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  چکیده

راس  24هاي شیرخوار هلشتاین آزمایشی با استفاده از ي آغازین گوسالهجیرهي مرکبات به دهندهبه منظور بررسی نقش افزودن طعم

ها در گوساله. کیلوگرم، در قالب طرح کامال تصادفی انجام گردید 3/40ولد با میانگین وزن ت) راس ماده 12راس نر و  12(گوساله 

-طور آزاد در اختیار آني آغازین و آب نیز بهجیره. درصد وزن بدنشان از شیر تغذیه شدند 10هاي انفرادي نگهداري شده و  جایگاه

هاي و تا دو هفته پس از شیرگیري با خوراك ها در زمان مصرف یک کیلوگرم خوراك از شیرگرفتهگوساله. ها قرار داده شد

. ي آغازین بوددهنده وانیل اضافه شده به جیرهدرصد طعم) 1/0صفر و (تیمارهاي آزمایشی شامل دو سطح . آزمایشی تغذیه شدند

. گردیدگیري  روزانه، افزایش وزن روزانه و بازده خوراك مصرفی اندازهدر طول مدت آزمایش سن ازشیرگیري، مصرف خوراك

همچنین . )p>0/ 05(دهنده وانیل باعث افزایش مصرف ماده خشک در کل دوره پرورش گردید  نتایج به دست آمده نشان داد طعم

به لحاظ عددي . )p>0/ 05(روز زودتر از شیر گرفته شدند  13ي شاهد ي آزمایشی نسبت به جیرههاي مصرف کننده جیرهگوساله

دهنده وانیل نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان ي قبل از شیرگیري و کل دوره، در تیمار حاوي طعمورهافزایش وزن روزانه، در د

  .گرددها میها باعث کاهش سن ازشیرگیري و بهبود عملکرد آني گوسالهدهنده وانیل به جیرهتوان نتیجه گرفت افزودن طعممی. داد

  هاي هلشتاینگوساله - ازشیرگیري -ي آغازینجیره -هندهدطعم:هاي کلیديواژه

  مقدمه

هاي شیري بوده و هاي مدیریتی در مزارع پرورش دامها از مهمترین و حساسترین برنامهبا توجه به اینکه پرورش گوساله

و اي صحیح براي رشد کارهاي تغذیهدهند، به کار بردن راهآینده سوددهی اصلی مزارع را تشکیل می هايها در سالگوساله

انتقال هر چه سریعتر گوساله از دوره تغذیه شیر به  ،کارهایکی از این راه. سزایی برخوردار استها از اهمیت بهسالمت بهتر آن

اي آمادگی گوساله را ي هر چه سریعتر پرزهاي شکمبهي آغازین و توسعهتغذیه سریعتر جیره. باشدخشک می يتغذیه با جیره

از شیرگیري زودهنگام باعث . )6و  1(یابدهاي کارگري و تغذیه کاهش می کرده و در نتیجه هزینهبراي دوره انتقال فراهم 

مستعد ابتال به اسهال و مشکالت ها کاهش مدت زمان تغذیه گوساله از خوراك مایع شده و از آنجا که در این مدت، گوساله

دهندگان برآنند که با تغییر متابولیسم به همین دلیل پرورش.گوارشی هستند، کوتاهتر بودن این دوره بسیار مفید خواهد بود

از یک طرف به تکامل سریعتر شکمبه و از طرف دیگر به کاهش  ،شکمبه، افزایش بازدهی خوراك و در نهایت افزایش وزن

 در نتیجهها گشته و توانند موجب ترغیب شروع مصرف خوراك در گوسالهها میدهندهطعم.هاي پرورش کمک کنندهزینه



هاي دهندههاي گذشته طعمدر سال. داشته باشندافزایش وزن را در برباعث تکامل سریعتر شکمبه، از شیرگیري زودتر و 

. است ها اندك بودهي گوسالهاند هرچند این مطالعات در مورد استفاده در جیرهمصنوعی و طبیعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته

ین باعث افزایش مصرف ي آغازوانیل در جیره يدهندهطعم سطوح باالي اهده کردند استفاده ازمش) 2009(فتحی و همکاران 

دهنده نیز با افزودن طعم) 2007(توماس و همکاران  .)3(ها شدماده خشک، کاهش سن از شیرگیري و افزایش وزن گوساله

