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D 

 : گوساله و گاو گوشت توليد و پرورش روشهاي
 

 دامپروران نقش و كشتار سن ، گله نوع : از عبارتند آنها مهمترين كه موثرند مختلفي عوامل گاو گوشت توليد چگونگي در
 

 :  گله نوع - 1
 

 آن از گوساله فقط و نميشود دوشيده (مادر) ماده گاو شير معموال خالص نژاد دامهاي پرورش روش در :گوشتي هاي گله (الف

 .ميگويند نيز دايه گاوها ماده اين به  .ميكند تغذيه
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 درجه در گوشت توليد و است برخوردار بيشتري اهميت از شير توليد كاره دو هاي گله در معموال : كاره دو هاي گله ( ب

 بعمل گوشتي نر گاو با گري آميخته كه ميشود توصيه باشد داشته ضرورت گوشت توليد اگر حال اين با .دارد قرار اهميت دوم

 .شود مند بهره گوشت بهتر خواص از شده حاصل گله تا آيد

 

 پايين سنين در اغلب و ميشوند تغذيه پرواري رژيم يك با شيرده گاوهاي ماده از حاصل نر هاي گوساله : شيري هاي گله ( ج

 : بعدي شكل . ميشوند كشتارگاه روانه
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 :شتارك سن -2
 

 در مستقيما امر همين و دارد بستگي تغذيه كيفيت و ميزان به زيادي حد تا گوساله و گاو نمو و رشد شد گفته ريكههمانطو

 دام كشتار براي سن چهار دارد گوشت توليد امر در كشتار سن كه اهميتي به توجه با .دارد دخالت نيز دام كشتار سن تعيين

 شيرگيري از بعد بالفاصله كه جواني نر هاي گوساله براي ماهگي هدوازد تا هشت سن .است شده داده تشخيص مناسب

 تغذيه كيفيت از زمستان در سپس ولي اند شده تغذيه خوب ابتدا كه هايي گوساله براي ماهگي 03 تا 42 سن ، اند شده پروار

 ماده بوسيله بايد كه دامهايي خرهباال و ميكنند تغذيه مراتع در كه گاوهايي براي سالگي چهار تا سه سن ، است شده كاسته آنها

 .شوند جانشين جوانتر گاوهاي

 :دامپروان نقش - 3

 گوساله پرورش كه فني مسايل گوناگوني به توجه با و ، است الزم گوشتي گوساله يك پرورش براي كه مدتي طول به توجه با

 .باشند تخصص داراي زير موارد زا يك هر در بايد ( گوساله دهندگان پرورش ) دامپروران ، ميكند ايجاب گوشتي
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 به زير سنين در محل موقعيت به توجه با و ميدهند پرورش را جوان هاي گوساله دامپروران از دسته اين : گوساله پرورش ( الف

 تغذيه مادر شير از خود عمر طول در گوساله كه شرايطي در : ماهگي 03 تا 8 سن .ميرسانند فروش

 .است كرده

 در را گوساله ) ميشود انجام خشك شير با تغذيه كه شرايطي در : ماهگي 8 تا 6 سن

 دهنده پرورش ميتواند دامپرور حالت اين در (ميگيرند شير از ماهگي 0 تا 4 سن

 دوره يك از پس و كند خريداري روزگي01  تا 8 سن در را شيري گاوهاي از حاصل نر هاي گوساله بلكه نباشد نوزاد گوساله

 .كند عرضه بازار به ماهگي 8 تا 6 سن در پرواري

 را روزه 01 تا 8 هاي گوساله دامپروران از دسته اين : پروار گوساله پرورش  ب(

 .كنند مي كشتارگاه روانه سپس و كرده پروار سالگي 4 تا 0 سن تا و كنند مي خريداري

 مناسب وزن به را آنها و ميكنند خريداري را الغر دامهاي ها پرواربند : پرواربندي ( ج

 مي دخيل گوشتي گوساله و گاو پرورش نحوه در كه مختلفي عوامل به توجه با .كنند مي كشتارگاه روانه سپس و ميرسانند

 .گيرند مي قرار بررسي مورد ذيل روشهاي باشند

 به فقط گاوها ماده شير و كند مي چرا مرتع در سال طول در گاو روش اين در( باال به سال 0 گاو ) مرتع در گاو پرورش روش

