

المواد وطرائق العمل
حيوانات التجربة
أجريت التجربة في الحقل الحيواني التابع لقسم الثروة الحيوانية – كمية الزراعة  /جامعة بغداد
واستمر الجانب العممي من  2012/7/1ولغاية  2012/9/1استخدمت فييا  12بقرة ىولشتاين جميعيا في
الموسم اإلنتاجي األول وفي مرحمة االنتاج المتوسطة ( )10-8اسابيع  ،قسمت األبقار إلى ثالث مجاميع
بحيث احتوت المجموعتان االولى والثانية عمى خمس أبقار في الوقت الذي احتوت فيو مجموعة السيطرة
عمى بقرتين وكانت كمية الحميب المنتج عند بدء التجربة بمعدل  14-13كغم /بقرة  /يوم  ،كما وضعت
األبقار في حظائر متجاورة (نصف مظممة) .
التغذية
غذيت االبقار عمى خميط من االعالف المركزة موحدة لجميع المعامالت مكونة من مجموعة من
المواد العمفية (شعير +نخالة الحنطة +كسبة فول الصويا +ممح وكمس) مع اضافة نسبة  %3بذور كتان
مجروشة لمعميقة بالنسبة لممعاممة الثانية و %6بذور كتان لمعميقة بالنسبة لممعاممة الثالثة ،يقدم العمف المركز
لكل بقرة أثناء فترة الحمب الصباحي والمسائي في أواني معدنية توضع امام البقرة في اماكن خاصة بعد
وزن العمف الموضوع فييا ثم تكمل البقرة الكمية المقررة ليا في المعالف الموجودة داخل كل حظيرة ،اما
بالنسبة لمعمف الخشن فقد غذيت أالبقار بصورة جماعية حسب المجموعات عمى مايتوفر من أالعالف
الخضراء مثل الجت والذرة والدريس بصورة حرة لألبقار عمى وجبتين صباحية ومسائية وجيزت الحظائر
بقوالب األمالح المعدنية طيمة مدة التجربة والماء يقدم بصورة حرة اعتمادآ عمى ماء الحنفية  .كذلك يتم
جرش البذور وخزنيا وتقديميا لألبقار خالل مدة التتجاوز األسبوعين وذلك لمراعاة عدم تمف البذور
المجروشة ثم تخمط مع باقي مكونات العميقة حسب النسب المئوية المقررة في كل عميقة،تم تسجيل أنتاج
الحميب من خالل تسجيل كمية الحمبة الصباحية الساعة السابعة صباحا وجمعيا مع الحمبة المسائية الساعة
الرابعة مساءا لكل بقرة عمى حدة يوميا .وجمعت نماذج الحميب من الحمبة الصباحية اذ تم أخذ عينو الحميب
بعد مزج الحميب المنتج من البقرة بصورة جيدة لتكون العينة متجانسة وبمقدار حوالي ( 200مل ( وتوخذ
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مباشرة الى مختبرات التحميل والمحافظة عمى العينات وعدم تعرضيا ألشعة الشمس أو ارتفاع درجات الح اررة
،تم فحص مكونات الحميب بجياز جياز  Milk Scope Julie 27ألماني المنشأ الموجود في الييئة العامة
لمبحوث الزراعية  /محطة تربية األغنام والماعز  /أبو غريب التابع لو ازرة الزراعة  ،لفحص مكونات الحميب
والتي تتضمـن الدىن والالكتوز والبروتين .
جدول  1التحميل الكميائي لبذور الكتان المستعممة في التجربة
المادة العمفية

رطوبة ()%

بروتين( )%

دىن( )%

الياف( )%

رماد ()%

بذور الكتان

5.24

19.23

32.1

5.92

7.09

جدول  2التحميل الكميائي لمعالئق المستعممة في التجربة
الطاقة

المعاممة

رطوبة ()%

بروتين( )%

دهن ()%

الياف ()%

رماد ()%

المقارنة

5.75

15.42

2.98

6.96

9.03

2176

 %3كتان

5.59

15.98

2.75

8.66

9.73

2144

 %6كتان

6.19

16.29

3.03

8.13

8.8

2100

(كيموسعره /كغم)