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر افزودن ). 5(ها افزایش مصرف خوراك را مشاهده کردند وانیل به آب مصرفی گوساله

ها آن و بازده خوراك مصرفی افزایش وزن روزانهها بر سن از شیرگیري، مصرف خوراك، دهنده وانیل به خوراك گوسالهطعم

  .بود

  هامواد و روش

مجتمع شیر و کیلوگرم، در 3/40با میانگین وزن تولد ) راس ماده 12راس نر و  12(راس گوساله  24با استفاده از  پژوهشاین 

درصد وزن بدن در دو نوبت صبح  10روزانه به اندازه هاي انفرادي نگهداري و ها در جایگاهسالهگو. گوشت گاواره انجام شد

از سن یک  .ها قرار داده شدي آغازین از سن ده روزگی و آب نیز به طور آزاد در اختیار آنجیره. از شیر تغذیه گشتندو عصر 

ي آغازین شامل ذرت، جو، کنجاله سویا، مالس، کنجاله جیره.درصد یونجه نیز به جیره افزوده شد 15تا پایان آزمایش  ماهگی

 12تیمار و  2این پژوهش در قالب طرح کامال تصادفی در . کلزا، گلوتن ذرت، سبوس گندم، مکمل مواد معدنی و ویتامینی بود

درصد  1/0ي آغازین حاوي و جیره) شاهد(دهنده ي آغازین بدون طعمامل جیرهتیمارهاي آزمایشی ش.تکرار صورت پذیرفت

Polar(دهنده وانیلطعم Bear, China, 100% Vanillin( ها در صورت مصرف یک کیلوگرم خوراك خشک گوساله. بود

میزان . ها قرار داده شدیار آنهاي آزمایشی در اختجیرهدر دو روز متوالی از شیر گرفته شدند و تا دو هفته بعد از شیرگیري 

 .ها ثبت شددر سه زمان تولد، از شیرگیري و پایان آزمایش وزن گوساله. گیري گردیدروزانه اندازهبه صورت مصرف خوراك 

در مراحل قبل و بعد از شیرگیري و همچنین در کل دوره ) نسبت اضافه وزن به خوراك مصرفی(بازده خوراك مصرفی 

هاي حاصل از آزمایش داده. هاي ماه اول و دوم آزمایش بودایج کل دوره در این پژوهش مربوط به دادهنت .محاسبه گردید

براي سایر مشاهدات تجزیه آماري GLMبراي داده هاي تکرار شده و رویه MIXEDو رویه SASافزار آماري توسط نرم

  .درنظر گرفته شد 05/0سطح معنی داري . گردید

  نتایج و بحث

- هرچند تفاوت معنی .)=04/0P(ي آزمایش گردیدباعث افزایش مصرف خوراك در کل دوره وانیل دهندهحاوي طعم يجیره

تر روز سریع 13ي وانیل دهندهي حاوي طعمکننده جیرههاي مصرفگوساله.ي پس از شیرگیري مشاهده نگردیدداري در دوره

ها نشان داد که از همچنین تجزیه واریانس داده. )=01/0P(رفته شدندي جیره شاهد از شیر گکنندههاي مصرفاز گوساله

دهنده وانیل در توان نتیجه گرفت استفاده از طعممی). =02/0P(روز زودتر از جنس ماده است  5شیرگیري در جنس نر تقریباً 

امکان زود ازشیرگیري  ،ریعتر شکمبه، همچنین تکامل بیشتر و ستر و بیشتر خوراك مصرفیجیره با تشویق دام به مصرف سریع

در  .مطابقت داشت )5(و توماس و همکاران )3(این نتایج با نتایج فتحی و همکاران.کندهاي شیرخوار را فراهم میگوساله

دهنده وانیل به لحاظ طعمدار نبود هرچند ها معنیدهنده وانیل بر افزایش وزن روزانه گوسالهاین آزمایش اثر استفاده از طعم



ي قبل گرمی در دوره 80که باعث افزایشبه طوري .گردیدي شاهد نسبت به جیره هاگوساله عددي باعث افزایش وزن روزانه

ي پس افزایش وزن روزانه در دوره. ي شاهد شدگرمی در کل دوره، در وزن روزانه، نسبت به جیره 50از شیرگیري و افزایش 

