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  پرورش گوساله هاي نر هلشتاين
  
  

  :مقدمه 
  

نگهداري و پرورش گوساله هاي نر هلشتاين در ايران بعنوان يك فعاليت حاشـيه ايـي در                 
كنار پرورش گاوشيري بوده و كمتر موردتوجه علمي قرار گرفته و اطالعات كمي در ايـن                

  .خصوص وجود دارد 
ارائـه   گوساله نر نژادهاي گوشتي بـه        بااين مقاله ضمن مقايسه گوساله هاي نر هلشتاين         

گوسـاله هـاي نـر      از  راهكارهاي مديريتي و تغذيه ايي براي دستيابي به بـازدهي مناسـب             
  .هلشتاين مي پردازد



  : مقايسه گوساله هاي نر هلشتاين و گوساله هاي نژادهاي گوشتي
% 20 تـا  10گوساله هاي نر هلشتاين نسبت به گوسـاله هـاي نژادهـاي گوشـتي بـه                -1

  .ازمند مي باشندانرژي بيشتري براي نگهداري ني
 و آنـرا    بـرده  گوساله هاي نر هلشتاين از انـرژي موجـود در غـذا اسـتفاده بهتـري                -2

رژي موجود در   بيشتر به پروتئين تبديل مي كنند در صورتيكه در نژادهاي گوشتي ان           
غذا بيشتر به چربي تبديل مي شود بنابراين گوشت گوساله هاي نر هلشتاين به دليـل                

 . به چربي از كيفيت باالتري برخوردار مي باشدباالبودن نسبت پروتئين

 گوساله هاي نر هلشتاين به ازاء هـر         Minnesotaبراساس مطالعات انجام شده در       -3
خـوراك بيـشتري نـسبت بـه گوسـاله هـاي نژادهـاي              % 10 تا   8واحد افزايش وزن به     

 .گوشتي نيازمند مي باشند

نژادهـاي  عمومـاً   . ارند  نرهاي هلشتاين عضالت كمتري نسبت به نژادهاي گوشتي د         -4
) نفــوذ اليــه هــاي چربــي در گوشــت  ( marbling scoreگوشــتي از قبيــل آنگــوس 

كيفيت اين منطقه بهتـر از نـژاد هلـشتاين بـا             و درجه    rib-eyeبيشتري دارند و منطقه     
 .وزن مشابه است 

نسبت به جيره هاي با مـواد دانـه ايـي بـاال پاسـخ بهتـري           هلشتاين  گوساله هاي نر     -5
 . به نژادهاي گوشتي مي دهندنسبت

مي گذارد زيـرا    هلشتاين  استرسهاي محيطي تاثير بيشتري را روي گوساله هاي نر           -6
. موهاي كمتر و چربـي زيـر پوسـت كمتـري دارنـد و از نژادهـاي گوشـتي الغرترنـد                    

محيطهاي مرطوب و گلي ، باد ، باران و برف تأثير منفي بيشتري روي گوسـاله هـاي                  
ــشتاين  ــا   نژ. دارد هل ــد ام ــاز عملكــرد خــوبي دارن ــدهاي ب         ادهــاي گوشــتي در بهاربن

 طـرف بـا     3در زمستان حتماً بايد در محيطي كـه حـداقل از            هلشتاين  گوساله هاي نر    
ديوار محصور شده و مسقف باشد نگهداري شوند و در تمام فصول به دور از بستر                

 .باشندگلي و لنجي 

به انرژي ، پـروتئين ، كلـسيم و فـسفر           لشتاين  هاحتياجات غذايي روزانه گوساله هاي      
اما بايد خـاطر  .  خالصه شده است 1در مراحل مختلف افزايش وزن در جدول شماره     

نشان ساخت كه اين ارقام تنها يك راهنما براي فرموالسيون جيره در مراحل مختلـف               
الً در  مـث . مي باشد و تحت تاثير شرايط محيطي مختلف نياز به تغييراتـي دارنـد               رشد  

 استرسهاي محيطـي دامهـا ممكـن اسـت نيـاز بـه احتياجـات نگهـداري                  صورت وجود 
  .بيشتري نسبت به رشد مورد انتظار داشته باشد 

  



   : 1جدول شماره 
   كيلوگرم600 تا 45از وزن هلشتاين مثالهايي از پيش بيني احتياجات غذايي روزانه براي گوساله هاي نژاد بزرگ 

  

  وزن زنده  گرم /  روز معدنيمواد   mcal /  روزانرژي 
 kg 

  وزن روزانهافزايش 
kg  NEm  NEg 

  پروتئين خام
kg  فسفر  كلسيم  

45  5./  5/1  6./  26./  8  5  
54  5./  73/1  84./  318./  7  11  
75  82./  2/2  98./  363./  10  23  
--  1  2/2  26/1  409./  11  28  
--  2/1  2/2  54/1  5./  13  33  
100  82./  72/2  22/1  45./  11  25  
--  1  72/2  56/1  5./  12  30  
--  2/1  72/2  9/1  59./  14  35  
150  1  63/3  11/2  672./  14  33  
--  2/1  69/3  57/2  74./  16  38  
--  4/1  69/3  06/3  809./  18  44  
200  2/1  57/4  2/3  782./  17  37  
--  4/1  57/4  8/3  845./  18  42  
--  6/1  57/4  4/4  895./  20  47  
300  2/1  2/6  34/4  859./  18  35  
--  4/1  2/6  14/5  909./  20  38  
--  6/1  2/6  95/5  945./  21  42  
400  2/1  69/7  38/5  932./  20  33  
--  2/1  69/7  38/6  968./  21  36  
--  6/1  69/7  38/7  99./  22  38  
500  2/1  09/9  37/6  995./  22  31  
--  4/1  09/9  54/7  02/1  22  33  
600  1  43/10  95/5  02/1  23  28  
--  2/1  43/10  3/7  05/1  24  30  

