
 



 עדה המארגנת ו הו 

 

 יואב שעני   – עריכת חוברת תקצירי ההרצאות  

 , אגף בע"ח שה"מ    רפנט; ,  הכנס  יו"ר    גבי עדין   ר  " ד

 מועצת החלב    יו"ר הועדה המארגנת;    אלי ג'ורנו 

 יצרני החלב בישראל   ארגון    ; חבר    ליאור שמחה 

 מנהל המחקר החקלאי    ; , רפרנט חבר         עוזי מועלם  פרופ. 

 צאן  תחום שה"מ,    ; ית , רפרנט החבר    דורית כבביה 

 בישראל   יצרני החלב   ארגון    , רפרנט; חבר   ר יניב לבון " ד

 החקלאית    חבר, רפרנט;    ר מאור קדמי " ד

 הפקולטה לחקלאות    חבר, רפרנט;    פרופ. צבי רוט 

 מועצת החלב    חבר, רפרנט;    עדין שווימר ר  " ד

   לחלב   קר ב   תחום שה"מ,    , רפרנט; מרכז מדעי   יואב שעני  

 רפת רן    רפרנט; חבר,     ערן ארז 

 מועצת החלב    חבר, רפרנט;    ד"ר צביקה בנאור 

 מועצת החלב    חברה;    ר טובה אברך " ד 

 

 

 

 התאחדות הנוקדים עזיזה    חברה;    אילנית דדוש קלפון 

 

 

 

 מועצת החלב    ; חברה    אדריאנה שוחט 

 יצרני החלב בישראל   ארגון    חברה;    ענבל בלס  

 תחום בקר לחלב שה"מ,    ; רפרנט   חבר    הלל מלכה 

 טל נירל 

 

 , אגף בע"ח שה"מ   ; חברה, רכזת   
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 2022  בדצמבר  14-12  בירושלים,   מלון רמדה ב   33-ה הכנס    -   תוכן העניינים 

 שם הרצאה  מרצה  עמוד  שעה 

 והסביבה. יו"ר הילל מלכה : הרפת  1מושב    -   12/12/22לם מלכת שבא, יום שני  או 

10:00 11 
גדעון 
 חיים ?-מה בין גזי חממה, שינוי אקלים ומשקי בעלי טופורוב

( של פליטות פחמן ברפת LCAהערכת מעגל חיים ) מידד קיסינג'ר 13 10:30
 הישראלית

 איציק מזרחי 15 11:00
גרה ופרות חלב בפרט, ידע עדכני על -פליטת מתאן ממעלי

המתאן, התפקיד שהוא ממלא בעיכול המזון תהליך יצור 
  ואפשריות להפחתת יצורו

 : רווחת הפרה. יו"ר ד"ר יואב יקיר 2מושב    -   12/12/22אולם מלכת שבא, יום שני  

 נעם ברגמן 19 11:30
 מקבל מלגה 

זיהוי ביומטרי באמצעות מערכת לסיווג פנים בזמן אמת של 
 פרות חולבות

 ליטל שן 21 11:50

רמות סטרס דרך ניטור התנהגויות חברתיות באמצעות חיזוי 
מערכת מעקב המבוססת על תגי מיקום ושימוש בבינה 

מלאכותית: צעד ראשון לקראת מעקב רציף ואובייקטיבי 
 אחרי רווחת הפרה

האם הפרות ברפת מתקשרות זו עם זו? סוגי  -שפת הפרות  סיוון לאקר 23 12:10
 והתנהגויות להעברת מסרים בעדר. געיות

השפעת העשרה סביבתית על התנהגות אגרסיבית או  סמיר מבג'יש 25 12:30
 חברתית של עיזים בממשק אינטיסיבי

 שאלות וסיכום המושב    12:50

 : טיפוח. יו"ר ד"ר מירי צינדר 3מושב    -   12/12/22ון ותמר, יום שני  אולם אמנ 

קזאין המשפיע על התגבנות החלב  κקביעת גנוטיפ לגן  לבוןיניב  29 11:30
 ובחינת שילובו בטיפוח  

 טיפוח בקר לחלב לייצור חלבון ופוריות בעידן הגנומיקה יהודה ולר 31 11:50

אריאל  33 12:10
 שבתאי

סמנים גנטיים, ביוכימיים והתנהגותיים לשיפור רווחת מעלי 
 גירה

 אייל סרוסי 35 12:30
יישום מערכות לומדות לניבוי ערכי חמ"מ באמצעות סמנים 

 גנטיים באוכלוסיית בקר לחלב בישראל

 שאלות וסיכום המושב    12:50
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 שם הרצאה  מרצה  עמוד  שעה 

 גיא ורון : אקטואליה וכלכלה. יו"ר  4מושב    -   12/12/22אולם מלכת שבא, יום שני  

 החלב לאורך השניםרפורמות בענף  איציק שניידר  16:00
 תכנית אסטרטגית – 2030ענף החלב  ליאור שמחה  16:20

"חלב עם הרוח" הזירה הציבורית והשפעתה על משק החלב  אלי קמיר  16:40
 בישראל

 נל ענף החלבאפ  17:00

אנדראה  39 18:00
 רוסטי

 )הרצאה באנגלית( העתיד של ייצור מזון מהחי 

 

 : בריאות העדר. יו"ר ד"ר שלמה בלום 5מושב    -   13/12/22שלישי  אולם מלכת שבא, יום  

09:00 43 
סולומון 

 אפרם
נוכחות של שאריות תרופות וחיידקים עמידים בזבל פטמים 

 והשפעת הטיפולים

09:20 45 
-דניאל יסעור

 לנדאו
 –נגיעות נדירה בבילהרציה בעדר בקר לבשר מרמת הגולן 

 תיאור מקרה

 דרוקרשקד  47 09:40
הקדמת הביוץ הראשון לאחר ההמלטה כאמצעי להורדת 

-קלינית בפרות חלב הולשטיין-התחלואה בדלקת רחם תת
 פריזי

מיכאל ואן  49 10:00
 סטרטן

דלקת מפרקים בעגלות לתחלופה ברפתות בישראל: האם 
 התופעה חדשה והאם קיים קשר לחיסון כנגד ברוצלוזיס?

גיאורגי  51 10:20
 שטנברג

זיהוי מקדים למקור פתוגני של דלקת עטין בחלב באמצעות 
 שבב אופטי

 שלמה בלום 53 10:40
השפעת טיפול בגלים אקוסטיים בדלקות עטין על העלמות 

 החיידק ועל החלמת הפרה ברפתות בישראל

 שאלות וסיכום המושב    11:00

 פרופ' צביקה רוט : פוריות. יו"ר  6מושב    -   13/12/22, יום שלישי  דלילה אולם  

 מורן גרשוני 57 09:20
ניתוח טרנסקריפטום העובר: גנים חשודים כמוחתמים 
אימהית מעורבים בהשתרשות העובר ובנטייה להפלות 

 מוקדמות בפרות חלב

 מורן גרשוני 59 09:40
פיתוח גישה לזיהוי שינויים גנטיים המעורבים בפוריות 

 מאפייני זרמה ושיוך משפחתינמוכה בפרים על ידי ניתוח 

הערכת איכות תאי זרע באמצאות שני מכשירים לאנליזה  יואל זרון 61 10:00
 מחקר השוואתי  -ממוחשבת 

10:20 63 
 -שירה יעקבי 

 ארצי
על הביצית והעובר המתפתח  B1 השפעה של אפלטוקסין

  בבקר

 ליאורה כץ  65 10:40
 מקבלת מלגה 

 ופיזיולוגי של יחסי הזוויג בהמלטה בבקר לחלבאפיון גנטי 

 שאלות וסיכום המושב    11:00
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 שם הרצאה  מרצה  עמוד  שעה 

 : בריאות העדר. יו"ר ד"ר גבי קניגסוולד 7מושב    -   13/12/22אולם מלכת שבא, יום שלישי  

 ניתוח התפרצות קדחת שלושת הימים במשקי החלב  מאור קדמי 69 11:10

 תמונת מצב מפי הרופא הראשי של החקלאית גבי קניגסוולד 71 11:30

מיכאל ואן  72 12:00
 סטרטן

מודל סימולציה ככלי המסייע בבחירת אסטרטגיה מיטבית 
 בתוכניות לשליטה בנאוספורוזיס ברפת 

 תמיר גושן 74 12:20
והאיומים  2022 -מה השתנה ב –מחלת הפה והטלפיים 

 השונים במרחב

 שאלות וסיכום המושב    12:50

  -: עדכונים בדרישות תזונתיות של בקר לחלב  8מושב    -   13/12/22, יום שלישי  דלילה אולם  
NASEM 2021 יו"ר פרופ' סמיר מב'גיש . 