ي قبل از شیرگیري و جنس نر نیز نسبت به ماده در دوره .هاي مصرف کننده دو جیره تفاوتی نداشتر گوسالهاز شیرگیري، د

، کارلتو و )5(توماس و همکاراننتایج این آزمایش با نتایج). p>0/ 05(داشت داري در وزن روزانه کل دوره افزایش معنی

داري در افزایش وزن روزانه افزایش معنیفتحی و همکاران در آزمایش .مطابقت داشت) 4(یتوناو موریل و د )2(همکاران

دهنده وانیل نسبت به این آزمایش تواند به دلیل استفاده دو برابري از میزان طعمي قبل از شیرگیري مشاهده شد که میدر دوره

 5مشاهده نشد هر چند افزایش ي داري در بازده مصرف خوراك در کل دوره، قبل و پس از شیرگیرتفاوت معنی.)3(باشد

ي پس از شیرگیري و فتحی و همکاران نیز در دوره. ي قبل از شیرگیري به دست آمددرصدي بازده مصرف خوراك در دوره

ي قبل از شیرگیري مشاهده کردنددوره بازده خوراك مصرفی در پنج درصدي در ولی افزایشکل دوره تفاوتی مشاهده نکردند 

دهنده وانیل باعث تحریک اشتها، تشویق گوساله به مصرف خوراك بیشتر و افزایش سرعت ان داد استفاده از طعمنتایج نش.)3(

این آزمایش نشان همچنین . ي شیرخواري شودهاي دورهرشد شده که باعث کاهش سن ازشیرگیري و در پی آن کاهش هزینه

کاهش د اثرات استفاده از دو برابر این میزان را داشته باشد که در تواني آغازین میدرصد از وانیل در جیره 1/0داد افزودن 

  .آیدمی شمارهاي پرورش امري مهم به هزینه

  

  به جیره آغازین دهنده وانیلطعم افزودنبا  هاي مختلفها در دورهگوسالهعملکرد  میانگین حداقل مربعات): 1(جدول 

  SEMP value  دهنده وانیلدرصد طعم 2/0حاوي   )شاهد(دهنده بدون طعم  صفت

  01/0  4/2  8/56  7/69  )روز(سن از شیرگیري 

  04/0  72  6/602  4/389  )گرم در روز(مصرف ماده خشک در کل دوره 

NS  21  0/328  0/281  )گرم در روز(مصرف ماده خشک در دوره قبل از شیرگیري 

  NS  113  1731/5  1/1858  )گرم در روز(مصرف ماده خشک در دوره پس از شیرگیري 

  NS  20  890  840  )گرم در روز(افزایش وزن روزانه در کل دوره 

  NS  20  890  810  )گرم در روز(افزایش وزن روزانه در دوره قبل از شیرگیري 

  NS  90  720  760  )گرم در روز(افزایش وزن روزانه در دوره پس از شیرگیري 

  NS  03/0  70/0  73/0  بازده مصرف خوراك در کل دوره

  NS  02/0  66/0  61/0  صرف خوراك در دوره قبل از شیرگیريبازده م

  NS  04/0  42/0  42/0  بازده مصرف خوراك در دوره پس از شیرگیري
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Abstract:
The objective of this study was to determine the effect of vanilla flavoured to calf starter on 
preweaning and postweaning calf performance and feed intake. Twenty-four Holstein calves were 
assigned to a randomized block design with 2 dietary treatments with 12 calves (6 females and 6 
males) per treatment. Vanilla flavoured was fed at 0.1% of the starter and control group diet contained 
no added flavoure. Calves were housed in individual hutches, and fed whole milk at 10% of the initial 
body weight daily and had free access to starter and water. Body weight was measured at birth, at 
weaning and at the end of study. The weaning criterion was defined as the calf age at a daily intake of 
1 kg starter for 2 days, consecutively. The experiment was ended 2 weeks after weaning the calves. 
Average daily feed intake for calves fed flavoured starter was greater compared with calves fed control 
starter (p<0.5). The calves fed flavoured starter met weaning criteria at a younger age, so that they had 
13 days shorter preweaning period (P<0.05). Average daily gain not significantly but the calves fed 
flavoured starter greater than control starter at preweaning and at overall period. There were no 
differences in treatment means between calves for total gain and starter consumption in after weaning. 
The results of this study demonstrate that the added vanilla flavoured to calves starter resulted in 
increased feed intake and decreased the weaning age. However, after weaning the supplementing a 
flavoure had no effect on any variables measured.