 دارند فراواني كاشت دست يا طبيعي مراتع كه كشورهايي در بيشتر پرورش روش اين .رسد مي هاي گوساله تغذيه مصرف

 تا و آيد مي دنيا به بهار در گوساله كلي بطور .است ايران عشايري مناطق در گوسفند پرورش روش مشابه تقريبا و است متداول

 و زمستان شروع با و ميشود گرفته شير از پاييز در سپس .كند مي تغذيه مادر شير از و چرا مرتع در رماد با همراه تابستان اواخر

 روزانه وزن اضافه متوسط حد گرفتن شير از قبل تا كه ترتيب بدين .رسد مي رشد سرعت كاهش مرحله اولين به علوفه كمبود

 زمستانه تغذيه .يابد مي تقليل روز در گرم 033 تا 413 به زنو اضافه زمستان طول كه صورتي در است گرم 0333 تا 833 بين

 بعدي بهار در .ميشوند اخته نر هاي گوساله فصل اين در معموال .باشد مي ها غده و ها ريشه گاهي و مرتع خشك علف شامل

 حدود روزانه وزن اضافه لتحا اين در .كنند مي تغذيه عالي كيفيت با و كافي علوفه از و ميشوند مرتع روانه مجددا ها گوساله

 و گرفت خواهد قرار غذايي فقر در مجددا دوم زمستان ، نشود كشتارگاه روانه گوساله اگر فصل آخر در .است گرم 633 تا 233

 فقر اول سال از بهتر دوم سال در گوساله حال هر در . يافت خواهد تقليل گرم صفر تا 033 به روزانه وزن اضافه شرايط اين در

 بود خواهد كيلوگرم 033 تا 033 حدود وزني داراي و است ساله 2 تا 0 مرتع گاو ، بهار سومين از بعد .كند مي تحمل را يغذاي

 .باشد مي كشتار آماده حالت دراين كه

 :گوشت و الشه كيفيت
 

 :مرغوب كيفيت
 

 طبقه زير شرح به ميدهد تشكيل اعلفر آنان اصلي غذاي و يابند مي پرورش مرتع در كه اي ساله 2 تا 0 گوشتي گاوهاي الشه

 :ميشود بندي

 داشته  را كيلوگرم 033 تا 833 ) زنده ازوزن ( كيلوگرم 213 تا 233  گوشت بازده بهترين كه است اي الشه مرغوب الشه •

 .باشد

 ميزان كمترين داراي همچنين و باشد گوشتيداشته خواص نظر از را بدن شكل بهترين كه است اي الشه مرغوب الشه •

 .باشد استخوان

 .باشد شده پخش موزون و طورمتناسب به آن بافتهاي و عضالني الياف بين چربي كه است اي الشه مرغوب الشه •

 .باشد لذيذ بسيار نيز پختن از بعد و باشد آبدار و نرم ، رسيده ، رنگ پر آن گوشت كه استاي  الشه مرغوب الشه •
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 :مرغوب نا كيفيت
 

 شدر گاو گوشت كمتر تردي و آن به چربيهايمربوط و دنده قسمتهاي زياد وزن از است عبارت قصاب يبرا نامرغوب كيفيت

 كند گردش با همراه پرورش دوره بودن طوالني از است عبارت دام دهنده پرورش براي نامرغوب كيفيت .گوساله گوشت مقابل

 گذاري سرمايه به نيز مكان و جا نظر از و است كمتر غذا و علوفه مخارج عكس بر .است شده گرفته كار به كه اي سرمايه

 .باز هاي طويله در يا ميشوند نگهداري مرتع در دامهايا زيرا نيست احتياج وسيعي

 :جايگاه و مرتع در گاو پرورش روش

 و ميخورد شير مادر پستان از مستقيما تولد ابتداي از گوساله كه ترتيب بدين ، است قبلي روش مشابه نيز پرورشي روش اين

 و است برخوردار بهتري تغذيه از جايگاه در گوساله زمستان فصل شروع در ولي .ميشود نوزاد گوساله تغذيه صرف مادر شير تمام

 به مراتع در چرا با نيز دوم بهار در .رسد مي روز در گرم 233 تا 033 حدود وزني اضافه به

 مي كشتار آماده ماهگي 08 تا 06 سن در پاييز دومين شروع با و يافت خواهد دست روز در گرم 033 تا 633 حدود وزني اضافه

 و ميكنند پروار كامال را الغر دامهاي زمستان دومين در فشرده تغذيه برنامه يك اجراي با دامپروران از تعدادي حال اين با .شود