  
  
  



  :استراتژيهاي تغذيه ايي مرحله توليد 
  

   كيلوگرم وزن زنده182قبل از قطع شير تا  : 1مرحله 
  

 كيلوگرم كليد سودمندي سيـستم      50 تا   41انتخاب گوساله هاي سالم و يكدست در اوزان         
  . اين مرحله شديداً كاربر مي باشدتوجه داشته باشيد كه . توليدي است

بسيار حساس از نظر تلفات و بيماريها بوده و نسبت به           مرحله اي    قبل از قطع شير      مرحله
ساير مراحل از هزينه هـاي سـربار بـاالتري برخـوردار اسـت بـراي تهيـه گوسـاله هـاي           
يكدست و يكنواخت و تهيه گروههاي يكنواخت امكـان خريـد گوسـاله هـاي نـر گلـه هـاي                     

  . مي آيدشيري بزرگ بعنوان يك شانس بزرگ به شمار
روشهاي متفاوت مديريتي ، بعد از تولد در ناكارآمدي سيـستم ايمنـي گوسـاله هـا تـأثير                   

دارد و لذا زمانيكه اين گوسـاله هـا از منـابع مختلـف جمـع آوري مـي شـوند در                      مستقيم  
  .معرض خطر بااليي از نظر حفظ سالمتي قرار دارند

  
  :ته باشيد زير را براي همه گوساله ها به خاطر داشنكات كليدي

 30از آغوز با كيفيت بـاال را در         )  تا كامل بهتر است      4/3 ( 2/1گوساله بايد حداقل     -1
  . ساعت بعدي بخورد 12 تا 8دقيقه اول بعد از تولد و مابقي را در طي 

يده ، انجام واكسيناسيون و استفاده از مكملهاي        ضدعفوني بندناف با محلول قوي       -2
 ماره گوش به منظور شناساييويتاميني در زمان مناسب ، نصب ش

 پاكيزه ، ضدعفوني و خشك بودن محل زايشگاه -3

 ساعت قبل از انتقال     24ضدعفوني و تميز نگهداشتن باكسهاي انفرادي گوساله ها          -4
 گوساله ها

  
   : هفته10 الي 8برنامه گوساله هاي خريداري شده از سن يك هفته تا 

واجـه شـوند لـذا قبـل از پـذيرش           ي شده ممكن است بـا مـشكالتي م        رگوساله هاي خريدا  
 .هر دام را از نظر موارد زير كنترل نماييدگوساله ها 

   نقصهاي فتوتيپي-4   جراحات-3   عفونت ناف-2   مرطوب بودن ناف-1
   مشكالت چشم و گوش-8   از دست دادن آب بدن-7   اسهال-6   لنگش-5
   كشيدگي و انقباض تاندونها-10   پنوموني-9

  .) G ) IgGير باشد خونگيري جهت تعيين ايمنوگلوبولين  و چنانچه امكانپذ



برنامه زير مثالي است كـه توسـط دامپزشـكان ايالـت كـانزاس جهـت واحـدهاي تجـاري                    
  :پيشنهاد شده است 

   قبل از ورود گوساله ها-1
 .جايگاه نگهداري دام بايد تميز و ضدعفوني شده باشد -

 .يت در دسترس باشدمقادير مناسبي از پودر خوراكي قندي و الكترول -

 .يك دماسنج جهت كنترل درجه حرارت گوساله ها از طريق ركتوم داشته باشيد -

 .نيروي كمكي كافي جهت تخليه سريع گوساله ها داشته باشيد -

   ساعت اول بعد از ورود گوساله ها48 تا 24 -2
ر وش هـستند و سـپس د   گـ گوساله ها را توزين نموده و مطمئن شـويد هـر يـك داراي شـماره                  -

 .جايگاه انفرادي قرار دهيد 

 .كارت ثبت ركورد براي هر دام تهيه نماييد -

 تغذيـه   2 ليتر آب گرم حل نمـوده و بـراي           2 الكتروليت و گلوكز را در حدود        ر گرم از پود   113 -
 .اول مورد استفاده قرار دهيد 

 و E , D , Aو همچنـين تزريـق ويتامينهـاي     IBR ، PI3 ساعت اول واكـسيناسيون  24در طي  -
تمام گوساله ها بايد قبل از بارگيري واكسن خوراكي         (  و آهن را انجام دهيد       B-Complexسلنيم  

Rota-Coronaدريافت نمايند .( 

 .آنتي بيوتيك بعنوان پيشگيري تزريق شود ) از روز دوم( در طي يك هفته اول ، هر روز  -

 گـرم   170تـشكل از     اسـتفاده از شـير جـايگزين بـا كيفيـت خـوب و م                بـا  سومين نوبت تغذيـه    -
 بـار در    2 گرم پودر شير خـشك افـزايش داده شـود و             227 ليتر آب كه بتدريج به       2شيرخشك در   

 .روز به مصرف گوساله رسانيده شود بهتر است كه شيرجايگزين حاوي كوكسيد و استات باشد 

 .كنترل گوساله هاي بي اشتها و كسل و درمان گوساله هاي مبتال به اسهال خوني -

  
   : هاي تكميليتوصيه

. به محض ورود گوساله ها ، بندناف همه آنها را با محلـول قـوي يـده ضـدعفوني نماييـد                    
                          هرگـــــز بالفاصـــــله پـــــس از رســـــيدن گوســـــاله اقـــــدام بـــــه واكـــــسيناسيون

BRSV1 , BVD2 , PI33 , IBR4  يـك تغذيـه اوليـه بـا الكتروليـت و گلـوكز و      .  نكنيـد            