Keywords: flavoure- calf starter- weaning- Holstein calves
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چکیده

به منظور بررسی نقش افزودن طعمدهندهی مرکبات به جیرهی آغازین گوسالههای شیرخوار هلشتاین آزمایشی با استفاده از 24 راس گوساله (12 راس نر و 12 راس ماده) با میانگین وزن تولد 3/40 کیلوگرم، در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گردید. گوسالهها در جایگاههای انفرادی نگهداری شده و 10 درصد وزن بدنشان از شیر تغذیه شدند. جیرهی آغازین و آب نیز بهطور آزاد در اختیار آنها قرار داده شد. گوسالهها در زمان مصرف یک کیلوگرم خوراک از شیرگرفته و تا دو هفته پس از شیرگیری با خوراکهای آزمایشی تغذیه شدند. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح (صفر و 1/0) درصد طعمدهنده وانیل اضافه شده به جیرهی آغازین بود. در طول مدت آزمایش سن ازشیرگیری، مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه و بازده خوراک مصرفی اندازهگیری گردید. نتایج به دست آمده نشان داد طعمدهنده وانیل باعث افزایش مصرف ماده خشک در کل دوره پرورش گردید (05/ 0 > p). همچنین گوسالههای مصرف کننده جیرهی آزمایشی نسبت به جیرهی شاهد 13 روز زودتر از شیر گرفته شدند (05/ 0 > p). به لحاظ عددی افزایش وزن روزانه، در دورهی قبل از شیرگیری و کل دوره، در تیمار حاوی طعمدهنده وانیل نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد. میتوان نتیجه گرفت افزودن طعمدهنده وانیل به جیرهی گوسالهها باعث کاهش سن ازشیرگیری و بهبود عملکرد آنها میگردد.

واژههای کلیدی: طعمدهنده- جیرهی آغازین-  ازشیرگیری- گوسالههای هلشتاین

مقدمه

با توجه به اینکه پرورش گوسالهها از مهمترین و حساسترین برنامههای مدیریتی در مزارع پرورش دامهای شیری بوده و گوسالهها در سالهای آینده سوددهی اصلی مزارع را تشکیل میدهند، به کار بردن راهکارهای تغذیهای صحیح برای رشد و سلامت بهتر آنها از اهمیت بهسزایی برخوردار است. یکی از این راهکارها، انتقال هر چه سریعتر گوساله از دوره تغذیه شیر به تغذیه با جیرهی خشک میباشد. تغذیه سریعتر جیرهی آغازین و توسعهی هر چه سریعتر پرزهای شکمبهای آمادگی گوساله را برای دوره انتقال فراهم کرده و در نتیجه هزینههای کارگری و تغذیه کاهش مییابد (1 و 6). از شیرگیری زودهنگام باعث کاهش مدت زمان تغذیه گوساله از خوراک مایع شده و از آنجا که در این مدت، گوسالهها مستعد ابتلا به اسهال و مشکلات گوارشی هستند، کوتاهتر بودن این دوره بسیار مفید خواهد بود. به همین دلیل پرورشدهندگان برآنند که با تغییر متابولیسم شکمبه، افزایش بازدهی خوراک و در نهایت افزایش وزن، از یک طرف به تکامل سریعتر شکمبه و از طرف دیگر به کاهش هزینههای پرورش کمک کنند. طعمدهندهها میتوانند موجب ترغیب شروع مصرف خوراک در گوسالهها گشته و در نتیجه باعث تکامل سریعتر شکمبه، از شیرگیری زودتر و افزایش وزن را در برداشته باشند. در سالهای گذشته طعمدهندههای مصنوعی و طبیعی بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند هرچند این مطالعات در مورد استفاده در جیرهی گوسالهها اندک بوده است. فتحی و همکاران (2009) مشاهده کردند استفاده از سطوح بالای طعمدهندهی وانیل در جیرهی آغازین باعث افزایش مصرف ماده خشک، کاهش سن از شیرگیری و افزایش وزن گوسالهها شد (3). توماس و همکاران (2007) نیز با افزودن طعمدهنده وانیل به آب مصرفی گوسالهها افزایش مصرف خوراک را مشاهده کردند (5). هدف از این تحقیق بررسی تاثیر افزودن طعمدهنده وانیل به خوراک گوسالهها بر سن از شیرگیری، مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه و بازده خوراک مصرفی آنها بود.