 .كنند مي رگاهكشتا روانه و رسانند مي كيلوگرم 033 تا 633 زنده وزن به ماهگي 03 تا 42 سن در

 :گوشت و الشه كيفيت
 

 ، است كم الشه چربي .نيست نيزبرخوردار خوبي طبيعي شكل از اوقات اي پاره و نيست زياد الشه وزن ، پرورش روش اين در

 از دسته اين خوب صفات از يكي گوشت بودن آبدار و تردي ذالك مع .نيست كافي نيز عضالني بين چربي و نارس كمي گوشت

 و تهيه به ملزم گاوها قبيل اين پرورش براي دامدار شوند مي گاه كشتار روانه زودتر چون ديگر طرف از .رود مي شمار هب گاوها

 .بود نخواهد زياد مقدار به علوفه ذخيره

 :جايگاه در گاو پرورش روش 

 بصورت دامها اين مشخصات .ندانگليسيمعروف كشورهاي در دامها اين .نامند مي رس پيش جوان گاوهاي را دامها از دسته اين

 به زبان Baby beef :ميشود خالصه زير

 آنها بين در تليسه ندرت به و است شده تشكيل جوان نر گاوهاي از آنها بيشتر •

 .ميشود ديده

 .ميباشند برخوردار فراوان و سريع بسيار رشد از فشرده تغذيه بعلت •

 يك متوسط بطور ) ماهگي 08 تا 0 حدودا ، ميشوند روانه كشتارگاه به زود خيلي •

 213 متوسط بطور ) كيلوگرم 113 تا 033 بين آنها وزن حالت اين در و ( سالگي

 .است ( كيلوگرم

 .كرد انتخاب توان مي پرورش نوع اين براي را اي گوساله نوع هر كلي بطور

 :گوشت و الشه كيفيت

 رشد علت به اغلب الشه بازده زيرا ، است بخش سود ها كننده كشتار و قصابها براي اول درجه در پيشرس جوان گاوهاي الشه

  نس و سنم دامهاي در .هستند ظريف بسيار استخوانها و ، ميشود ذخيره كم چربي ، است خوب بسيار بدن جانبه همه و عالي
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 تر قرمز و تر رنگ رپ گوشت رنگ ( 44 تا 08 ) مسن كمي دامهاي در كه صورتي در ، است رنگ كم گوشت  ماه 08 از كمتر

 براي و است آب كم و خشك ، است كم بسيار عضالني داخل چربي اينكه علت به دامها نوع اين گوشت كلي طور به  .است

 اين ولي باشد آبدار و ترد جوانبايد گوشت كه است شده عنوان قبال بدن نمو مبحث در كه چند هر .است سفت پختنقدري

 .داد خواهد دست از را خود تردي بالفاصله يابد ادامه دادن حرارت عمل چنانچه و است ردت پختن ابتداي در گوشتها قبيل

 :باشد آور سود زير علل به اقتصادي نظر از دامپروران براي رس زود جوان گاوهاي پرورش كه رسد مي نظر به طور اين ظاهرا

 عبارت به .است كمتر نيز شده مصرف غذاي واحد معج و است تليسه و شده اخته مشابه دامهاي از بيش نشده اخته دام رشد •

 .ميكند توليد نيز كمتري چربي بافت و دارد احتياج كمتري نگهداري انرژي ديگر

 مواقع اغلب در حال اين با .بيافتد گردش به سريعتر ثابت سرمايه تا دارد وجود بيشتري امكان رشد دوره بودن كوتاه علت به •

 كم شده مصرف غذايي واحد كه است درست .ميشود خنثي ديگر مشكالت و علوفه تهيه امكانات ننداشت مقابل در برتري اين

 قبيل اين مخارج ميدهد تشكيل قيمت گران هاي كنجاله و اي دانه تركيبات را دام غذاي قيمت بيشترين چون ولي است

 .است گران بسيار علوفه با مقايسه در اوليه غذاهاي

 مسن و سنگين گاوهاي قيمت كه درصورتي ، است زيادي تغييرات دستخوش بازار در دامها قبيل اين گوشت قيمت باالخره •

 .است تر ثابت تر

 :شيري گوساله پرورش روش

 و ميشود كشتارگاه روانه كيلوگرم 413 تا 043 وزن در و ماهگي 1 تا 0 سن در كه جواني گوساله از است عبارت شيري گوساله