التحميل اإلحصائي
استعمل التصميم العشوائي الكامل ( ) CRDلدراسة تاثير المعامالت المدروسة في الصفات
المختمفة وقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات باختبار ( )1955،Duncanمتعدد الحدود ،واستعمل
البرنامج ( )2010،SASفي التحميل االحصائي وفق االنموذج الرياضي االتي :
Yij = μ +Ti +eij
إذ إن :
 = Yijالصفات المدروسة .
 = μالمتوسط العام لمصفة المدروسة .
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 = Tiتأثير المعاممة .
 = eijالخطأ العشوائي التجريبي المالزم لممشاىدة  jفي المعاممة  iوالذي يفترض ان يتوزع بصورة طبيعية
وعشوائية بمتوسط مقدارة صفر وتباين يساويδ2e

النتائج والمناقشة
إنتاج الحميب
من الجـ ــدول( )3نالحظ عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت بإنتاج الحميب اليومي في نياية األسبوع
الثاني من بدء التجربة بينما وجد فروق معنوية( ( P > 0.00بين معاممتي التجربة والمقارنة في نياية
األسبوع الرابع اذ أظيرت تفوق المعاممة الثانية والثالثة في أنتاج الحميب عمى مجموعة المقارنة بمقدار
 2.19، 3.55كغم  /يوم  /بقرة عمى مجموعة المقارنة وتفوقت المعاممة الثانية والثالثة معنوياً
( ( P > 0.01عمى مجموعة المقارنة في نياية األسبوع السادس بمقدار  4.17و 3.2كغم  /يوم  /بقرة
عمى التوالي و  5.27و 4.61كغم  /يوم  /بقرة في نياية األسبوع الثامن ،ان الزيادة في انتاج الحميب
لمعاممة الثانية والثالثة يعود سببو الى زيادة استيالك العمف بسبب استساغة بذور الكتان او لدور بذور
الكتان في تحسين بيئة الكرش ،كما وجد ( Petitوزمالءه )2005،ان اضافة مصدر بروتيني بنسبة
 %16يحتوي في مكوناتو بذور كتان يودي الى زيادة اعداد البكتريا في الكرش من /105 ×3.67مل
الى /105 × 3.98مل ووجد ان زيادة نسبة البروتين عن  %16والذي مصدره االساس من بروتين بذور
الكتان ادى الى انخفاض في عدد بكتريا الكرش الى / 105× 2.94مل وىذا ما قد يفسر تفوق المعاممة
الثانية عمى المعاممة الثالثة  ،كما بينت العديد من الدراسات زيادة في استيالك العمف مما ينجم عنو
زياده في الحميب المنتج من البقره او قد يعود السبب لدور بذور الكتان في تقميل غاز الميثان في الكرش
بفعل تاثيرىا عمى البكتريا واالنزيمات المنتجة لمميثان اذ وجد ان تغذية بذور الكتان بنسبة  %2،4تودي
الى تقميل تكوين غاز الميثان بنسبة  Martin(%10،20وزمالءه2008،و Eugeneوزمالءه)2011،
واختمفت مع ما توصل اليو ( Petitو )2007، Benchaarبان استخدام نسبة  %11.4من المادة
الجافة بذور كتان في العميقة ادى الى انخفاض في نسبة االنتاج بم ـ ـ ـ ـ ــقدار  ، %2.3فضال عن احتواء
بذور الكتان عمى نسبة عالية من البروتين وفيتامين  Eالمذان يوديان الى دور ميم في زيادة ادرار الحميب
،كما بين ( Côrtesوزمالءه )2011،ان زيادة اضافة بذور الكتان من  250الى  500غم /يوم ادت الى
انخفاض انتاج الحميب من 32.6الى  32.4كغم  /يوم .
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جدول  3متوسط أنتاج الحميب اليومي لكل بقرة.
المتوسط  ±الخطأ القياسي (كغم )
المعاملت