 מבט כללי - NASEM 2021 יואב שעני 79 11:10

יהושב בן  81 11:30
 בדיקות מעבדה מאיר

 אנרגיה עוזי מועלם 83 12:00

 ויטמינים ומינרלים יואב שעני 85 12:30

 המושבשאלות וסיכום     12:50

 : פיזיולוגיה ועומס חום . יו"ר ד"ר מאיה זכות 9מושב    -   13/12/22אולם מלכת שבא, יום שלישי  

-אלברט דה 89 14:00
 וריז

הערך הכלכלי של צינון פרות ביובש במדינות השונות 
 )הרצאה באנגלית( בארה"ב 

 מאיה זכות 92 14:30

על מדדים  3-השפעת הזנה בחומצות שומן מסוג אומגה
דלקתיים ורגישות לאינהשפעת הזנה בחומצות שומן מסוג 

על מדדים דלקתיים ורגישות לאינסולין בפרות  3-אומגה
 לאחר ההמלטה 

 עירא פלך 94 14:50
בחינת השונות בין פרות במדדי עומס חום ואפיון תת 

 גבוהה לעומס חום אוכלוסייה של פרות עם עמידות 

 ענווה גוטמן 96 15:10
השפעת טיפול בגלים אקוסטיים בתחילת התחלובה על 

 תנובת חלב ברפתות בישראל

 שאלות וסיכום המושב    15:40
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 שם הרצאה  מרצה  עמוד  שעה 

 : צאן. יו"ר סמיר קעדאן 10מושב    -   13/12/22, יום שלישי  דלילה אולם  

-צינדרמירי  101 14:00
 כהן

שיפור תכונות יצרנות ואיכות המוצר בצאן באמצעות הזנה 
 במורינגה מכונפת 

 אביב אשר 103 14:30

(  Chenopodium quinoa Willdשימוש בצמח הקינואה )
כגידול חדש למספוא להזנת צאן והשפעתו על ביצועים, 

יעילות ייצור ויעילות ניצולת מזון בטלאים לפיטום ובעזים 
 לחלב.

 תחמיץ ערבה לעיזים חולבות יאן לנדאו  105 14:50

 חי דביר 107 15:10
לשיפור ביצועים מטבוליים והתמודדות עם עקות  B1ויטמין 

 אנרגטיות בצאן

יצרנות מספוא גס בתנאי יובש בנגב :בחינה השוואתית של  ראיד אלמחדי 108 15:30
 זנים מסורתיים של שעורה וחיטה 

15:50 110 
פרנק 

 )הרצאה באנגלית(  עז החלב ההולנדית בירקנהאוס

 שאלות וסיכום המושב    16:20

 חיים וטיפול בשפכים.  - : ממשק בעלי 11מושב    -   13/12/22אולם מלכת שבא, יום שלישי  
 יו"ר ד"ר יניב לבון 

השפעת אורך מרווח בין המלטות על אופן ההמלטה, מחלות  אפרים עזרא 115 15:50
 המלטה ויציאה בתחלובה העוקבת

בדיקה ואבחון טיפולים מקומיים מעשיים וסביבתיים בזבל  הלל מלכה 117 16:20
 המדרכים ברפת החלב 

 שימוש בזבל נוזלי כדשן לשדות הגד"ש והפלחה הלל מלכה 119 16:30

 הצגת המפרטים האחידים תומא עבוד 121 16:50

-אלברט דה 123 17:20
 וריז

 )הרצאה באנגלית( הערך הכלכלי של הריון ברפת החלב 

 שאלות וסיכום המושב    17:50
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 שם הרצאה  מרצה  עמוד  שעה 

 : צאן. יו"ר דורית כבביה 12מושב    -   13/12/22, יום שלישי  דלילה אולם  

 וסקירת מצב ענף הצאן 21סיכום נתוני סקר הרכב חלב צאן  דורית כבביה 129 16:30

16:50 131 
 עדי אלון

 מקבלת מלגה 
מערכת ראייה ממוחשבת לזיהוי ומעקב שתייה של טלאים 

 בדיר מסחרי

 תמיר אלון 133 17:10
שאיבת נוזלי שפיר משגר מרובה עוברים של כבשות בסוף 
ההריון כאמצעי להערכת הסטטוס המטבולי והחיוניות של 

 העוברים

 כורח המציאות?רזון בכבשים ועיזים, האם  שמוליק זמיר 135 17:30

 שאלות וסיכום המושב    17:50

 המשק המשפחתי: יו"ר יוני דמרי   : 15מושב    -   13/12/22, יום שלישי  אמנון ותמר אולם  

 סיכומים כלכליים ככלי לניהול הרפת המושבית דודי בירן 163 14:00

 כל המספרים והסיבות   - רפואת עדר ברפת המשפחתית  עומר קליין  14:20

שלומית   14:40
 חיזוק המשק המשפחתי על ידי האגודות השיתופיות שיחור רייכמן

 המשק המשפחתי לאן? -פאנל     15:00

 

 : הזנה. יו"ר ד"ר גבי עדין 13מושב    -   14/12/22אולם מלכת שבא, יום רביעי  

 עדי איריץ 139 09:30
 ישראלית חולבת -התנהגות השתייה של פרת הולשטיין מקבלת מלגה 

09:50 141 
 פאדי סהליב
 מקבל מלגה 

( לבליל על Capsicum sppהשפעת הוספת מיצוי פלפל ).
צריכת מזון, תנובה ויעילות של פרות בעלות יעילות ניצול 

 מזון גבוהה או נמוכה 

 עוזי מועלם 143 10:10
השפעת פרופיל חומצות השומן והמופע הכימי של חומצות 

 שומן על הנעכלות וביצועי פרות חלב גבוהות תנובה  

 חן שפירר 145 10:30
 מקבלת מלגה 

השפעת שינויים ביחסים בין חומצה פלמיטית לחומצה 
אוליאית בתוסף שומן המוגש כמלחי סידן של חומצות שומן 

 גבוהות תנובה על נעכלות וביצועי פרות חלב 

מערבותם של פרוטוזואה ריסנית במטאבוליזם של הכרס  אלי ז'מי 147 10:50
 וייצור מתאן

 דניאל ביקל 149 11:10
קנה דחוס מול חלול: תכונות קנה חדשות בחיטה ישראלית 

 והשפעתן על ייצרנות ואיכות מספוא

בסוכרוז, על ביצועי היצור של השפעת החלפת שעורה במנה,  אהוד שוהם 151 11:30
 פרות חלב

 שאלות וסיכום המושב    11:50
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 שם הרצאה  מרצה  עמוד  שעה 

 : יונקים וגידול עגלות. יו"ר פרופ' עוזי מועלם 14מושב    -   14/12/22אולם מלכת שבא, יום רביעי  

הכרס, התנהגות  pHבחינת השפעת הגבלת צריכת מזון על  יואב שעני 155 12:00
 אכילה וביצועי עגלות הרות ברפת החלב 

12:20 157 
יהושב בן 

 מאיר
בחינת השפעת ממשק הגידול, מלונות מופרדות מול מלונות 

 צמודות, על צריכת מזון, גדילה, והתנהגות בעגלות יונקות

ייעודית ליונקים על גדילה ופוריות עגלות השפעת תערובות  איל פרנק 159 12:40
  תחלופה 

פני בנושא " העיתונאי והפרשן אוהד חמו –הרצאת נעילה    13:00
 "על מה שקורה במזרח התיכון השטח

 33-סיכום הכנס ה גבי עדין  13:45

 ארוחת צהריים   14:00
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 חלוקת אותות   

 ומלגות 
מירון, מר    )שוקי(  ד"ר יהושע   :הבקר   ענף   ייקיר 

 . מר ישראל בליט צביקה שריד ו 

   בעוטף עזהמובילי החלב   : בענף הבקר אות הוקרה 

 דוד בן עוזיאל פרס הימן:  

 

 מועצת החלב:  מקבלי מלגת  מצטיינים  תלמידי מחקר  

, חן  פאדי סהליב ,  עדי איריץ ,  עדי אלון , ליאורה כץ,  נעם ברגמן 

 שפירר 
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   הרפת והסביבה 

 

 1  מושב 

 

ה הילל מלכיו"ר:  
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 מה בין גזי חממה, שינוי אקלים ומשקי בעלי חיים? 