 .ميشوند تغذيه شونده جانشين شير يا طبيعي شير با فقط ها گوساله اين .ميكند توليد كيلوگرم 013 تا 01 وزن با اي الشه

 :از است عبارت است معمول غير فيزيولوژيكي نظر از كه تغذيه روش اين از هدف

 نتيجه در و قعيوا نشخواركننده دام گوارش دستگاه به شيرخوار دام گوارش دستگاه فعاليت تغيير و شكل تغيير از جلوگيري •

 ( بازدهي درصد 61 تا 63 ) بيشتر وزن با اي الشه آوردن دست به گوارش دستگاه وزن افزايش از جلوگيري

 

 چربي وجود بعلت كه  و وجود چربي عضالني فراوان (يدآ مي بوجود شير در آهن كمبود بعلت ) سفيد گوشت توليد 

 به گوشت اين كه نماند گفته نا  ميشود. ارآبد و خوشمزه گوشتيو منجر به توليد  آيد مي بوجود شير در زياد

 .آمد خواهد تفصيل به پرورش روش .بود نخواهد قرمز گوشت خوشمزگي

 .ميدهد تشكيل شيري نژاد نر هاي گوساله را آنها بيشتر و هستند مختلف نژادهاي از ها گوساله اين
 

 :گله از شده خارج ماده گاوهاي پرورش روش

 درصد به بسته ) شوند مي كشتارگاه روانه گوساله 1 حداكثر و يك حداقل آوردن بدنيا زا بعد اغلب ماده گاوهاي نوع اين

 از درصد 41 معمول بطور .دارد قرار گروه اين در كمتر باشد رسيده مفيد بازدهي آخر دوره به كه گاوي .( گله در جايگزيني

 گاوها اين از تعدادي .دارند عهده به گوشت وليدت در اي عمده سهم جهت همين به .شوند مي جايگزين ساله هر شيري گاوهاي

 فرسوده قدر آن ديگر تعدادي عكس بر .شوند كشتارگاه روانه و برسند مطلوب وزن به پرواري كوتاه دوره يك از پس كه قادرند

 آنها از سازي كالباس كارخانجات در و شوند نمي برخوردار الشه خوب كيفيت از مطلوب وزن به رسيدن و پرواري از بعد اندكه

 .شود مي استفاده
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 اصول پرورش گاو شيري :

حذ ف خواهد شد لذا بايستي مديرگله تدبير مناسبي جهت جايگزيني آنها %41از آنجا كه هر ساله در يك گله گاو شيري نزديك به 

 بينديشد.

 داليل حذف برخي گاوها در گله عبارتند از: 

 يند(توليد كم )كه به آن حذف اختياري مي گو - 

 مشكالت توليد مثل - 

 نورم پستا - 

 نصدمه ديد - 

 مرگ - 

 فروش و تركيب نا مناسب بدن - 

 كتوز و علل ناشناخته ديگر - 

 به دو طريق مي توان گله خود را تكميل كرد :

 پرورش گوساله هاي حاصل از گاوهاي گله خود -0 

  خريد گوساله يا تليسه از ديگر مزارع -4 

 وساله نسبت به خريد تليسه ارجحيت دارد چرا كه :البته خريد گ 

  ارزان تر از خريد تليسه است - 

  امكان اشاعه بيماري كمتر است - 

 ميزان رشد را مي توان مهار كرد )تا چاق نشود( - 

  سن وفصل جفتگيري قابل كنترل است - 
                                               

  گزين بايد با گاوهاي نرهمان نژاد جفتگيري شوندتمام تليسه هاي جاي

                  گو ساله هاي تليسه هاي جايگزين بايد ازلحاظ ژنتيكي نسبت به گوساله هاي ديگربرتري داشته باشند . 

 دستگاه گوارش گوساله:

 

 يزان شكمبه افزايش مي يابد.حجم بيشتر معده گوساله تازه متولد شده را شيردان تشكيل مي دهد كه با افزايش سن م 

وپروتئين مرغوب بايستي B با توجه به اينكه دردستگاه گوارش گوساله جوان هنوز ميكروارگانيسمي رشد نيافته لذاويتامينهاي گروه 

 در اختيار آنها قرارگيرد.