األسبوع السادس

األسبوع الثامه

األسبوع الثاوي

األسبوع الرابع

.014 ±8099
B

.031±80.6
B

المقاروت

.082±11014
A

.011±9031
B

.034±13016
A

.028±13033
A

%3كتان

.076± 12071
A

.052±12086
A

.035±12067
A

%6كتان

1088±14043
A

.04.±1105.
A

.025±12019
A

**

مستوى المعىويت

NS

*

**

المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.
 :NSتعني عذم وجىد فروق معنىية
*

(0 ( p > .0.5

**

(0 ( p > .0.1

كمية دهن الحميب
من الجدول ( )4لوحظ وجود فروق معنوية ( ( P > 0.00في كمية دىن الحميب بين مجموعة
المقارنة(االولى) وباقي المعامالت عند نياية االسبوع الثاني اذ بمغت كمية الدىن لالسبوع االول والثاني
 3.25كغم لمجموعة المقارنة و  4.80، 5.03كغم لممعاممة الثانية والمعاممة الثالثة عمى التوالي  .فيما
تفوقت المعاممة الثانية ( ( P > 0.05عمى كل من مجموعة المقارنة والمعاممة الثالثة في كمية الدىن
المنتج في المدة من  3الى  6أسبوع  .وفي االسبوعين االخيرين من التجربة السابع والثامن فقد تفوقت
المعاممة الثانية والثالثة معنويا( ) P> 0.01عمى مجموعة المقارنة ولم تالحظ وجود فروق معنوية بين
المعاممة الثانية والثالثة و قد يعزى السبب في زيادة كمية الدىن الى زيادة كمية الحميب المنتجة عمى
الرغم من نقصان نسبة الدىن في الحميب بزيادة الكمية المنتجة وىذه النتائج اتفقت مع ( Mesgarauو
 )2012،Jafariعند احالل بذور الكتان محل فول الصويا ادى الى زيادة كمية الدىن من 30.7الى
 31.4غم /كغم حميب اما ( Côrtesوزمالءه )2010،فقد اشار الى زيادة كمية دىن الحميب عند
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استخدام بذور الكتان بنسبة  %4.2من المادة الجافة الى  0.82كغم /بقرة مقارنة باستخدام امالح
الكالسيوم بنسبة  %1.9من المادة الجافة الى  0.59كغم /بقرة وعند استخدام الخميط بنسبة  %0.8من
المادة الجافة كانت كمية الدىن  0.74كغم /بقرة مقارنة بعميقة المقارنو التي كان االنتاج عند تغذيتيا
 0.81كغم /بقرة /يوم واتفقت مع النتائج التي توصل الييا ( Chilliardوزمالءه )2009،حين اشار الى
ارتفاع نسبة كمية الدىن بمقدار  %1.6عند استخدام نسبة كتان  %5من المادة الجافة ولم تتفق النتائج
التي توصمنا الييا مع ( Secchiariوزمالءه)2003،الذي اضاف بذور كتان بنسبة %1.8بالنسبة لممادة
الجافة ادى الى انخفاض كمية الدىن المنتجة بنسبة  %-4.2وكذلك  Zachutوزمالءه))2010
باستخدامو نسبة  %9بذور كتان نسبة لممادة الجافة ادى الى انخفاض في نسبة كمية الـ ـدىن بنسبة
. %-5.3
جدول  4متوسط كمية دهن الحميب لكل بقرة .
المتوسط  ±الخطأ القياسي (كغم )
المعاملت

األسبوع
(االول +الثاوي)

األسبوع
(الثالث +الرابع)

.075±3025
B

1059±3061
B

.065 ±4011
B

104.±2037
B

.045± 50.3
A
.021±408.
A

.047±6018
A
.028±504.
AB

.049±6014
A
.044±5042
AB

.023±6078
A
.044±6014
A

السيطرة
%3كتان
%6كتان

األسبوع
(الخامس  +السادس )

األسبوع
(السابع  +الثامه )

مستوى المعىويت

*

*

*

**

المتىسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمىد الىاحذ تختلف معنىيا فيما بينها.
*