                                                 
1 Bovine Respiratory Syncytial Virus 
 

2 Bovine Viral Diarrhea 
3 Parainfluenza type3 
 

4 Infectious Bovine Rhinotracheitis 



 سـاعت  18و تكـرار آن   0C 40 ليتـر آب  2 گرم شير جايگزين در حـدود  170 ساعت بعد 6
  )  ساعت پس از مصرف شير اول12( پس از رسيدن گوساله ها 

استفاده از امپروليوم بعنوان جايگزين در شيرهاي خشك فاقـد كوكـسيدواستات توصـيه              
  .مي شود 

   ساعت پس از ورود تا قطع شير48 از -3
 .ازه در اختيار گوساله ها وجود داشته باشدهميشه آب ت -

ــاوي     - ــت و ح ــت درش ــا باف ــازين ب ــسانتره آغ ــا 17از روز دوم كن ــام و  % 18 ت ــروتئين خ پ
 .كوكسيديواستات در اختيار گوساله ها قرار داده شود

هر روز غذاي تازه در اختيار دام قرار گيرد و از روشها و تكنيكهاي تشويقي به منظور مـصرف                 -
 .تفاده نماييدماده خشك اس

 روز بعنوان عادت پذيري در نظر گرفتـه         3جهت تغيير جيره قبل يا بعد از قطع شير الزم است             -
 .شود 

 گرم كنسانتره بصورت روزانه مصرف نمايند مـي تـوان آنهـا را    900 تا 700چنانچه گوساله ها     -
 .قطع شير نمود 

 .بعد از ورود انجام شود 21 در روز BRSV واكسيناسيون -

گوساله ها در هفته اول به اسـهال عمـومي و در دو هفتـه بعـدي                 % 40 تا   30 مي رود كه     انتظار -
براي درمان اسهال و جلوگيري از كاهش آب        .  مبتال شوند    تنفسيآنها به مشكالت    % 20بيشتر از   

بدن از محلول الكتروليت و گلوكز و همچنين قرصهاي آنتي باكتريـال از قبيـل بـاكترين اسـتفاده                   
 .نماييد

  .ساله هاي مبتال به مشكالت تنفسي مزمن بايد هرچه سريعتر حذف شوندگو
  

  :توصيه هاي تكميلي 
 صـبر كنيـد و سـپس        7تمام بندناف ها را مجدداً در روز سـوم ضـدعفوني كنيـد تـا روز                 

  .را انجام دهيد  ) BRC ) Bovine Respiratory Complex و BVDواكسيناسيون 
 هفتـه بعـد     4در طي   .  انجام شود    14شير و در روز      كردن و شاخسوزي قبل از قطع        اخته

 اسـتفاده  PI3 , IBRاز ورود گوساله ها و قبل از قطع شير از ضد انگل و واكسيناسيون 
  .نماييد

         روز متـوالي مـصرف نماينـد       3 گرم ماده خـشك بـراي        900زمانيكه حداقل   را  گوساله ها   
  .نمود مي توان قطع شير 



   هفته بعد از ورود10 الي 8قطع شير تا از  - 4
 هفته بعد از قطع شير گوساله هايي را كه شاخسوزي و يا اخته نشده اند ، شاخـسوزي و                  2طي   -

همه اينكارهـا   . ( را انجام داد    ) كاشت كپسول  ( Implantاخته نماييد و در اين مرحله مي توان         
 ) .نبايد در يك روز انجام شود 

 .تغذيه كامل روزانه را ادامه دهيد -

 گوساله ها را توزين نموده و مجدداً از ضدانگل استفاده     يسأ ر 8 تا   6از انتقال به گروههاي     قبل   -
 .نماييد و سپس آنها را انتقال دهيد

 . گوساله ها را بتدريج پايين آوريدمحيطدر زمستان قبل از انتقال گوساله ها درجه حرارت  -

  
  :توصيه هاي تكميلي 

گوسـاله هـا را   .  در طي هفته هفتم Implant و BRC , IBR )(استفاده از واكسن يادآور 
سـپس  .  روز بعد از قطع شـير در جايگاههـاي انفـرادي نگهـداري نماييـد                 14 الي   10براي  

 6 رأسي و در هفته نهم به جايگاههـاي          3چنانچه امكانپذير باشد ابتدا به گروههاي كوچك        
 كيلـوگرم وزن داشـته      90  تـا  82 روزگي گوساله هـا بايـد بـين          70در  . رأسي انتقال يابند    

 Pasteurell كه درطي دوره آمادگي تزريق خواهد شـد برعليـه   واكسنهاييساير . باشند 

multicoda  وClostridia  مي باشد.  
  

  :لزوم توجه به تغذيه قبل از قطع شير 
بـه دليـل   . گوساله ها بايد هرچه سريعتر به مصرف غذاي خشك تشويق و ترغيب شـوند    

 گوساله ها در زمان حضور در گله هاي شيري با شـيرهاي دور ريختنـي              اينكه تعدادي از  
تغذيه مي شوند استفاده از يك برنامه غذايي با كيفيـت پـس از ورود               ) وزن بدن % 10 تا   8(

ترين غذاي مايع مورداستفاده شـير جـايگزين مـي باشـد كـه               رايج. به واحد ضروريست    
  .اده شده است  نشان د2 آن در جدول شماره  انواعفرموالسيون



   :2جدول شماره 
  فرموالسيون شيرهاي خشك معمول با منابع پروتئيني متفاوت

سويا و از پروتئين جدا شده   كل پروتئين شير
   اصالح شدهگندم از يا

غلظت پروتئين سويا 
  تركيبات   پالسما ياو

%  
  2/9  7  5/44  پروتئين آب پنير تغليظ شده

  10  10  10  ير بدون الكتوزآب پن
  8/49  8/50  2/25  آب پنير خشك 

  0  2/11  0  پروتئين جدا شده
  15  0  0  پروتئينغلظت 
  5/14  5/19  19  چربي

  5/1  5/1  3/1  مواد معدني ، ويتامين آمينه اسيد
        آناليز
  21  20  20  تئينپرو