گوارشي براي تجزيه پروتئينهاي  آنزيمهاي روزگي بايد از شير باشد چرا كه 03تمام جيره هاي غذائي گوساله تازه متولد شده تا 

 روزگي وجود ندارد . 03الي0پيچيده و كربوهيدراتها تا

  محصوالت نهائي تخمير از جمله ايزوبوتيريك اسيد و ايزووالريت اسيد محرك اصلي رشد پرزهاي شكمبه هستند .

 مديريت زايمان :
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روز به 23روز به زايمان تا63بايد تنظيم كرد .كه يكي ازروز قبل از زايمان كه به دوره خشك معروف است دو نوع جيره  63در

 كاتيون اجراء مي گردد . – روز به زايش مي باشد و جهت تعادل آنيون43زايمان و ديگري از 

 گاو خشك بايد يك هفته قبل از زايمان به اتاق زايش انتقال يابد. 

 متر مربع مساحت دارد .41تا06ابعاد زايشگاه 

 يك جايگاه زايش در نظر گرفته مي شود. راس 41به ازاء هر 

 گوساله ها در حين تولد مرده متولد مي گردند كه با ياري دادن گاو توسط شخص مجرب مي توان آنها را نجات داد .%1تقريبا 

 بعد از تولد گوساله و پس از قطع ناف گوساله شروع به تنفس مي كند .

 ي ضد عفوني كردن بند ناف از الكل يا گيره پالستيكي مخصوص استفاده مي گردد .بريده شود . برا  سانتيمتري1بند ناف بايد از 

 گره زدن بند ناف نزديك سطح بدن منجر به فتق ناف مي گردد.

 به منظور نابود كردن اجرام بيماريزا استفاده از تنتوريد مناسب است .

 آغوز

و از آنجا كه هيچگونه پادتني از خون مادراز طريق جفت به جنين وارد با توجه به اينكه آغوز حاوي پادتن )ايمنوگلبولينها(مي باشد 

 نگرديده لذا بالفاصله بعد از تولد بايستي آغوز را به مصرف گوساله رساند.

برابراز  6بين تركيبات آغوز و شير معمولي تفاوتهاي زيادي وجود دارداما بيشترين تفاوت آنهامربوط به پروتئين است كه نزديك به 

 بيشتر است . شير

 البته ميزان الكتوز شير معمولي از آغوز بيشتر است .

 Gut ساعت از تولد،دستگاه گوارش گوساله قادر به جذب پادتنها نيست كه به آن بسته شدن روده مي گويند) 42بعد از گذشت 

closure) 

 پادتنها را توليد مي كند.گاوهاي مسن )سه دوره شيردهي و باالتر( نسبت به گاوهاي جوان مقدار بيشتري از  

 پرورش گوساله ها از تولد تا شير گيري

 تغذيه با خوراكهاي مايع :

 شير كامل غذائي با قابليت هضم باال براي گوساله ها مي باشد . -

 درصد وزن بدن خود شير دريافت كند. 03تا  8گوساله بايد  -

 با آب گرم رقيق كرد . 0به0.1ست مي توان شير را با نسبت در نژادهايي مثل جرزي گرنزي كه درصد چربي شير آنها باال -

 شير حيواني كه به ورم پستان مبتالست يا شيري كه آنتي بيوتيك دارد را مي توان به مصرف گوساله ها رساند. -

  استفاده از شير جايگزين ،يك روش اقتصادي است زيرا هزينه آن نصف قيمت شير كامل است

 كيلو گرم آب رقيق مي كنند. 0.0گرم از آن را با 213پودر توليد مي شود وجايگزين شير به صورت 

 متغير است .%41تا0پروتئين است. مقدار چربي آن از%44جايگزين شير حاوي 

 افزودن امالح معدني و ويتامينها به آن ضروري است.

 خوراندن مقدار كمي آنتي بيوتيك به گوساله شيري سودمند است
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 .نمايد جفتگيري آن ار كمتر يا ماهگي 01 در بتواند بطوريكه است بزرگ و مناسب جثه با حيواني داشتن يسهتل پرورش از هدف 

 

 .است هزينه كم و آسان يكسال از تر مسن هاي تليسه پرورش 

 

 . گردد آغاز كنسانتره تغذيه بايد زايش از قبل ماه0تا4 

 

 .كنند مي توليد كمتري وشير هستند چاق زايمان نگامه در كه آورد مي بوجود هايي تليسه حد، از بيش تغذيه

 