(0 ( P > .0.5

**

(( P > .0.1

كمية بروتين الحميب
نالحظ من خالل الجدول( )5عدم وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة خالل االسبوعين االول
والثاني في كمية بروتين الحميب اذ كان مجموع كمية البروتين لالسبوعين االول والثاني 4.08،4.65، 3.84
كغم لممعاممة االولى والثانية والثالثة عمى التوالي  ،اما بالنسبة لمجموع البروتين لالسبوعين الثالث والرابع
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فموحظ وجود فروق معنوية( ( P > 0.00بين معامالت التجربة اذ تفوقت المعاممة الثانية عمى معاممة المقارنة
ولم توجد فروق معنوية بين المعاممة الثالثة باقي المعامالت وكانت كميات البروتين ىي 5.33، 3.61
 4.61،كغم لممعاممة االولى والثانية والثالثة عمى التوالي ،ولوحظ وجود فروق معنوية ( ( P > 0.01بين كل
من المعاممة الثانية والثالثة ومعاممة المقارنة اذ تفوقت كال المعاممتين عمى معاممة المقارنة معنويا وكانت كمية
البروتين ىي  5.04، 5.49، 3.54كغم لممعاممة االولى والثانية والثالثة عمى التوالي لالسبوع الخامس
والسادس وكذلك وجد فرق معنوي(( P > 0.01بين المعامالت اذ تفوقت المعاممة الثانية والثالثة عمى معاممة
المقارنة لمجموع البروتين لالسبوعين السابع والثامن وكانت الكمية  5.63، 5.74 ،2.93كغم  14/يوم
لممعاممة االولى والثانية والثالثة عمى التوالي وقد يرجع سبب ارتفاع كمية البروتين في الحميب لممعاممة الثانية
والثالثة الى انتاج الحميب المرتفع مقارنة بمجموعة المقارنة أو قد يكون ارتفاع كمية البروتين بسبب محتوى
بذور الكتان المرتفع من البروتين الذي يصل الى )2009، Canadian Grain Commission) %22.9
وىذا جاء مطابق لما توصل اليو  Hurtaudوزمالءه) )2010ولم يتفق مع  Flowersوزمالءه).)2008
جدول  5متوسط كمية بروتين الحميب لكل بقرة.
المتوسط  ±الخطأ القياسي (كغم )

المعاملت
األسبوع
(االول +الثاوي)

األسبوع
(الثالث +الرابع)

األسبوع
(الخامس  +السادس )

األسبوع
(السابع  +الثامه )

السيطرة

.061±3084
A

.05±3061
B

.043 ±3054
B

.067±2093
B

%3كتان

.0324± 40.8
A
.027±4065
A

.039±5033
A
.026±4061
AB

.032±5049
A
.011±50.4
A

.031±5074
A
.021±5063
A

مستوى المعىويت

NS

*

**

**

%6كتان

المتوسطات التي تحمل حروف مختمفة ضمن العمود الواحد تختمف معنويا فيما بينيا.
*
**

(. ( P > 0.00
(. ( P > 0.01

كمية سكر الحميب (الالكتوز)
يتبين من نتائج التجربو عدم وجود فروق معنوية بالنسبة لكمية الالكتوز لألسبوعيناألول والثاني
اذ كان مجموع كمية الالكتوز لممعاممة االولى والثانية والثالثة ىي  7.22 ، 7.53، 5.73كغم 14/يوم
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عمى التوالي  ،اما بالنسبة لالسبوعين الثالث والرابع فموحظ تفوق المعاممة الثانية عمى مجموعة المقارنة
معنويا ( ( P > 0.00واختالفيا عن المعاممة الثالثة حسابيا ولم توجد فروق معنوية بين كل من مجموعة
المقارنة والمعاممة الثالثة اذ كانت كميات الالكتوز ليذه المدة ىي  6.88، 7.95، 5.15كغم  14/يوم
لممعاممة االولى والثانية والثالثة عمى التوالي  ،تفوقت في االسبوعين الخامس والسادس عمى مجموعة
المقارنة معنويا ( ( P > 0.00اذ كانت كمية الالكتوز  7.43، 8.08، 5.47كغم 14/يوم لممعاممة
االولى والثانية والثالثة عمى التوالي وكانت كمية الالكتوز لألسبوعين األخيرين من التجربة السابع والثامن
ىي  7.59، 8.35، 4.30كغم  14/يوم يوم لممعاممة االولى والثانية والثالثة عمى التوالي ولوحظ تفوق
المعاممة الثانية والثالثة معنويا( ( P > 0.01عمى مجموعة المقارنة وقد يرجع سبب زيادة كمية الالكتوز
الى زيادة كمية الحميب المنتجة عمى الرغم من الكثير من االبحاث تشير الى انخفاض نسبة الالكتوز في
الحميب بزيادة االنتاج واتفقت نتائجنا مع ما توصل اليو  Mesgarauو )2012( Jafariولم تتفق مع
ما توصل اليو  Petitوزمالؤه ( )2005عند استخدام بذور كتان بنسبة  %11.8من المادة الجافة.
جدول متوسط كمية الالكتوز في الحميب لكل بقرة .
المتوسط  ±الخطأ القياسي ( كغم )
األسبوع