  15  20  20  چربي
  /.5  /.15  /.15  فيبر

  8/47  46  48  الكتوز
  48  50  0  جايگزينپروتئين شير

از منـابع پروتئينـي غيرشـيري از قبيـل          % 60 تا   50ين شير جايگزين ممكن است بين       پروتئ
 از شيرخـشك بـا      استفادهلذا قبل از    . سويا ، گندم و يا پالسماي حيواني تأمين شده باشد           

  .بررسي برچسب و مشخصات شيرخشك كيفيت آنرا به دقت ارزيابي نماييد
 در هــر تــن يــسين گــرم نئوما400 و  گــرم اكــسي تتراســايكلين200اســتفاده از مخلــوط 

  .شيرخشك به افزايش راندمان شير جايگزين كمك مي نمايد
در شــير  decoqainateبــه همــين صــورت اســتفاده از تركيبــات كوكــسيدواستات ماننــد 

  . بر سالمت گوساله داردمثبتيجايگزين تاثير 
له در روز   ن بـه ازاء هـر گوسـا        گـرم پـودر شـير جـايگزي        450براساس برنامه هاي رايج     

 روز و زمانيكـه هنـوز مـصرف         14موردنياز است اين مقدار ممكـن اسـت در طـي اولـين              
براسـاس ايـن برنامـه      . براي رشد نامناسب باشـد      استارتر بطور كامل شروع نشده است       

  .مي باشد % 5/12ماده خشك محلول تهيه شده 



م مقايـسه    روش معمول و روش افزاينده مصرف شـير جـايگزين بـاه            3در جدول شماره    
 روز اول 14در برنامه افزاينده عملكرد و راندمان گوساله ها بخصوص در طـي     . شده اند   

  .افزايش مي يابد
 گوساله هايي كه جايگاه نگهداري آنهـا در         Minnesotaدر طي ماههاي فصل زمستان در       
ژي نگهـداري و رشـد بيـشتري دارنـد و در ايـن زمـان                فضاي آزاد قرار دارد نياز به انـر       

بعالوه از در دسترس بودن استارتر در . زايش مقدار شير جايگزين سودمند خواهد بود   اف
انجام دادنـد  Ziegle و Chester-jonesطي تحقيقي كه . تمام زمانها اطمينان حاصل نمايد 

ماده خـشك بيـشتري      %5/14گوساله ها در فضاي باز در مقايسه با فضاي بسته نيازمند            
  .ق شيرخشك جايگزين و استارتر تأمين شوند هستند كه مي بايست از طري

توجه داشته باشيد كه استفاده از شيرهاي جايگزين با درصـد چربـي بـاال در زمـاني كـه                    
امكان تهيه استارتر به راحتي مهيا و در دسترس مـي باشـد ممكـن اسـت مـصرف مـاده                     

  )1994ان  و همكارTomkins. (خشك استارتر را پايين آورده و رشد را به تأخير اندازد



   :3جدول شماره 
   هفته ايي6 و 5 ، 4مقايسه يك برنامه افزاينده استفاده از جايگزين شير با روش معمول براي گوسالههاي 

  
  برنامه افزاينده  روش معمول

روزهاي استفاده از 
  شيرجايگزين

مقدار شير جايگزين 
  )پودر در هر روز(

مجموع محلول 
% 5/12شيرجايگزين 

 شده ماده خشك تغذيه
  در هر روز

مقدار شير جايگزين 
  )پودر در هر روز(

مجموع محلول 
شيرجايگزين 

ماده خشك % 5/12
تغذيه شده در هر 

  روز

درصد مواد جامد 
اگر مقدار مصرف 

 كيلوگرم در 6/3
  وز ثابت باشدر

Kg  
1-7 45./  6/3  45./  6/3  5/12  
  1/14  4  /.51  6/3  /.45  10 تا 8

  2/15  5/4  /.57  6/3  /.45  13 تا 11
  2/17  5  /.63  6/3  /.45  16 تا 14
  8/18  4/5  /.68  6/3  /.45  19 تا 17
  3/20  9/5  /.74  6/3  /.45  22 تا 20
  9/21  36/6  /.79  6/3  /.45  28 تا 23

شيرخشك مجموع پودر 
   هفته قطع شير4در مصرفي 

7/12    33/17      

  8/18  4/5  /.68  6/3  /.45  30 تا 29
  6/15  5/4  /.57  6/3  /.45  32 تا 31
  5/12  6/3  /.45  6/3  /.45  35 تا 33

 شيرخشك مجموع پودر
   هفته قطع شير5 در مصرفي

9/15    19/21      

  5/12  6/3  /.45  6/3  /.45  42 تا 36
مجموع پودر شيرخشك 

   هفته قطع شير6 مصرفي در
19    37/24      

  
                   



يابـد و بـدين منظـور        شير زودرس الزم است مصرف ماده خشك افزايش          عبه منظور قط  
عادت پذيري فيزيولوژيكي نسبت به رفتار يادگيري گوساله براي مصرف جيره دانـه ايـي               

          از جمله عواملي كه بـر مـصرف مـاده خـشك توسـط گوسـاله تاثيرگـذار                  . ارجحيت دارد   
  :مي باشد مي توان به عوامل زير اشاره نمود 

 دسترسـي بـه آب          *    ترشح بزاق  *شكمبه         PH *قابليت هضم جيره          * تركيب جيره          *
   خوشخوراكي جيره*

  :كنسانتره آغازين بايد داراي مشخصات زير باشد 
   مگاكالري در كيلوگرم انرژي ، 3/3 تا 86/2داراي بافت زبر و درشت مشروط بر اينكه 

  A واحد بين المللي ويتامين 4400  فيبر     % 10 تا 8  پروتئين خام% 18
   درصد كلسيم8 تا E   7 واحد بين المللي ويتامين D      55واحد بين المللي ويتامين  440

