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 استفاده از ضايعات خشک شده محصوالت لبني در خوراک  استارتر گوساله عنوان پروژه: -

 970169-002-13-13-24شماره مصوب پروژه:  -

 وطرحهاي ملي ومشترک دارد(:ها خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 علي رضا آقاشاهيخانوداگي مجري: نام ونام -
 خانوادگي ناظران:و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

، مهدي  افتخاري ،سيد هادي  حسيني ،علي  مصطفي تهراني،  اسدزادهنادر خانوادگي همكاران:نام و نام -

 رضائي  مرتضي ،سيد عبداله  حسيني ،اميررضا  صفائي

 گاوداري بخش خصوصي -محل اجرا : موسسه تحقيقات علوم دامي كشور -

 سال و هفت ماه 1مدت اجرا : -

 ناشر:  -
 شمارگان)تيراژ(:           تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارک          57661 با شماره        20/3/99 اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است.حق  -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چكيده
توجهي از محصوالت لبني به دليل مشكل در خط توليد و يا انقضاء مدت زمان مصرف از چرخه ساالنه مقادير قابل

خاصي اين ضايعات قابل خشک كردن  هايبا كمک روشكه داراي ارزش زيادي هستند و  شوندمصرف خارج مي

هاي شيرخوار هستند. آزمايش حاضر در جهت تعيين ميزان بهينه استفاده از اين مواد در خوراک آغازين گوساله

راس گوساله ماده نژاد هلشتاين در زمان تولد توزين شده و به صورت تصادفي به چهار  28طراحي گرديد. تعداد 

 درصد محصول خشک 30و  20، 10هاي آزمايشي شامل سطوح صفر)شاهد( اختصاص يافت. جيرهگروه آزمايشي 

ها به صورت شدند، بود. گوسالهراس گوساله كه به صورت انفرادي نگهداري مي 7ضايعات لبني بود. هر تيمار شامل 

صورت آزادانه در اختيار آزمايشي اختصاص يافتند. خوراک آغازين از روز سوم به  جيره 4تصادفي به يكي از 

ها يكسان بود. بر اساس نتايج بدست آمده در اين ها قرار گرفت. ميزان و نحوه تغذيه شير در تمامي گوسالهگوساله

هاي آزمايشي از نظر ميزان استارتر مصرفي، كل خوراک مصرفي، نسبت داري بين گروهآزمايش اختالف معني

ها در دوره شيرخوارگي زن روزانه، ضريب تبديل خوراک و وزن بدن گوسالهاضافه وزن به خوراک مصرفي، افزايش و

(. با توجه به نتايج بدست آمده اثر زمان در اين آزمايش <05/0P) و تا دو هفته بعد از شيرگيري مشاهده نشد

توجه به اينكه عملكرد ها بود. با ها بيشتر از ساير هفتههاي اول عمر گوسالهمعني دار بود و تاثير استارتر در هفته

توان از اين ضايعات تا درصد جيره تحت تاثير قرار نگرفت، مي 30ها در اثر افزودن ضايعات لبني تا حدود گوساله

 درصد جيره آغازين استفاده كرد.  30حدود 

 هاي لبني، خوراک آغازين، تغذيه گوساله، عملكرد.ضايعات فرآورده ها:كليدواژه

 

 