 3ויעל קחל 2, מריקה לינסקי 1*גדעון טופורוב

 משרד "ממשק",    תוכנית  עמיתת2   ;הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרדאקולוגיה,  -אגרואגף  ,  שה"מ1

כלכלה  למחקר  החטיבה3,  הסביבה  ולמדעי  לאקולוגיה  והאגודה  הכפר   ופיתוח  החקלאות  ,

 הכפר  ופיתוח החקלאות  משרדואסטרטגיה, 

gidont@shaham.moag.gov.il 
 

. בעתידמשך  יצפויה לההמעלות, מגמה    1.4  -הטמפרטורה הממוצעת בישראל בכעלתה    1950מאז  

שינוי האקלים אינו מתבטא בטמפרטורה בלבד, אלא גם בשינוי במשטר הגשמים ובהגברת תופעות 

אקלים קיצוניות, המציבים אתגר משמעותי בפני החקלאות בכלל, ובפני משקי בעלי החיים בפרט.  

פוריות  פוגעים ב  -חיות משק יצרניות  ד העומס המטבולי הגבוה של  לצהטמפרטורות הגבוהות בקיץ,  

בנוסף, עומס החום מהווה נטל בריאותי ישיר ועקיף. .  ומגדילים את הוצאות המשק  ובת החלבתנבו

ובאופן  ואירועי קיצון אקלימיים גורמים לעקה ומשפיעים על מערכת החיסון;  באופן ישיר, החום  

חדשות   מחלות  להתפרצות  המחלות,  מעבירי  מהווקטורים  לחלק  נוחים  האקלים  תנאי  עקיף, 

קיימות. לצד האתגרים המתהווים בעקבות שינויי אקלים אלה, מתפתחים גם כלים  ולהחמרת מחלות  

 ם. יממשקיו יםטכנולוגיעם אקלים חם וקיצוני הכוללים אמצעים גנטיים,  ותהסתגלל

בעל   גורם  הנחשבת  באטמוספירה,  החממה  גזי  בריכוז  עלייה  ניכרת  התעשייתית  המהפכה  מאז 

גזי החממה, כמו  השפעה משמעותית, גם אם לא הגורם הבל עדי, לשינויי האקלים. עלייה בריכוז 

)-פחמן דו )2COחמצני  )-( וחמצן דו4CH(, מתאן  (, מיוחסת להתנהגות בני האדם, כגון O2Nחנקני 

גוברת   מכך,  כתוצאה  ועוד.  חקלאות  תעשייה,  תחבורה,  בנייה,  פסולת,  הטמנת  אנרגיה,  צריכת 

פליטות גזי החממה. החקלאות פרוסה על שטח קרקע נרחב  הדרישה בעולם לפעולה ממשית למיתון  

חממה גזי  של  והפליטה  הקליטה  מאזן  על  משמעותי  באופן  ומשפיעה  חקלאות  בעולם,  צמחי   .

דו פחמן  קולטים  המשק,  חיות  ולהזנת  לאדם  ולסיבים  למזון  בצמח ,  חמצני-המגודלים  הנצבר 

אורגניזמים, הצורכים  - אצות ומיקרו  ובסביבתו ונאצרים בקרקע. בריכות המשמשות למדגה מכילות

במשקע. לאצירתו  ותורמים  פחמן  הם  ולפעילות    גם  הקרקע  לבריאות  חיוני  החיים  בעלי  זבל 

המיקרובית המיטיבה. רעיית בעלי חיים עשויה להגביר את חידוש הצומח ולשפר את משך הצימוח, 

 י חממה לאטמוספירה. ובכך להגדיל את אצירת הפחמן, לווסת שריפות יער ולמנוע פליטות גז

ולבקרת   מיכוןחמצני כתוצאה מצריכת אנרגיה הנדרשת ל-בפעילות החקלאית נפלט פחמן דו,  מאידך

מתאן ון לסוגיהם.  שי דחנקני נפלט מיישום של חומרי  -חמצן דו  עיבוד קרקע.האקלים, וכתוצאה מ

ומחיות המשק,    אורגניזמים במערכת העיכול של-מיקרומ  נפלט שאריות צמחים מזבל בעלי חיים 

למערכות המזון, כלומר לכלל   מיוחסות  פליטותהרבע עד שליש מברמה העולמית, כחיים.    ובעלי

החיים מחזור  המזון  :שלבי  של  בסיומו  וכלה  עצמו,  הגידול  דרך  והדשן,  החומרים  מייצור  . החל 

בעולם.  בהשוואה למדינות אחרות  ,  הודות למאפייניה הייחודיים  פליטות בחקלאות ישראל נמוכותה

 שלהלן מפרטת את מקורות הפליטה העיקריים של גזי חממה מגידול מעלי גירה. 1טבלה 

mailto:gidont@shaham.moag.gov.il
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בעוד שבחלק ממדינות העולם נשמעת קריאה לשינוי דרסטי באופן הייצור והצריכה של המזון, ניתן  

גם מרחב לפעולות חקלאיות בעלות יתרונות ממשקיים וכלכליים, המשפרות את מאזן פליטות גזי  

 יהם יתרונותלות  הודבענפי החקלאות,  לכך  חלק מהאמצעים  כבר היום מיושמים  יתר על כן,  החממה.  

( העיד על כך שפליטות  2019מחקר של טריקי וקיסינגר )אקולוגיה וסביבה,    סביבתיים.הלכליים וכה

  גזי החממה מרפת החלב בישראל נמוכות באופן משמעותי ביחס לעולם.

הפליטה    .1טבלה   מאזן  לשיפור  ופעולות  פליטה  מקורות  גירה:  מעלי  מגידול  חממה  גזי  פליטות 

 והקליטה

גזי  ילותפע גז חממה שלב ייצור קליטת  של  הגברה  או  הפחתה  מנופי 

 חממה

 הזנת בעלי חיים

2CO 

גידול מזון: 

עיבוד קרקע, 

 תשומות

שנתיים -עיבוד משמר, שילוב גידולים רב

 וקטניות

 שימוש בתוצרי לוואי להזנת בעלי חיים

O2N דישון בשדות 
 התייעלות דישון חנקני

 שימוש במעכבי ניטריפיקציה

 4CH ייצור חלב
פעילות מערכת 

 העיכול

 תוספי תזונה מפחיתי מתאנוגנזה

 ממשק ניהול עדר לניצולת מזון גבוה

 ממשק טיפול מקיים בזבל ובשפכי רפת  זבל בעלי חיים 4CH ,O2N ממשק טיפול בזבל

ושינוע  עיבוד 

 בקירור

2CO  גזי ,

 קירור

קירור, עיבוד 

 והובלת מזון 

גזי  החלפת  הייצור,  שרשרת  כל  ייעול 

 קירור המהווים גזי חממה

 

  מלבד המוטיבציה הסביבתית, חלק מהאמצעים להפחתת פליטות גזי חממה עשויים להיות מיטביים 

ולכלכלת הענפים. כך לדוגמה, פליטות של גז המתאן, מלבד השלכותיהן על הסביבה,    המזון  ייצורל

נמוכה. קיימות  הן מ לניצולת מזון  וגורמות  גם בזבוז אנרגיה  אינדיקציות לכך שתוספי מזון הוות 

עשויים להקטין את פליטות המתאן בעיכול, ללא השפעות שליליות על היצרנות, אך בשלב זה גם  

תרומה כלכלית   בעתידעשוי להיות    שיפור מאזן גזי החממהל  . יתר על כן,ללא תועלת תזונתית מוכחת

לפי מנגנון זה חברות הפולטות גזי חממה יכולות לרכוש .  בעולם"שוק הפחמן" המתפתח  לת  דוהו

אור היתרונות,  "קרדיט פחמן" מחקלאים שמפחיתים פליטות גזי חממה או מגדילים את אצירתם. ל

  הזדמנויות לשיפור מאזן גזי החממה במשקי החי תוך הגדלת יעילות הייצור. חשוב להמשיך במיפוי
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ניתוח פליטות גזי החממה לאורך מחזור החיים של הפקת חלב בקר  

 תמונת מצב בהווה ואפשרויות לעתיד   – בישראל 

 2, גבי עדין2, טל שקולניק 2, הלל מלכה2, צפריר גרינהוט1*מידד קיסינגר
שה"מ, משרד החקלאות  2;  יבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגבהמחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סב1

 meidadk@bgu.ac.il. הכפרופיתוח 

מזהמים   ופליטת  צריכת משאבים  הכוללות  נקודות ממשק עם הסביבה  מגוון  לתהליך הפקת החלב 