  . باشد  داشتهفسفر در ماده خشك/.% 5و
   آهنppm 50  يد/. ppm 5   مسppm 8  كبالت/. ppm  1  همچنين شامل

ppm40منگنز ppm 30و   رويppm 2 ./ در مناطقي كه كمبود سلنيوم وجود دارد( سلنيوم( 

ــل          ــايي از قبي ــسيدواستات ه ــاوي كوك ــا ح ــتارتر ه ــي از اس  , Ionophoresبرخ

decogainate  براي كاهش احتمال شيوع كوكسيدوز مي باشند.  
بهتــرين كــار مــديريت خــوب بهداشــت               Cryptospiridiosisجهــت جلــوگيري از شــيوع 

روهـاي افزودنـي ماننـد      مي باشد زيرا علي رغم اينكه ادعاهايي مبنـي بـر تـاثير برخـي دا               
decogainate    و  Lasalocid             جهت كنترل و پيشگيري از اين بيماري شده است ولي ايـن

  .اثر هنوز اثبات نشده است 
ربنـات پتاسـيم و كلريـد       كاستفاده از ساير افزودنيها از قبيل مخمرها ، جـوش شـيرين ، بي             

  .پتاسيم اثرات مثبتي را روي عملكرد گوساله ها داشته است 
ه منظور دستيابي به راندمان بـاال بـه ازاء هـر واحـد مـاده خـشك مـصرفي در انتخـاب                       ب

 32/1 تـا    3/1(  توانايي تأمين انرژي بـاال       -2 اقتصادي     -1 عامل   2كنسانتره استارتر بايد    
  .را در نظر داشت)  در هر كيلوگرمNEgمگاكالري 

 از ايـن كنـسانتره را        كيلـوگرم  5/4 تـا    4 كيلـوگرم بايـد حـداقل        135هر گوسـاله در وزن      
  .مصرف نمايد 

باالبودن ميزان انرژي در كنسانتره سبب كاهش سطح پروتئين موردنياز خواهد شد و لذا              
تالشهايي جهت اصالح كيفيت پروتئين موردنياز و در دسترس صورت گرفته اسـت و بـه                

ــد ســوياي حــرارت داده شــده در    ــوري مانن ــاي عب ــن منظــور از پروتئينه درجــه  146اي
مطالعات انجام شده نشان داده است كه هيچگونـه تفـاوتي           . استفاده شده است    تيگراد  سان



 پـودر گوشـت و دانـه هـاي تقطيـري در            از نظر استفاده از سوياي حرارت داده شـده بـا            
 182 كيلـوگرم تـا      43در ايـن مطالعـات گوسـاله هـا از وزن            . عملكرد دامها وجـود نـدارد       

يونجـه اسـتفاده     % 10 ، پودر گوشت و كنجاله سويا و         كيلوگرم از جيره هاي با پايه ذرت      
  .نموده اند 

بدين طريق مي توان به جاي استفاده از پودر گوشت گرانقيمت از كنجالـه سـويا اسـتفاده                  
  .نمود كه از نظر اقتصادي به صرفه تر مي باشد

توجه داشته باشيد كه گوساله هاي هلشتاين پرتحرك و سلطه جو نيستند وبه ايـن جهـت                 
بايد هرگونه تغييري را به آهستگي در مورد آنها اجرا نمود تـا زمـان كـافي بـراي عـادت                     
پذيري داشته باشند ، هرگونه تغيير در جيره بايد قبل از انتقال گوسـاله هـا بـه باكـسهاي                    

كنسانتره استارتر با بافت درشت به برنامه جيره بـر پايـه            تغيير   مثالً(گروهي انجام شود    
  .) در دوره انتقال شده ذرت پليت 

 قسمت مكمل پـروتئين پليـت شـده         1 قسمت ذرت و     3جيره پيشنهادي در اين دوره شامل       
يونجـه ، كنجالـه سـويا و دانـه سـوياي            % 10ه ،   دو يا مخلوطي از ذرت فلك ش       CP% 28با

  .برشته مي باشد
 از برنامه غذايي ذرت پلـت شـده بـراي گوسـاله هـاي سـبك و               ها در برخي از پرواربندي   

و نتايج مطلوبي نيـز حاصـل گرديـده         ) بدون استفاده از علوفه   ( سنگين استفاده مي نمايند     
) كـاه و كلـش    ( اما در چنين شرايطي چنانچه بستر مورد اسـتفاده دامهـا از علوفـه               . است  

تهيه شده باشد ممكن اسـت مـورد مـصرف گوسـاله هـا قـرار گرفتـه و ميـزان مـصرف                       
  . گرم در روز محدود نمايد900 گرم تا 110 از كنسانتره را با نوساناتي مواجه و

  شناسـايي و   دفعات توزيـع مـا را در      افزايش  مشاهده روزانه گله و تهيه روزانه خوراك و         
  .اندازه گيري نوسانات مصرف هرگروه ياري مي نمايد 

 كيلـوگرم بـراي هـر رأس    136ميران اندازه مناسب براي آخور گوساله هـاي نـر تـا وزن              
ــا 5/15 ــا 136نتيمتر و از  ســا23 ت ــين 273 ت ــوگرم ب ــا 23 كيل            ســانتيمتر توصــيه 5/30 ت

  .مي شود
  استراتژيهاي رشد و پاياني : 2مرحله 
   تغذيه كامل با كنسانتره– 1گزينه 

 كيلـوگرم داراي پتانـسيل    182 تا   136گوساله هاي نر هلشتاين سالم و يكدست بين اوزان          
 سودمند با جيـره هـاي داراي سـطح بـاالي انـرژي             عالي براي رشد سريع و افزايش وزن      