مواد و روشها

این پژوهش با استفاده از 24 راس گوساله (12 راس نر و 12 راس ماده) با میانگین وزن تولد 3/40 کیلوگرم، در مجتمع شیر و گوشت گاواره انجام شد. گوسالهها در جایگاههای انفرادی نگهداری و روزانه به اندازه 10 درصد وزن بدن در دو نوبت صبح و عصر از شیر تغذیه گشتند. جیرهی آغازین از سن ده روزگی و آب نیز به طور آزاد در اختیار آنها قرار داده شد. از سن یک ماهگی تا پایان آزمایش 15 درصد یونجه نیز به جیره افزوده شد. جیرهی آغازین شامل ذرت، جو، کنجاله سویا، ملاس، کنجاله کلزا، گلوتن ذرت، سبوس گندم، مکمل مواد معدنی و ویتامینی بود. این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی در 2 تیمار و 12 تکرار صورت پذیرفت. تیمارهای آزمایشی شامل جیرهی آغازین بدون طعمدهنده (شاهد) و جیرهی آغازین حاوی 1/0 درصد طعمدهنده وانیل (Polar Bear, China, 100% Vanillin) بود. گوسالهها در صورت مصرف یک کیلوگرم خوراک خشک در دو روز متوالی از شیر گرفته شدند و تا دو هفته بعد از شیرگیری جیرههای آزمایشی در اختیار آنها قرار داده شد. میزان مصرف خوراک به صورت روزانه اندازهگیری گردید. در سه زمان تولد، از شیرگیری و پایان آزمایش وزن گوسالهها ثبت شد. بازده خوراک مصرفی (نسبت اضافه وزن به خوراک مصرفی) در مراحل قبل و بعد از شیرگیری و همچنین در کل دوره محاسبه گردید. نتایج کل دوره در این پژوهش مربوط به دادههای ماه اول و دوم آزمایش بود. دادههای حاصل از آزمایش توسط نرمافزار آماری SAS و رویه MIXED برای داده های تکرار شده و رویه GLM برای سایر مشاهدات تجزیه آماری گردید. سطح معنی داری 05/0 درنظر گرفته شد.

نتایج و بحث

جیرهی حاوی طعمدهنده وانیل باعث افزایش مصرف خوراک در کل دورهی آزمایش گردید (04/0 P=). هرچند تفاوت معنیداری در دورهی پس از شیرگیری مشاهده نگردید. گوسالههای مصرفکننده جیرهی حاوی طعمدهندهی وانیل 13 روز سریعتر از گوسالههای مصرفکنندهی جیره شاهد از شیر گرفته شدند (01/0 P=). همچنین تجزیه واریانس دادهها نشان داد که از شیرگیری در جنس نر تقریباً 5 روز زودتر از جنس ماده است (02/0 P=). میتوان نتیجه گرفت استفاده از طعمدهنده وانیل در جیره با تشویق دام به مصرف سریعتر و بیشتر خوراک مصرفی، همچنین تکامل بیشتر و سریعتر شکمبه، امکان زود ازشیرگیری گوسالههای شیرخوار را فراهم میکند. این نتایج با نتایج فتحی و همکاران (3) و توماس و همکاران (5) مطابقت داشت. در این آزمایش اثر استفاده از طعمدهنده وانیل بر افزایش وزن روزانه گوسالهها معنیدار نبود هرچند طعمدهنده وانیل به لحاظ عددی باعث افزایش وزن روزانه گوسالهها نسبت به جیرهی شاهد گردید. به طوریکه باعث افزایش80 گرمی در دورهی قبل از شیرگیری و افزایش 50 گرمی در کل دوره، در وزن روزانه، نسبت به جیرهی شاهد شد. افزایش وزن روزانه در دورهی پس از شیرگیری، در گوسالههای مصرف کننده دو جیره تفاوتی نداشت. جنس نر نیز نسبت به ماده در دورهی قبل از شیرگیری و کل دوره افزایش معنیداری در وزن روزانه داشت (05/ 0 > p). نتایج این آزمایش با نتایج توماس و همکاران (5)، کارلتو و همکاران (2) و موریل و دایتون (4) مطابقت داشت. در آزمایش فتحی و همکاران افزایش معنیداری در افزایش وزن روزانه در دورهی قبل از شیرگیری مشاهده شد که میتواند به دلیل استفاده دو برابری از میزان طعمدهنده وانیل نسبت به این آزمایش باشد (3). تفاوت معنیداری در بازده مصرف خوراک در کل دوره، قبل و پس از شیرگیری مشاهده نشد هر چند افزایش 5 درصدی بازده مصرف خوراک در دورهی قبل از شیرگیری به دست آمد. فتحی و همکاران نیز در دورهی پس از شیرگیری و کل دوره تفاوتی مشاهده نکردند ولی افزایش پنج درصدی در بازده خوراک مصرفی در دورهی قبل از شیرگیری مشاهده کردند (3). نتایج نشان داد استفاده از طعمدهنده وانیل باعث تحریک اشتها، تشویق گوساله به مصرف خوراک بیشتر و افزایش سرعت رشد شده که باعث کاهش سن ازشیرگیری و در پی آن کاهش هزینههای دورهی شیرخواری شود. همچنین این آزمایش نشان داد افزودن 1/0 درصد از وانیل در جیرهی آغازین میتواند اثرات استفاده از دو برابر این میزان را داشته باشد که در کاهش هزینههای پرورش امری مهم به شمار میآید.