כיום הינו    שונים אשר יוצרים שורת אתגרים סביבתיים, מקומיים וגלובליים. אחד האתגרים המרכזיים

הצורך בצמצום פליטות גזי החממה הקשורות באופן ישיר ועקיף בתהליך הפקת החלב. גישת ניתוח  

( מזהה ומעריכה את התשומות, התפוקות וההשפעות, הישירות Life Cycle Assessmentמחזור חיים )

 (.1והעקיפות, של מוצר לאורך כל שלבי מחזור חייו )תרשים 

נערכו   האחרונות  את  בשנים  בחנו  אשר  מחקרים  מגוון  זו  שיטה  באמצעות   בעולם 

'טביעת הרגל הפחמנית' של הפקת חלב. אימוץ גישה מערכתית לניתוח טביעת הרגל מאפשר זיהוי 

משאבים  לצריכת  הקשורות  החלב,  הפקת  במערכת  ונמוכה  גבוהה  פליטה  בעלות  חמות'  'נקודות 

המזון על פליטות ממערכת העיכול של הפרה, פליטות  ולפליטות, כגון: ייצור וייבוא מזון, השפעת הרכב  

ועוד.   הובלות  בזבל,  הטיפול  ממשק  ברפת,  ומים  חשמל  מצריכת   הנובעות 

 בנוסף גישה זו מאפשרת יצירת תרחישים לבחינת צמצום ההשפעה.

 ( של מערכת הפקת חלב LCAניתוח מחזור חיים ) :1תרשים  

 

לאחרונה הושלם מחקר אשר בחן בישראל את טביעת הרגל הפחמנית של הפקת חלב, לראשונה  

רפתות משפחתיות ושיתופיות בגדלים שונים    130-בהיקף רחב על בסיס נתונים ממדגם מייצג של כ

 ברחבי הארץ. 

 

כ דורשת  חלב  ק"ג  הפקת  בממוצע  כי  מצא  כ   77-המחקר  מים,  קרקע,    1-ליטר  של   מ"ר 

כמגה    3-וכ נפלט  התהליך  במהלך  אנרגיה.  חמצני    1.17-ג'אול  דו  פחמן  ערך  שווה   ק"ג 

mailto:meidadk@bgu.ac.il
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כי כ מטביעת הרגל הפחמנית קשורה   50%-לאורך כל מחזור החיים. עוד עולה מניתוח התוצאות 

לפרות,  המזון  ואספקת  מייצור  נובעות  הפליטות  יתר  העיכול.  במערכת  מתאן מתסיסה  בפליטות 

 רפת. מהזבל, ומשימוש בחשמל ומים ב

בעוד שחלק משמעותי מהמערכות שנחקרו מאופיינות בהיקפי פליטה דומים, נמצאו פערים בפליטות 

לאורך מחזור החיים בין הרפתות השונות. פערים אלו נובעים משורה של גורמים כגון: גודל הרפת, 

מציג    2ים  צורת הניהול, החלטות הרפתנים, אזור גיאוגרפי, אקלים, סוג ואיכות המתקנים ועוד. תרש

את הפליטות ליחידת חלב )ממוצע וטווח הממצאים( הנובעות משלבים שונים לאורך מחזור החיים  

 של המוצר ברפתות השונות.

 טביעת הרגל הפחמנית של הפקת חלב במערכות שנחקרו :2תרשים  

 

נות, זיהוי 'הנקודות החמות' החיוביות והשליליות לאורך מחזור החיים של הפקת החלב ברפתות השו

יכול לאפשר הבנה טובה של מרכיבי הפליטה, זיהוי מערכות הפקה יעילות בעלות טביעת רגל פחמנית  

נמוכה ובחינת השינויים הנחוצים במערכות האחרות כדי לצמצם את הפליטה ולהקטין את טביעת 

 הרגל הפחמנית מהפקת חלב בישראל. 

תוך התייחסות למרכיבי הפליטה השונים,  ההרצאה תציג את תמונת המצב בהווה על מגוון מאפייניה  

הפליטות  היקף   לצמצום  לתרום  עשויים  אשר  פעולה  לכיווני  ואפשרויות  המעצבים,  הגורמים 

 ממערכת זו. כמו כן יבחנו הממצאים ממחקר זה בהשוואה למחקרים דומים ברחבי העולם.

 במימון חלקי של קרן המחקרים של שה"מ. העבודה
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טת מתאן ממעלי גרה ופרות חלב בפרט, ידע עדכני על תהליך יצור המתאן,  י פל 

 התפקיד שהוא ממלא בעיכול המזון ואפשריות להפחתת יצורו  

 מזרחי ציקיא

 בן גוריון שבנגב  תהמחלקה למדעי החיים, בית הספר לקיימות ושינוי אקלים, אוניברסיט

קהילות המיקרואורגנזמים במערכת העיכול של פרות ובמיוחד אלו הנמצאות במדור הכרס אחראיות 

  קהילות   ןבאופן זה, הפרה תלויה לחלוטין באותעל פירוק והתססת המזון הצמחי אותו אוכלת הפרה.  

קת  חשיבות עצומה לתזונת הפרה, לתפו  ות אלו הן בעלותבמהלך העיכול וניצול המזון, ולכן אוכלוסי

עם זאת, בתהליך ההתססה והפירוק של המזון מיוצר גז המתאן    החלב ולרווחתה הכללית של הפרה.  

המשתמשת בגז המימן לחיזור פחמן כגון   (Methanogens)על ידי קבוצת הארכאות המתאנוגניות  

פחמן דו חמצני ליצירת מתאן. יצירת המתאן על ידי המתאנוגנים בכרס מעלה הגרה הינה בעייתית   

חיזור תרכובות הפחמן למתאן גורם לאיבוד מהאנרגיה הטמונה במזון  ובנוסף מתאן   -בשני היבטים

מפחמן דו חמצני לגרום להתחממות כדור   28הינו גז חממה פעיל מאוד בעל פוטנציאל הגדול פי  

הפחתת פליטתו של גז המתאן מהווה אינטרס חשוב של החקלאות אך האם ניתן לעשות זאת    .הארץ

מירה על בטחון תזונתי? בהרצאתי אתאר את הנושאים לעיל בצורה פרטנית תוך הסתכלות  תוך ש

כלל עולמית, הגישות העדכניות לפתרון בעיה זו, וממצאים מקבוצת המחקר שלי שיתכן ויציעו פתרון  

 עתידי.
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 רווחת הפרה 

 

 2  מושב 

 

 ד"ר יואב יקיר יו"ר:  
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 מערכת לזיהוי פנים בזמן אמת של פרות חולבות זיהוי ביומטרי באמצעות  

 1אילן הלחמי, 2יצחק יצחקי, 1,2*נעם ברגמן

 הנדסה חקלאית, מנהל המחקר החקלאי; חיים, המכון ל-המעבדה לחקלאות מדייקת בבעלי 1
  noamberg@post.bgu.ac.ilבית הספר להנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן גוריון. 2

פרות  לזיהוי  רב  פוטנציאל  בעלות  הינן  אנשים  אצל  בשימוש  הנמצאות  ביומטרי,  לזיהוי  שיטות 

חולבות ועדרים. בהתחשב בכך שתנועות החיה אינן ניתנות לשליטה, איכות הזיהוי ודיוקו לאורך  

זמן מהוות אתגר במימוש של מערכת לזיהוי בזמן אמת המתבססת על מאפיינים ביומטריים ברפת 

זמנית  -מוגבל בו-השיטה שפתחנו מציעה מערכת שמבצעת זאת עבור מספר פרות בלתי  אמיתית.

לשימוש   נכנסו  שלאחרונה  עמוקה  למידה  מבוססי  באלגוריתמים  שימוש  באמצעות  וידאו,  מתוך 

בתחומים רבים והיוו קפיצות מדרגה בביצועים, יעילות ותועלת מול עלות. תכננו, בנינו והתקנו את  

 2מטרים מעל אזורי האבוס. המערכת מכילה    4ר של מכון וולקני בגובה של  המערכת ברפת המחק

 8מ"ר, וריבוע זה מסוגל להכיל עד    6מצלמות וכל מצלמה מכסה אזור אבוס המכיל ריבוע בגודל של  

בו אוכלות  רשת -פרות  היא  הראשונה  מרכזיות.  בניין  אבני  שתי  על  המערכת  את  ביססנו  זמנית. 