  .هستند



علوفه در گوساله هاي نر هلـشتاين زمانيكـه در اوج           % 10كنسانتره و   % 90جيره با نسبت    
از ايـن بـه بعـد       . نتيجه مطلوبي داشته است     )  كيلوگرم وزن  318 تا   227( رشد قرار دارند    

 سـودمندي خـوراك بتـدريج    مصرف خوراك افزايش مي يابد ولي افزايش وزن روزانـه و     
 به گونـه ايـي باشـد    بايدلذا استراتژي تغذيه  ) 4مطابق جدول شماره    ( كاهش خواهد يافت    

  .كه براي هر دو گروه سبك و سنگين اقتصادي باشد 
Schacfer    نشان دادند كه در صورت تداوم و افزايش ميزان مـصرف            )1986( و همكاران

                گوســاله هــا بــا كــاهش رشــد مواجــه% 40 و 25 بــه 10ســيلوي ذرت بــا رطوبــت بــاال از 
  .مي گردند

بنابراين با استفاده از سطوح باالي سيلوي ذرت در جيره هزينه خـوراك بـه ازاء افـزايش                  
  .وزن ، افزايش خواهد يافت

 Ionopheresبايد حـاوي    صرفنظر از هر نوع استراتژي تغذيه اي ، جيره هاي پرواربندي            
عملكـرد  (  شـده باشـند   Implantبردن سود اقتصادي گوسـاله هـا بايـد    باشد و براي باال 

Ionopheres و Implantي است ع بصورت تجم. (  
  

   :4جدول شماره 
  علوفه بوده است% 10كنسانتره و % 90 كيلوگرم زمانيكه جيره آنها شامل 545 كيلوگرم تا 90عملكرد گوساله هاي نر هلشتاين از 

  

  وزن زنده
  ماده خشك مصرفي

)kg(   
  asfedغذاي مصرفي 

)kg(   
  متوسط افزايش وزن روزانه

)kg(   
90  97/2  45/3  023/1  
136  13/4  81/4  363/1  
182  54/4  27/5  59/1  
227  45/5  32/6  59/1  
272  54/6  4/7  477/1  
318  7  95/7  477/1  
363  27/7  45/8  363/1  
410  18/8  5/9  363/1  
454  9  59/10  25/1  
500  10  63/11  25/1  
545  9/10  68/12  25/1  



نمونه ديگري از يك برنامه رشد و پاياني سريع عبارت است از ادامـه مـصرف ذرت پلـت                   
اجراي اين برنامه نيازمنـد يـك       ،  شده پس از قطع شير بدون استفاده از هرگونه علوفه اي            

رم  كيلوگ 113از زمان   ( زيرا انجام اينكار در يك دوره طوالني        . مديريت تغذيه خوب است     
 را بـه دليـل افـزايش زخـم در           چركـي ممكن است مـشكالت كبـد       ) تا زمان عرضه به بازار    

  .شكمبه افزايش دهد 
   :5جدول شماره 

  ي و بدون علوفه دريافت مي نمايندعملكرد گوساله هاي نر هلشتاين زمانيكه جيره غني از انرژ
  

   )kg(وزن پاياني   وزن شروع  روزهاي تغذيه
افزايش وزن روزانه 

)kg(   
  /.454  59  4/45  30 تا 0

61  59  86  863/0  
91  86  120  136/1  
122  120  157∗ 23/1  
152  157  200  4/1  
182  200  246  5/1  
213  246  297  68/1  
243  297  348  68/1  
274  348  396  59/1  
304  396  443  54/1  
334  443  486  4/1  
365  486  524  27/1  
395  524  557  09/1  
426  557  589  04/1  
456  589  620  1  
486  620  649  95./  

  . اضافه شده بودكنسانتره به ازاء هر رأس گوساله در روز براي مابقي دوره به Tylan ميلي گرم 90 و Rumensin كيلوگرم 180 ∗

 زا كيفيت الشه گوساله هايي كه در جيره آنها هيچگونه علوفه ايـي وجـود نداشـت بـاالتر                 
  .تفاده مي كردند گوساله هايي بود كه از علوفه اس

  
  



  
  ) مرحله ايي2برنامه تغذيه ( تغذيه با نسبتهايي مختلف كنسانتره و علوفه  : 2گزينه 

  
 روي گوسـاله هـاي نـر        1983ر و همكـاران در سـال        لـ  سال مطالعه توسـط مي     20پس از   

 2يك برنامه غذايي    )  كيلوگرم تا كشتار     182از  ( هلشتاين آنها براي مرحله رشد و پاياني        
آنها به اين مسئله توجه كردند كه چنانچه گوساله ها بـا يـك              . له ايي را پيشنهاددادند     مرح

 340جيره شامل نسبت بـاالي علوفـه تغذيـه شـده باشـند در طـي مرحلـه رشـد تـا وزن                        
  .پرانرژي براي مرحله پاياني استفاده نمودكيلوگرم مي توان از يك جيره جبراني 

يونجـه  /. 75از جيـره اي شـامل   )  كيلوگرم   340 تا   182( بدين منظور آنها در مرحله رشد       
 تـا وزن    340( دانه ذرت و مكمل رشد استفاده نمودنـد و در مرحلـه پايـاني               /. 25خشك ،   
  .دانه ذرت تغيير پيدا كرد% 93 تا 90يونجه خشك و  % 7-10جيره به ) كشتار

رد اسـتفاده بـه      مو  جيره حتي در آزمايشي ديگر عملكرد بهتري را بدست آوردند زمانيكه         
پروتئينـي بـوده     قسمت دانه ذرت بـه همـراه مكمـل           1 قسمت سيلوي ذرت و      4 تا   3نسبت  

و ســپس در مرحلــه پايــاني از ) كيلــوگرم 364 تــا 318برمبنــاي مــاده خــشك و از وزن (
در تمام اين مطالعات از اوره      . نسبتهاي مساوي سيلوي ذرت و دانه ذرت استفاده نمودند          