األسبوع

األسبوع

األسبوع

(االول +الثاني)

(الثالث +الرابع)

(الخامس  +السادس)

(السابع  +الثامن )

%3كتان

.091±5073
A
.059± 7035
A
.032±7022
A

.055±5015
B
.059±7095
A
.039±6088
AB

.085 ±5047
B
.05.±80.8
A
.036±7043
A

10.7±403.
B
.038±8035
A
.046±7059
A

مستوى المعنوية

NS

*

*

**

المعاممة
السيطرة

%6كتان

المتوسطات التي تحمل حروف مختمفة ضمن العمود الواحد تختمف معنويا فيما بينيا.
* (. ( P> 0.00
**

(( P > 0.01

االستىتاجاث
 -1أدت التغذية ببذور الكتان إلى زيادة إنتاج الحميب لدى األبقار مقارنةً بمثيالتيا في مجموعة السيطرة
السيما عند استخدام  %3من المادة الجافة بذور كتان .
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 – حققت التغذية ببذور الكتان زيادة في كمية الدىن والبروتين والالكتوز في مجاميع المعاممة مقارنةً مع2
. مجموعة السيطرة
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Abstract
This trial was conducted in the field of animal livestock Department in the
College of Agriculture University of Baghdad from 1/7/2012 to 1/9/2012 to
demonstrate, This study was conducted to investigate the effect of different levels
of flaxseeds supplementation on milk yield and components. using 12 all Holstein
cow in the first production season in the production phase (after 3 months of birth),
divided into three groups of cows each kit contains five cows except comparison
group (two cows). feed all cattle on feed standard only They differ in the
proportions add flax seed crushed as the first treatment (comparison) and added
3% of dry seeds of flax for the second treatment, 6% of dry seeds of flax for the
third transaction, overtook the second and third group of cows on a comparable
amount of milk production after two weeks of treatment until the end of the
experiment, the average amount of milk produced at the end of the eighth week of
each cow 13.33 and 12.67 kg/day to second and third respectively as a comparison,
the average 8.06 kgOn the moral impact results. (0.05 > p, 0.01 > p) in quantities
(FAT, protein and lactose) transactions for the duration of the experiment with
reduced fat milk from 3.25 to 2.37 kg/14 days between the start and end of the
experiment for a comparison of the second and third treatment increased the
amount of milk fat of 5.03 and 4.80 to 6.78 and 6.14 kg/14 days respectively,
found differences significant (0.05 > p, 0.01 > p) between transactions in the
amount of protein and lactose up amount is small starting week 3 until the end of
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the experiment Increased protein of 4.08 and 4.65 to 5.74 and 5.63 kg/14 days of
treatment, the second and third, respectively, for the comparable treatment
decreased the quantity of 3.84 to 2.93 kg/14 days between the start and end of the
experiment, while the amount of lactose of 7.53 and 7.22 to 8.35 and 7.59 kg/14 on
the second and third treatment fell from 5.73 to 4.30 kg/14 day treatment
comparison between the beginning and end of the experiment.
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