מראש, מאומנת  מסגרת   נוירונים  כל  ועבור  בודדות,  למסגרות  הוידאו  קובץ  את  לפרק  המסוגלת 

לזהות בדיוק רב את הפנים של כל אחת מן הפרות המופיעות במסגרת זו ומיקומן המדויק בתמונה. 

אבן הבניין השניה היא רשת נוירונים נוספת, המוסגלת לזהות כל פרה באמצעות מאפייני ביומטריים  

זיהוי הפנים וסיווגן באמצעות שתי הרשתות מתבצע באופן מקבילי. זאת  המבוססים על פניה בלבד.  

היא אחת התכונות היעילות בשימוש ברשתות נוירונים ומכאן אנו מרויחים דיוק גבוה מצד אחד 

תוך יעילות ריצה מקסימלית מצד שני. בעקבות כך יכולנו לבנות ולממש מערכת מדויקת, עמידה,  

מסגרות    40ווג פנים בזמן אמת מתוך קבצי וידאו במהירות עיבוד של עד  וקלה לעיבוד עבור זיהוי וסי

מאגרי מידע. הראשון הוא מאגר תמונות    2לשניה. לצורך מימוש הרשת לזיהוי פנים אספנו ותייגנו  

תמונות פנים בזויוות, גדלים ותנאי תאורה שונים. השני    7032פרות שונות ומכיל    77-פנים המורכב מ

פרות שסומנו ידנית מתוך תמונה המכילה מספר פנים שונות. מאגר  -חמות של פניבנוי ממסגרות תו

תמונות שונות של סצנות שצולמו באמצעות המערכת   500מסגרות פנים שסומנו מתוך    1620זה מכיל  

 מתוך הרפת. 

המערכת משתמשת באלגוריתמים עדכניים, ייחודיים ומהירים לחישוב בזיהוי וסיווג פנים. בדקנו  

פנים שונות ומצאנו כי המערכת שבנינו מסוגלת לזהות את מיקומי וזהויות    8אבוס מלא המכיל    אזור

קצה -, המאפשר שימוש במכשיריms/frame 25.5כל הפנים בתמונה בזמן עיבוד יעיל מאוד של עד  

 זולים ומימוש המערכת ברפת חלב אמיתית.
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. משמאל התפלגות תמונות הפנים לפי זהויות  COW77מימין גלריית תמונות פנים של מאגר  – 1איור 
 הפרות במאגר. 

 meanפנים של אזור אבוס מלא בדיוק ממוצע )- מתוך האלגוריתמים שבדקנו המערכת מגיעה לזיהוי

average precision at IoU=0.5מ של  המזוהות    97.8%-(  הפנים  של  ביומטרי  דיוק וסיווג  באחוז 

(Accuracy של )95.7%. 

 

 זיהוי וסיווג פנים באמצעות המערכת עבור מסגרת מתוך קובץ וידאו מוקלט של המערכת. –  2איור 

-בעזרת המערכת שבנינו ניתן לייצר מעקב ותיעוד מלא המכיל זמני אכילה פרטניים לארוחה ומיקומי

בזמן נתון. מתוך מידע זה ניתן להסיק תובנות על שלומות הפרה    ראש מדויקים של כל פרה ברפת

וחיזוי מצבי מצוקה החל משלב מוקדם, התנהגות אכילה פרטנית ולבצע הערכת לצריכת מזון ברמת  

קור וללא -הכלל והפרט. כל זה מבוצע מרחוק ע"י מצלמות וללא אמצעים פיזיים כמו תגים וכוויות

את שמגדיל  מה  הפרה,  של  עדכניוות   ידיעתה  שיטות  מנגיש  זה  מחקר  כי  מאמינים  אנו  רווחתה. 

בעיבוד תמונה ולמידה עמוקה אל תוך משק החלב, והממצאים שלו מאשרים בצורה מובהקת את  

היתרונות של שימוש בכלים אלו לצורך ניתור ומעקב אוטומטי ברפת. מעבר להוכחת ההתכנות ע"י  

להתק המחקר  ממצאי  בין  הפער  שבנינו,  מהותי המערכת  אינו  אמיתית  ברפת  עובדת  מערכת  נת 

 והמרחק קצר. מימון המחקר נעשה בשיתוף מועצת החלב והמדען הראשי של משרד החקלאות. 

 של מועצת החלב יםפרויקט קינדל וקרן המחקר העבודה במימון
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חיזוי רמות סטרס דרך ניטור התנהגויות חברתיות באמצעות מערכת מעקב  
 מיקום ושימוש בבינה מלאכותית: המבוססת על תגי  

 צעד ראשון לקראת מעקב רציף ואובייקטיבי אחר רווחת הפרה 
 

 1,2פורקוש אורן, 3יעל זלצר ,1,4הניג חן, 1*שן ליטל

. המחלקה לקוגניציה ומדעי המוח,  2. המחלקה למדעי בעלי חיים, האוניברסיטה העברית,  1
. אגף רווחת בעלי חיים,  4. המכון להנדסה חקלאית, מכון וולקני,  3האוניברסיטה העברית,  

 .  הכפר ופיתוח  החקלאות משרד

oren.forkosh@mail.huji.ac.il 

 וצריכת  בייצור  עולמיות  מגמות  לשינוי  מהגורמים  אחד  מהווהגוברת ברווחת חיות משק    התעניינות

איכותבע  של  מזון או  רווחה,  רבות  -"ח.  צורות  קיבל  אופן מדידתה  ולכן  מופשט  היא מושג  חיים, 

ישנם מספר משתנים שנבדקים כאשר   מבחן אחיד לרווחה;  נקבע  טרםיום  לה  נכוןבמהלך השנים.  

  עבודות למרות ש.  , ואינדוקטיבים בעיקר לרווחה שליליתלא אובייקטיבים  ,חלקם הגדול נקודתיים

למיטב    ,חלב  בפרות  חברתיות  להתנהגויות  אינדבידואליות  סטרס  רמות  בין  הקשר  את  הראו  קודמות

אוטומטית ורציפה אחר התנהגויות מורכבות,    לעקוב בצורהידיעתנו, אף קבוצה או חברה לא ניסתה  

חברתיות אינטראקציות  לרווחה  כמו  מעקב   .ולקשרן  מערכת  לבסס  היא  שלנו  העבודה  מטרת 

להעריך את   קורטיזול(  הפרות    רווחת אוטומטית שתדע  רמות  אובייקטיבי,  )סטרס;  פרטני,  באופן 

, בעלת  ידי אמידת השינויים בפעילות הפרה. לשם כך, הקמנו בסככה קטנה-כל התערבות, עלוללא  

,   ס"מ  30-, מערכת העוקבת אחר מיקום באמצעות תגים אלקטרוניים בדיוק רב של כמתקני העשרה

ב(. התגים מאפשרים לבחון את משך הזמן שכל 1  איורכל שנייה )בזמן אמת, ובתדירות גבוהה של  

באזורים השונים של הסככה )אבוס, שוקת, אזורי רביצה וכו'( ועם אילו פרות )התנהגות פרה בילתה  

וסביבתי   היררכי  שינוימכתיב  ה  ממשקי  ארועבהם שחזרנו    ניסוים  סבבי  שישה  קיימנוחברתית(.  

, העברנו  סבבהנוכחי, בכל    המחקרבין קבוצות. במסגרת    פרות  מעבררפת החלב;    תבשיגר  מתרחשש

אחר מיקום, צעדים,   עקבנו .  של הניסוי  משותפתה לסככהלבות, משתי קבוצות שונות,  נח  פרות  6

ימים(. רמות קורטיזול נבדקו בדם טרם   14רומינציה ופרמטרים ביולוגים נוספים לאורך משך הניסוי )

חברתיות כמו  (. התנהגויות  2מעבר הפרות ובימים קבועים במהלך הניסוי כמדד לרמות סטרס )איור  

)איור   הקבוצה  ממרכז  הפרה  קורלציה  3מרחק  בעלי  נמצאו  רחוקה,  הכי  מהפרה  הפרה  ומרחק   )

( לשינוי הקורטיזול הממוצע, בניגוד לשאר הפרמטרים הקלאסים P<0.05; Pearson Testמובהקת )

ות מערכות מתקדמבשימוש    מהוות אבן דרך  תוצאות המחקר)צעדים, רומינציה, חלב, טמפ' וכו'(.  