  . استفاده مي شدNنبع تأمين كننده به عنوان مكمل و م
Siemens    ي در جيـره  ب اين ايده را مطرح نمـود كـه اسـتفاده از مـواد خـش            1994 در سال

. كمـك مـي كنـد       هلـشتاين   رشد به كنترل و تأخير در بلوغ فيزيولوژيكي گوساله هاي نـر             
ي دهـد   بعالوه اينكه در كنترل ايجاد اسيدوز تحت باليني كه با جيره هـاي پرانـرژي رخ مـ                 

  .موثر مي باشد
ذرت با رطوبت باال و علوفه بـا        دانه  % 70 و   50 ،   30 ،   10او در مطالعات خود از نسبتهاي       

 307 تـا    172بـراي وزن    ) پـروتئين  % 15( و با كيفيـت پـايين       ) پروتئين   % 21( كيفيت باال   
 كيلوگرم  307ستفاده نمود و بعد از اين مرحله يعني از          اهلشتاين  كيلوگرم گوساله هاي نر     

ذرت با رطوبت باال به عالوه يك مكمل        دانه  % 90علوفه و   % 10تا وزن كشتار جيره شامل      
  .ن و يا تايلين استفاده نمودمنسيپروتئيني مانند كنجاله سويا و مواد معدني به همراه رو

كيفيـت علوفـه تـأثيري بـر عملكـرد نداشـت بـه جـزء در                 : اوالً  نتايج حاصله نشان داد كه      
 كيلـوگرم   159 تـا    136 در مرحلـه     : ثانياًجيره را علوفه تشكيل مي داد و        % 70ه  مواردي ك 

 5كنسانتره باشد و سپس بـه نـسبت         % 50علوفه و   % 50وزن جيره مي تواند شامل نسبت       
 گـرم در    1136 علوفه تغيير يابد و در اين صورت افزايش وزني بالغ بـر              به كنسانتره   1به  



جيره مرحلـه رشـد     % 30چنين دريافت زمانيكه حداقل     روز را شاهد خواهيم بود و وي هم       
  .را علوفه تشكيل دهد امكان كنترل اسيدوز وجود خواهد داشت 

  . آورده شده است 6نتايج اين تحقيق در جدول شماره 
  

   :6جدول شماره 
كنسانتره و در جيره رشد با % 90كه در مرحله استارتر و پاياني با هلشتاين عملكرد گوساله هاي نر 

  1.سطوح مختلف سيلوي يونجه تغذيه شده بودند
درصد سيلوي يونجه بر پايه 

 Implant  ماده خشك
  

  خير  2بله  10  30  50
  دوره رشد

  kg(  157  156  155  5/155  5/155(وزن ابتدايي 
  98  98  98  98  98  روزهاي تغذيه

  kg(  269  279  290  284  274(وزن پاياني 
  1209  1320  1363  1259  1145  )گرم(افزايش وزن روزانه

  25/2  2  2  14/2  31/2  نسبت ماده خشك مصرفي به افزايش وزن روزانه
  دوره پاياني

  528  512  525  4/515  5/519  وزن نهايي
  1172  1386  1190  1240  1313  افزايش وزن روزانه گرم

  29/3  9/2  5/3  9/2  1/3  نسبت ماده خشك مصرفي به افزايش وزن روزانه
  دوره رشد و پاياني

  1168  1354  1280  1268  1250  فزايش وزن روزانه گرما
  9/2  6/2  73/2  66/2  82/2  نسبت ماده خشك مصرفي به افزايش وزن

 
و سپس جيره آنها تغيير پيدا كـرد        شده بودند   تغذيه   هفتگي   20كنسانتره ذرت  در سن      % 90گوساله هاي نر با      - 1

 از Implantبـراي  (  روز 98  مـدت  بـراي رومنـسين  با دانه ذرت ، كنجالـه سـويا و         CP% 17 با   يونجهبه سيلوي   
Ralgro    بـراي   ( سيلوي يونجه بود    % 10ذرت و   % 90جيره پاياني شامل    ) .  استفاده شدImplant      مجـدد بعـد از 

  ). استفاده شدRevalorدوره رشد از 
  روي همه پارامترها در هر دورهImplantتاثير  - 2
  

ره رشد از جيره هاي داراي علوفـه بـااليي          اين مطالعات نشان داد گوساله هايي كه در دو        
  .پاياني از رشد خيلي خوبي برخوردار مي باشند مرحله استفاده مي كند در 



  :منابع پروتئين و انرژي براي دوره رشد و پاياني 
Anderson و Chester Jones  ازMinnesota  جيـره اي    ،جهت تأمين انرژي مورد نيـاز

 گـرم مكمـل پروتئينـي ،        450سيلوي ذرت به همـراه      % 20و   ) Dm( دانه ذرت   % 80شامل  
ويتامين ، مواد معدني را حاوي مقداري آنتي بيوتيك بعنوان پيش درماني پيشنهاد نمودند              

پيشنهاد مـي نمايـد كـه اسـتفاده تـدريجي از منـابع انـرژي                 Nebraskaتحقيقات دانشگاه   
ان تبـديل خـوراك را      تجزيه پذير در شكمبه مي تواند مـصرف خـوراك و همچنـين رانـدم              

  .افزايش دهد و بعالوه احتمال بروز اسيدوز ساب كلينكال را كاهش دهد 
منابع انرژي سريع الهضم              جيره اي با     براين اساس بهترين تركيب پيشنهادي شامل     

  . مي باشد ...) مايلو و مانند ذرت ، گندم ، جو ، ( 
 Anderson و Chester Jonesــد ــشنهاد نمودن ــك پي ــه ي ــره خــوب شــامل   ك  % 70 جي