جدول (1): میانگین حداقل مربعات عملکرد گوسالهها در دورههای مختلف با افزودن طعمدهنده وانیل به جیره آغازین

		صفت

		بدون طعمدهنده (شاهد)

		حاوی 2/0 درصد طعمدهنده وانیل

		SEM

		P value



		سن از شیرگیری (روز)

		7/69

		8/56

		4/2

		01/0



		مصرف ماده خشک در کل دوره (گرم در روز)

		4/389

		6/602

		72

		04/0



		مصرف ماده خشک در دوره قبل از شیرگیری (گرم در روز)

		0/281

		0/328

		21

		NS



		مصرف ماده خشک در دوره پس از شیرگیری (گرم در روز)

		1/1858

		1731/5

		113

		NS



		افزایش وزن روزانه در کل دوره (گرم در روز)

		840

		890

		20

		NS



		افزایش وزن روزانه در دوره قبل از شیرگیری (گرم در روز)

		810

		890

		20

		NS



		افزایش وزن روزانه در دوره پس از شیرگیری (گرم در روز)

		760

		720

		90

		NS



		بازده مصرف خوراک در کل دوره

		73/0

		70/0

		03/0

		NS



		بازده مصرف خوراک در دوره قبل از شیرگیری

		61/0

		66/0

		02/0

		NS



		بازده مصرف خوراک در دوره پس از شیرگیری

		42/0

		42/0

		04/0

		NS
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Abstract:

The objective of this study was to determine the effect of vanilla flavoured to calf starter on preweaning and postweaning calf performance and feed intake. Twenty-four Holstein calves were assigned to a randomized block design with 2 dietary treatments with 12 calves (6 females and 6 males) per treatment. Vanilla flavoured was fed at 0.1% of the starter and control group diet contained no added flavoure. Calves were housed in individual hutches, and fed whole milk at 10% of the initial body weight daily and had free access to starter and water. Body weight was measured at birth, at weaning and at the end of study. The weaning criterion was defined as the calf age at a daily intake of 1 kg starter for 2 days, consecutively. The experiment was ended 2 weeks after weaning the calves. Average daily feed intake for calves fed flavoured starter was greater compared with calves fed control starter (p<0.5). The calves fed flavoured starter met weaning criteria at a younger age, so that they had 13 days shorter preweaning period (P<0.05). Average daily gain not significantly but the calves fed flavoured starter greater than control starter at preweaning and at overall period. There were no differences in treatment means between calves for total gain and starter consumption in after weaning. The results of this study demonstrate that the added vanilla flavoured to calves starter resulted in increased feed intake and decreased the weaning age. However, after weaning the supplementing a flavoure had no effect on any variables measured.
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