, כאשר אנחנו יכולים עכשיו לאמוד את החוויה  התנהגות  אובייקטיבי של רווחת פרות דרך  לניטור

בחשבון   לקחת  מתכננים  אנחנו  בהמשך,  חיובית.  או  שלילית  היא  אם  בין  הצרכים האישית,  את 

,  דומיננטיות טיפוח,    , תכונות כמו התנהגות אגוניסטיתכל פרט ולעקוב אחר    האינדיבידואלים של

 . החיים-ועוד כדי להגדיל את סל הכלים לקבלת החלטות ושיפור איכות
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 ב 1              א 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב 3              א 3

(, המרכז למחקר רב תחומי במדע הנתונים ISF; Grant 2505/20הקרן הלאומית למדע )  במימוןהמחקר  

(CIDR( ויק"א בישראל ,)ICA.) 

 

1 2 

3 4 
5 

6 

, הועשרה באלמנטים  מטרים   14X7ל של  ודבג   הסככה, .  הדמיית הזירה המעושרת בה נערך הניסוי : א.  3איור  
מעקב  ( מנה מרוכזת. ב.  6( אבן ליקוק,  5( מברשת חשמלית,  4( כדור,  3( יציאה לחצר,  2( מים,  1וכללה:נוספים  

  (. 11:00- ל  10:00במהלך המעקב )שעה אחת, בין  סככה שש( ב ה דוגמה לתנועת של פרה )מתוך . אחר תנועת פרה 
 . שהותאמו לקולרים   המיקום של הפרות נקבע באמצעות תגים אלקטרוניים 

,𝝁𝒙)  הפרות   מיקומי   כל   של   כממוצע   מחושב   צה ו הקב   מרכז .  הקבוצה   ממרכז   פרה   מרחק א.    :3איור   𝝁𝒚)    , מרחק  

𝒅𝟏לפי    מחשוב ממרכז קבוצה    )עיגול שחור(   פרה  = √(𝒙𝒄𝒐𝒘 − 𝒙𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓)𝟐 + (𝒚𝒄𝒐𝒘 − 𝒚𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓)𝟐    עבור כל
פרה בשנייה.  ב. קשר בין קורטיזול למרחק ממרכז הקבוצה. הפרש ממוצע של מרחק הפרה ממרכז הקבוצה )ציר  

X בעל קורלציה גבוהה )(𝑹𝟐 = −𝟎. (. ממוצע הפרשים נמדד כסכום  Yלהפרש ממוצע של קורטיזול )ציר    (𝟔𝟖
 הפרשים בין ימי דגימה של קורטיזול חלקי סך ההפרשים. 

הניסו   ממוצע :  2ר  איו במהלך  קורטיזול  .  ם י י רמות 
הד בימים   םדגימות  הניסוי   נלקחו  לתחילת    יחסיים 

( −3, 1, 3, 5, 8, ציר     14  ;X  )  ביום הדגימה    - 3כאשר 
יחסי  נרמול  נעשה  פרה  כל  עבור  כרפרנס.  שומשה 
לביטול הבדלים אינדיבידואלים וסינון השפעת לקיחת  

 (.Yהדגימות של רמות קורטיזול בדם )ציר 

   

 יום יחסי לניסוי

מל
ור

מנ
ל 

זו
טי

ור
ק
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והתנהגויות   האם הפרות ברפת מתקשרות זו עם זו? סוגי געיות  - שפת הפרות  

 להעברת מסרים בעדר 

 סיון לאקר

 Mooodaat@gmail.com   הידע לשיפור הרווחה ברפת,   –רפתנות מודעת 

 

זיהוי תחלואה מוקדם באמצעות אמצעים טכנולוגיים הינו דבר מוכר וידוע לכל רפתן ישראלי. קבלת  

פיזיולוגיים כגון: פעילות, העלאת גירה, אכילה והלחתה הן  התרעות המבוססות על ניטור מדדים  

חלק משגרת העבודה היומיומית ברפת. בשנים האחרונות, ככל שהמחקר בתחום התנהגות ורווחת 

בעלי חיים תופס תאוצה, מתקבלת אינפורמציה עשירה וחדשה על ידי ניטור מדדים התנהגותיים, 

 ת האינדוידואלית של הפרות. הן מתוך הדינמיקה בעדר והן מתוך ההתנהגו

 

הגעיות המחקר של התנהגות ווקאלית מאפשר להעריך תכונות אינדוידואליות בצורה לא פולשנית.  

למצבה   ובהתאם  הרגשי  למצבה  בהתאם  נמצאת,  היא  בה  לסיטואציה  בהתאם  מאופיינות 

פשר זיהוי דדות מידע המאובחנו את הגעיות של אמהות ועגלות המק  מחקרים רבים.  המוטיבציוני

עדכניים  מ אינדבידואלי. געיות   (Alexandra C. Green, 2019, 2020)חקרים  יש  שלפרות  מצאו 

אינדוידואליות כאשר הן גועות לפרות אחרות בקבוצה שלהן, הנשארות יציבות במצבים ממשקיים 

וויזואלית   פיזית  והפרדה  למזון  גישה  )מניעת  ושליליים  מזון(  לחלוקת  וציפייה  )דרישה  חיוביים 

כה חברתית מחברות  מהקבוצה(. אבחנה אינדוידואלית בין געיה של פרה אחת לשנייה מושכת תמי 

פרות ספציפיות למטרות   לזהות  לרפתנים  לסייע  יכול  האינדוידואליים  על האותות  ידע  הקבוצה. 

 רווחה או תנובה.

פה פתוח עם הוצאת לשון   פרות החוות המלטה קשה הן בעלות טביעה קולית ספציפית המשלבת

. געיה מלטההיותר בזמן ה  ומבנה ווקאלי של קריאות למשך זמן ארוך יותר ותדר פונדמנטלי גבוה

 מצב החירום. על  בסביבה  לעבור לטווחים רחוקים יותר ובכך ליידע את השומעים    מצליחה  מסוג זה

התנהגות אכילה והתנהגות אגוניסטית )אגרסיבית, למשל דחיפות( מאפשרות זיהוי מוקדם של פרות  

( האחרונות  מהשנים  מחקרים  מספר  ההמלטה.  לאחר  לתחלואה   ,Proudfoot, K.L, 2012)בסיכון 

2015; Chebel, R.C, 2016     הראו שהתנהגות חברתית בתקופת הזמן שלפני ההמלטה יכולה לנבא את

 הסיכון לתחלואה לאחריה. 

מעברי קבוצה ותחרות סביב משאבים כגון אוכל ומים מהווים גורמי סטרס שכיחים ברפת. תחרות  

 ,Borbala Foris)ר לסיכון מוגבר לתחלואה  אכילה באזור האבוס מהווה סטרסור חברתי ויש לה קש

הסנכרון ההתנהגותי המוטבע בפרות, אשר גורם להן לאכול ביחד באותו הזמן, הוא אשר יוצר (.  2020

מצבי תחרות באבוס ואינטרקציות אגוניסטיות. במחקר שנעשה, בדקו כיצד פרות שונות מקבלות  

הסיכון לאינטרקציות תחרותיות באבוס,   החלטה האם משתלם להן לאכול ביחד באותו הזמן למרות

אסטרטגיה   הדגימו  פרות  ופרה.  פרה  כל  של  התחרותיות  לאסטרטגיית  פרופיל  בנו  כך  ידי  ועל 

)יזומה(   או   –פרואקטיבית  לאבוס,  להגיע  מנת  על  אגוניסטיות  באינטראקציות  להשתתף  בחירה 

על מנת להפחית את הסיכון  גישה לאבוס בזמנים פחות עמוסים    –אסטרטגיה ראקטיבית )תגובתית(
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להיחשף לאינטראקציות אגוניסטיות. נמצא שלאסטרטגיית התחרותיות יש קשר למצב הבריאותי 

בחצר  פעמים  יותר  שלהן  התחרות  אסטרטגיית  את  שינו  רחם  מדלקת  שסבלו  פרות  הפרה.  של 

י האבחון. הקבוצה החדשה לאחר ההמלטה, לעומת פרות בריאות. שינוי זה ניכר במיוחד בימים שלפנ

אם כן, על ידי שימוש באלגוריתם המבוסס על נתונים מהאבוס והשוקת הנוגעים להתנהגות דחיפה 

 אגוניסטית, ניתן להתריע על סיכון לתחלואה. 