           ســيلوي ذرت% 30 بعــالوه )ذرت  خــشك         ذرت بــا رطوبــت بــاال،(         كنــسانتره 
  .مي باشد

Fox   و Ketchen          با آزمايشاتي مشاهده نمودند كه استفاده از دانه ذرت بـا رطوبـت بـاال 
ايـن وزن بـه بعـد دانـه ذرت           كيلوگرم داشـته و از       273 تا   91بهترين عملكرد را در اوزان      

خشك اثر بهتري را نشان داده است به همين دليل آنها پيشنهاد مـي نماينـد كـه در جيـره                
  .نسبت كنسانتره از دانه ذرت با رطوبت باال تهيه شود        پاياني فقط

به منظور تأمين منابع پروتئيني ارزان قيمت اوره به همراه كنجاله سويا و يا بدون آن مي                 
  . ند براي جيره هاي رشد و پاياني مورد استفاده قرار گيرد توا

Trenkle    دريافت كه جيره هاي بر پايـه ذرت بـه همـراه اوره بـا پـروتئين             1993 در سال 
نـشده بودنـد مناسـب و بـا          Implant كيلـوگرمي كـه      318براي گوسـاله هـاي      % 11خام  

  . كيلوگرم همراه بود5/1افزايش وزن روزانه 
 شده به دليل وجود پتانسيل افزايش وزن بيشتر احتيـاج بـه جيـره     Implantگوساله هاي   

 گـرم را دارا     1800روزانـه   وزن  پروتئين خام دارند زيرا آنها پتانسيل افزايش        % 14ايي با   
 نشده انـد نيـازي بـه افـزايش          Implantبديهي است كه براي گوساله هايي كه        . مي باشند 

  . پتانسيل افزايش وزن بيشتري را ندارندسطح پروتئين جيره نمي باشد زيرا آنها
استفاده از ضايعات كارخانجات موادغذايي نيز بعنوان يك منبع انرژي براي گوساله هاي             

رشد و پاياني توصيه مي شود در ايـن خـصوص الزم اسـت قـبالً از             نر در هر دو مرحله      
  .ي داشت قيمتها ، فرصتها ، محدوديتها و آناليز غذايي هر يك اطالع كامل و كاف

  
  

1
3

2
3

1
3

2
3



Implantگوساله هاي نر هلشتاين   
اينكار بايد در دوره ايي از زندگي گوساله كه پتانسيل افزايش رشـد وجـود دارد صـورت     

 پاسـخها بـه افـزايش وزن در         Implant دريافت كه بعد از انجام نخستين        Pritcardپذيرد  
  .كاشتهاي بعدي كاهش مي يابد

ايـن اسـتراتژيها بـراي      ( ه شـرح زيـر مـي باشـد           بـ  Implantمثالهايي از استراتژي هـاي      
  ).سيستمهاي مختلف پرواربندي هلشتاين قابل استفاده مي باشد

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روزه200دوره پرواري  

 روز  180اگر دوره پرواربنـدي     .  روز بعد كاشت مجدد      100 و   Implusابتدا كاشت را با     
  .د انجام دهيSynovexشروع كار را با . مي باشد 

  
  
  
  
  
  

 طرحي از ابزار مخصوص كاشت محل كاشت در گوش گوساله



 ) روزه240( روز پاياني 120 روز رشد و 120 مرحله شامل 2دوره ايي با  

 بعـد از    Synovexيـا    Implus تجديد كاشت با     Synovex يا   Ralgroيك كاشت اوليه با     
 يـا تركيبـي از      Revalorبا  ) آخرين كاشت   (  روز بعد    90 روز و سومين نوبت كاشت       60

finaplix + synovexيا  finaplix Implus + 80 روز قبل از كشتار90 تا   
  روز150 تا 100دوره پرواري  

  :گزينه هاي متعددي وجود دارد شامل 
   روز قبل از كشتار80 و يك كاشت پاياني Implus يا Ralgroاستفاده از  -1
 در اواسط دوره براي بدسـت آوردن هـم          finaplix سپس   Compudoseاستفاده از    -2

  وره پرواريپوشاني و حركت به سمت انتهاي د
  روزه در گله ايي با سوابق نامشخص80دوره پرواري  

 گزينـه   Ralgroاسـتفاده از    .  پايـاني اسـتفاده شـود        Implantدر اين شرايط نبايستي از      
ممكن است هزينه خوراك Synovex  وImplus.  كيفيت الشه خوبي است براي باالبردن

 اليـه هـاي چربـي در    نفوذ( marbling Score كاهش دهند اما اوزانرا به نسبت افزايش 
  . نيز كاهش مي دهند)گوشت
               بــراي گوســاله هــايي كــه در وزن پــائينتري وارد ســيكل پرواربنــدي مــي شــوند  

 يـا   Ralgro و   Implus يا تركيب دوتايي     Compudoseمي توان در زمان قطع شير از        
Synovex    نجام و تـا قبـل از كـشتار          كيلوگرمي دام ا   90اينكار در وزن    .  استفاده نمود

 Implant دفعــات) .  كيلــوگرم227 تــا 181از . (  نوبــت ديگــر تكــرار مــي گــردد 2طــي 
 . كيلوگرم الزم نيست 272بيشتري قبل از وزن 

  



  :نتيجه گيري 
براي رسيدن به نقطه مطلوب و اقتصادي توليد مي توان از استراتژي هاي مختلفي بـراي                

 استفاده نمود كه مناسب با سنين و اوزان مختلف طراحي           تغذيه گوساله هاي نر هلشتاين    
  . شده باشد 

برنامه هاي غذايي بر پايه ذرت اگر بطور صحيح مديريت شوند پاسخ خوبي مي دهنـد و                 
از پتانسيل رشد جبراني با استفاده از جيره هاي پرانرژي بعد از يك دوره تغذيه با مـواد   

  .خشبي باال مي توان بهره برد
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