 .گردد مي زايي سخت ومشكالت جثه شدن كوچكتر باعث نيز مطلوب حد از كمتر تغذيه

 

 ندارد بااليي دقت به نياز ها تليسه جايگاه امكانات

 

 .است نياز آبشخور يك تليسه 21 هر ازاء به

 

 Veal calf production سفيد گوشت توليد

 

  

 

 .روند مي كشتار به سفيد گوشت جهت (Bob veal calves) دلي تو هاي گوساله رخيب
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 كيلوگرم 084 تا 006 سفيد گوشت با هاي گوساله فروش براي وزن بهترين  

 

 .باشد مي 

 

 .كرد مطلع را دامپزشك بايستي رفت باالتر درجه 00 از واگر شود گرفته ركتوم دماي روز هر بايستي اول هفته 0تا4 برا  

 

 .باشد مناسب بايد تهويه وميزان ،رطوبت حرارت درجه داشتن نظر از داني گوساله داخلي محيط

 

 .نباشد %13 از بيش نسبي ورطوبت باشد درجه 40تا 01.1 بين بايد حرارت درجه 

 

 .است ضروري آمونياك حداقل با تازه هواي حفظ براي ضعيف تهويه

 

 .داد قرار گوساله 13 از كمتر بايد داني سالهگو هر در بيماريها بهتر كنترل براي 

  غذاهاي پلت شده خشكي هستند كه مانند جايگزين شير تهيه مي شوندPrestarter پيش شروع كننده ها

 روز به خوردن غذاي خشك عادت مي دهند و موجب آغاز رشد خواهند شد. 2پيش شروع كننده ها گوساله ها را طي 

 گرم در روز رسيد ،آنوقت بايد از شروع كننده لستفاده كرد.403ه در گوساله به زمانيكه مصرف پيش شروع كنند

 Calf starter شروع كننده گوساله

 روزگي به استفاده از شروع كننده بايد ترغيب گردد.6تا2گوساله از 

 كيلوگرم در روز محدود گردد. 4.0تا0.8مصرف شروع كننده بايد به 

 ماهگي نبايد به مصرف گوساله رساند.6تا2سيلوي ذرت و مرتع را قبل از 

 جايگاه

 

 متر0.4*0.8انواع مختلف جايگاه براي گوساله ها وجود دارد مانند جايگاه انفرادي به ابعاد 
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 3.10*0.44كه متحرك است و ابعاد آن  Elevated stalls جايگاه مرتفع با كف مشبك

  مي باشد.

 . سانتي متر از زمين بلندتر باشد 03جايگاه بايد 

 هفتگي انجام مي گيرد. 2تا 4مديريت شاخ سوزي گوساله ها در 

 مي توان از هيدروكسيد پتاس استفاده كرد

 براي بريدن شاخ تليسه ها ر اره مي توان بهره جست اما منجر به استرس وصدمه مي گردد.

 بيماريهاي گوساله

 درجه حرارت بحراني درهفته اول زندگي گوساله مي باشد. 

 هفته اول زندگي زياد است.0تا4له ها درتلفات گوسا

 براي كاهش تلفات گوساله ها بايد مادران آنها را خوب تغذيه كرد.

 وزن بدن باالتر رود . %03مصرف شير نبايد از 

 اضافه كردن آنتي بيوتيك به شير سودمند مي باشد.

 از جمله بيماريهاي شايع در گوساله ها :

 Acute calf septicemia عفونت خوني حاد گوساله -

 Common calf scours  اسهال معمولي گوساله -

   Pneumonia ذات الريه -

 پرورش گوساله از شير گيري تا يكسالگي

 مراقبت از گوساله ها از زمان شير گيري تا يك سالگي يكي از كم زحمت ترين كارهاي مديريتي است.

 راسي قرار مي دهند. 03تا8مدت كوتاهي پس از شيرگيري ،گوساله ها را در گروههاي 

 ليس زدن سر پستانكها منجر به ورم پستان ورشد نامناسب پستان خواهد شد .

 پروتئين داشته باشد.%06ماگي بيد حداقل 2جيره گوساله ها تا
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 بهره جست .  ماهه و باال تر مي توان از علوفه مرغوب03در مورد گوساله هاي 

 ر براي گوساله ها مهم استكمكمل ويتامين و امالح معدني خصوصا فسف

 اجراي برنامه واكسيناسيون با مشورت دامپزشك امري ضروري است.

 