מצא קשר בין התנהגויות לפני המלטה כגון: התנהגות   ( Mohammad W. Sahar, 2020)מחקר נוסף  

ובין תחלואה. מטרת החוקרים היתה לנבא לאיזה פרות  אכילה, התנהגות אגוניסטית וצריכת מזון  

יהיה סיכון מוגבר לפתח תחלואה לאחר ההמלטה בהתבסס על נתוני ההתנהגויות הנ"ל. החוקרים  

הצליחו לחזות תחלואה של דלקת עטין, דלקת רחם וקטוזיס לאחר המלטה. בדיקות האבחון והניבוי 

, ערך מנבא 80%(  Specificity, סגוליות )Sensitivity  73%)בפרות תחלובה שנייה ומעלה היו: רגישות )

, סגוליות  Sensitivity  71%)ובמבכירות: רגישות )  80%(  NPV, ערך מנבא שלילי )73%(  PPVחיובי )

(Specificity )84%( ערך מנבא חיובי ,PPV )77%( ערך מנבא שלילי ,NPV )80% . 

 

התנהגויות שונות בידו לסייע לקבלת תמונה רחבה יותר על  פיתוח כלים אוטומטיים לזיהוי ואפיון  

במצבן   ראשונים  לשינויים  יותר  מוקדמת  אינדיקצייה  לקבל  ואף  הפרות  של  הבריאותי  המצב 

הבריאותי. האם לא רחוק היום שבו רפתן יקבל התראת המלטה קשה המבוססת על שינויי געיות  

 הפרה?
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סביבתית על התנהגות אגרסיבית או חברתית של עיזים  השפעת העשרה  
 בממשק אינטיסיבי. 

 1*, סמיר מבג'יש1, עינב בר שירה 1,  יוסי ויין1, קריס סבסטיאן2, רועי מנדל1לירונה צין

המחלקה למדעי בעלי חיים, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית  1
 מחלקה לווטרינריה ובעלי חיים, אונ' קופנהגן, דנמרק. 2האוניברסיטה העברית. 

Sameer.mabjeesh@mail.huji.ac.il 

 

עזים ברחבי העולם משמשות לייצור מזון לבני אדם. ניכרת עליה משמעותית בגודל אוכלוסית העזים  

שנים האחרונות. הסיבה העיקרית קשורה לביקוש הגדל למוצריהם )חלב ובשר(    20  -ברחבי העולם ב

מתפתחות   במדינות  לצרכנים.  בריאותיות  סגולות  עם  איכותי  למזון  יש  שנחשבים  עיזים  לגידול 

 -יתרונות רבים: הן מייצרות מזון לאדם תוך הזנה ממרעה בלבד, מגיעות לבגרות מינית בגיל מוקדם

ויודעות ללקט ולעכל מרעה ומספוא שבקר לא מסוגל לנצל. כמו כן, עזים לרוב   ,חודשים  4בממוצע   

ר, המחקר בעזים מועט עמידות לתאני אקלים קיצוניים. עם זאת, ביחס לכמות והיקף המחקרים בבק

ומתמקד בעיקר בפתולוגיות, רבייה, ייצור, תזונה ותרופות. באשר למחקר של רווחת עזים, נראה כי  

הוא עודנו בחיתוליו לעומת המחקר הנרחב בבקר. הסיבה לכך שבעבר כמעט ולא גידלו עיזים בממשק 

והתערבות אדם במחזור   עם מינימום של הגבלות התנהגותיות  בשטח פתוחאינטנסיבי, אלא בעיקר  

הגידול. בשנים האחרונות רואים בצאן מעבר ניכר לממשק אינטנסיבי בעיקר בעקבות עלייה בצריכה,  

איכות  תקני  נוצרו  המוצרים, שבעקבותיהם  ייצור  לתהליך  הצרכנית  במודעות  עלייה  עקב  גם  אך 

לסביב המעבר  בעקבות  כן,  ועל  העדר.  רווחת  בהגדלת  הצורך  ואיתם  אינטנסיבית  ורגולציה  ה 

שמשמעותה עליה בצפיפות, משאבים מוגבלים, ומיעוט גירויים, עולה הצורך במחקר לשיפור רווחת 

פרטים, אשר מאופיין   12  -העזים. עיזים בסביבתן הטבעית או המבוייתת, ישנו גרעין קבוע ויציב של כ

מטריארכ דומיננטיות  על  מבוסס  החברתי  המבנה  מופחתים.  אגרסיביות  המושגת בביטויי  לית, 

( הכוללות  agonistic( ואינטרקציות שליליות )affiliativeבאמצעות אינטראקציות חברתיות חיוביות )

מגע פיזי המוגדר כהתנהגות אגרסיבית, ובהתנהגויות ללא מגע פיזי כדוגמת איום. מבנה היררכי זה  

שעמום   חיוביות.  באינטרקציות  ולעלייה  שליליות  אינטרקציות  להפחתת  ממחסור  תורם  הנובע 

בתעסוקה לעומת סביבתם הטבעית תורם רבות לאגרסיה ואינטראקציה שלילית. הפתרון המתבקש  

להקלת תופעת השעמום והשלכותיה הינו סביבה מועשרת המותאמת לצרכי העיזים המדמה תנאים  

מטרות המחקר הנוכחי היו להעריך את השפעת שני מקורות העשרה, מברשת טיפוח נייחת  .  בטבע

מה שעליה עזים יכולות לעמוד או לשכב מתחתיה, על תדירות ומשך ההתנהגויות האגרסיביות וב

)  6-עיזים, שהוחזקו ב  35והחיוביות בקבוצה.     2קבוצות בעלות גודל ומבנה דומים, נכללו במחקר 

צפירות(. כל אחת משש הקבוצות הייתה נתונה לארבעה תנאי ניסוי    2-יבשות ו  2קבוצות חולבות,  

של  בסדר   במתכונת  מועשרת repeated measuresאקראי  לא  וסביבה  מברשת,  במה,  מברשת,   :

ימי התרגלות, נמדדו אינדיקטורים התנהגותיים של תוקפנות )כגון    4)בקרה(. עבור כל מצב, לאחר  

דקות לקבוצה ליום,   30ימים רצופים, במשך    6נגיחות ראש( והתנהגות חיובית )כגון ליקוק( במהלך  
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 >P)ת בוקר. תדירות אינטראקציות אגוניסטיות הייתה נמוכה יותר בסביבות מועשרות  לאחר האכל

בהשוואה לביקרות, ותדירות של מפגשים אגרסיביים ירדה עם ימי הניסוי, בכל תנאי הניסוי    (0.0001

(P=0.015 מעניין לציין כי תדירות ההתנהגות החיובית הייתה גבוהה יותר גם בקבוצת הביקורת .)

, מה שמעיד אולי על התנהגות פיוס בעקבות הרמה הגבוהה  (P< 0.0001)בהשוואה לקבוצה המועשרת

נתגלה שבעוד תדירות ההתנהגות   Post-hoc Tukey Contrastsיותר של מפגשים אגרסיביים. במבחן  

האגרסיבית פחתה בכל תנאי ההעשרה )כאשר נבדקה בנפרד ובהשוואה לבקרה(, השפעת ההעשרה  

התנהג חברתיתעל  אינו -ות  לבקרה  מברשת  בין  )ההבדל  הבמה  מנוכחות  בעיקר  נוצרה  חיובית 

משמעותי(. תוצאות המחקר הנוכחי עולות בקנה אחד עם מסקנות של אחרים המראים שהעשרת  

 הסביבה של עיזים בממשק אינטנסיבי עשויה להפחית את התוקפנות ובכך לתרום לרווחתם.

 

 צאן. –מועצת החלב קרן המחקרים של  העבודה במימון
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 טיפוח 

 

 3  מושב 

 

 ד"ר מירי צינדר יו"ר:  
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 קזאין המשפיע על התגבנות החלב ובחינת שילובו בטיפוח   κקביעת גנוטיפ לגן 

 1ואפרים עזרא 2, יואל זרון1, יהודה ולר1חן כהן, 1*יניב לבון

 yaniv@icba.co.il שיאון.2התאחדות מגדלי בקר, קיסריה. 1

חלב עם   .לגבינות לבנות  29%  -מייצור החלב משמש לייצור גבינות קשות ו  26%  -כ  ,בישראל  מבוא: 

מאפיינים מועדפים של התגבנות כלומר, זמן התגבנות קצר יותר וחוזק גבן גבוה יותר יניב תפוקות  

 Bגבוהות יותר מאשר חלב עם מאפייני התגבנות נמוכים. ממחקרים רבים ידוע שקיים יתרון לאלל  

. קיימות עדויות שחלב מפרות עם גנוטיפ  E, ו  Aבהתגבנות על פני אללים    (κ-CN)  של קפא קזאין

AE  ,EE    ההתגבנות בתנאי ישראל  מאפייניבדקנו את  הנוכחי  לתעשיית הגבינה. במחקר    מתאיםאינו ,

  - הישראלי נבדקה בתחילת שנות ה  ההולשטייןבבקר    B. שכיחות אלל  κ-CNלפי גנוטיפ של הפרה ל  

לעומת זאת  הולשטיין בעולם.  ה, בדומה לשכיחות באוכלוסיית  17%  -כיחותו היא  כי שכ  ונמצא  90

התגבנות וחוזק הגבן ההיו: זמן  שנבחנו  . מדדי ההתגבנות  3%נמוכה, כ  הייתה    Eאלל  השכיחות  

נדגמו באופן מבורר    Eמטרה לדגום פרות עם אלל  בבמכשיר האופטיגראף וחוזק ויזואלי של הגבן.  

פרות    50ו    AA  ,138  AB  ,43  AE  ,67  BBפרות עם גנוטיפ     64משקים. במדגם היו    15מ  פרות    373

BE  . 

 מטרת המחקר: 

  .. קביעת גנוטיפ לגן קפא קזאין באוכלוסיית ההולשטיין הישראלי1

 יות.בגן קפא קזאין בטיפוח וניתוח ההשלכות הגנטיות הצפו B . שימוש במידע על אלל 2

ו     RCTביצוע מדידות של  תוך כדי    EE  -ו  AA  ,AB  ,AE  ,BB  ,BE.  לבדוק את החלב מפרות שהן:  3

a60 וחוזק הגבן( לפי התפלגות הגנוטיפים של פרות.  , )זמן התגבנות 

 שיטות העבודה:  

. למחקר נבחרו Eפרות, באופן מבורר, במטרה להגדיל את הסיכוי להימצאות אלל    נבחרוכול משק  מ

וללא היסטוריה של דלקות עטין    200,000פרות סביב אמצע התחלובה עם רמות סת"ס נמוכות מ  

CMT (California Mastitis Test  ) התבצעה בדיקת  עבור כל פרה,    ,קליניות. לפני לקיחת הדגימה

 . פרות 20הוצא מהמדגם. בכל יום דיגום נדגמו   1מעל  CMTתוצאת לכול רבע.  רבע עם 

פו דגימה  לשתיים:כל  דוגמת    צלה  אפיקים.  בצח"מ  התגבנות  מדדי  לבדיקת  הועברה  דוגמא אחת 

החלב נבחנה במכשיר האופטיגראף והתקבלו תוצאות לחוזק הגבן במכשיר, וזמן ההתגבנות בוולט, 

לבדיקת נתוני המוצקים  נלקחה  דוגמא שנייה  הבן על פי צפייה.  בנוסף הלבורנט/ית דרג/ה את חוזק הג

מכל פרה נלקחה דוגמת שיער לצורך אפיון  בנוסף,  ורמות תאים סומטיים במעבדת החלב בקיסריה.  

קזאין לקפא  לבין מדדי התגבנות.  Geneseekחברת  במעבדות    הגן  גנוטיפ  בין  בוצע   ניתוח הקשר 

מודל ניתוח הנתונים כלל את הגורמים    .לינארי מוכלל()מודל    GLMמודל    SASבאמצעות תוכנת  
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ניתוח רב  +(, ק"ג חלב, אחוז שומן וחלבון, סת"ס, גנוטיפ הפרה.  4,..1הבאים:  עדר, מספר תחלובה )

 השוואתי בוצע לפי מבחן בונפרוני.

 תוצאות:   

לגנוטיפים    13.7%,  18.4%,  11.8%,  37.9%,  18.1%הייתה :    התפלגות פרות לפי  גנוטיפ לקפא קזאין

AA  ,AB  ,AE  ,BB  ,BE    .גנוטיפ    43נמצאו  בהתאמה גנוטיפ    50ועוד    AEפרות עם   .BEפרות עם 

 .1הממוצעים המתוקנים של מדדי ההתגבנות על פי המודל הסטטיסטי מתוארים בטבלה מספר 

 ממוצעים מתוקנים של מדדי התגבנות על פי המודל הסטטיסטי :1  טבלה 

 גורם 
 

זמן לתחילת  
 התגבנות בדקות 

חוזק גבן מכשיר  
 (Volts ) 

 צפייה 

 גנוטיפ  
 

   

AA 
 

20.55 7.00c 3.05b 

AB 
 

18.98 8.49b 3.31ab 

AE 
 

19.62   7.13c 2.98b 

BB 
 

18.90  9.35a 3.33a 

BE 
 

19.99 8.26b 3.04ab 

 0.0055 0001.> ל.מ.  מובהקות

 P < 0.01 אותיות שונות באותו טור מציגות הבדל מובהק 

נמצא ההבדל מובהק בין הגנוטיפים למשתנה חוזק הגבן במכשיר האופטיגראף. במבחן רב השוואתי 

הראו   BEו    AB  גנוטיפים  היה חוזק גבן הגבוה ביותר ביחס ליתר הגנוטיפים.  BBנמצא שלגנוטיפ  

נמצא הבדל מובהק בין הגנוטיפים למשתנה חוזק הגבן על סמך בנוסף,  .  AEו    AAיתרון מובהק מול  

 .  AEו  AA הגנוטיפים הראה יתרון על פני BBגנוטיפ צפייה. 

   מסקנות

עלהמחקר  ממצאי   מובהק  מעידים  ובצפיי  יתרון  במכשיר  הגבן  אלל    הלחוזק    בהשוואה  Bשל 

בפרות החולבות    Bשכיחות האלל    ניתן לקבוע את (.  AA,AEהאלל )ים את  אשר אינם כולל גנוטיפים  ל

לשפר את איכות ההתגבנות באמצעות יהיה  ניתן  . יש ובאמצעות המידע מאילן היוחסין של הפרה

, יש מקום  B. מכיוון שאינדקס הטיפוח כיום אינו מתואם עם אלל  קזאין  κ- ל  Bהעלאת שכיחות אלל  

 לחשוב על הכנסתו לאינדקס בתנאי מתן שיפוי לרפתן.

 תודות לחברת צח"מ אפיקים על ביצוע הבדיקות במכשיר האופטיגראף.

 במימון קרן המחקרים של מועצת החלבהמחקר 
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 ומיקה טיפוח בקר לחלב לייצור חלבון ופוריות בעידן הגנ 

  2ואפרים עזרא 1מורן גרשוני, 2 , 1*יהודה ולר
 מינהל המחקר החקלאי ,המכון לחקר בעלי חיים המחלקה לחקר בקר וצאן,1
 יצרני חלב בישראל התאחדות 2

joel.weller@mail.huji.ac.il 

( בין 1960פלקונר  שלילים  גנטיים  מתאמים  ליצירת  תגרום  תכונות  למספר  שסלקציה  קבע   )

התכונות, היות שהשפעה ראשונה של הסלקציה תהיה על האללים החיוביים לרוב התכונות ותשאיר  

האללים עם השפעות הפוכות על התכונות. כמו כן, סלקציה לאורך זמן צפויה להביא להורדה  את  

נקבית  פוריות  בין  וגנטיים שליליים  פנוטיפיים  רבים הראו מתאמים  בערך התורשתיות. מחקרים 

ייצור חלבון היא התכונה העיקרית באינדקס הטיפוח.   1990ותכונות ייצור חלב. בישראל, החל משנת  

המאה בארצו של  השבעים  בשנות  כבר  הטיפוח  באינדקס  פוריות  מדדי  את  כללו  סקנדינביה  ת 

הוכנסה   פוריות  בישראל,  הקודמת. 

בשנת   הטיפוח  , 2000לאינדקס 

הפוריות  מדד  את  כללו  ובארה"ב 

בשנת   רק  קיימת 2003באינדקס   .

פוריות  בין  המתאם  בחישוב  הטיה 

הפוריות  רוב מדדי  עבור  וייצור חלב 

הבלתי  המקובלים,   שיעור  כגון 

חוזרות, מספר הזרעות לתחלובה וימי 

עם   פרות  נגד  סלקציה  בגלל  סרק, 

תנובות נמוכות. בארץ המדד לפוריות 

הוא  גנטיים  מבחנים  עבור  נקבית 

עד  ההזרעות  מספר  חלקי  מאה 

להתעברות. עבור פרות שלא התעברו מחשבים את התוחלת של מספר ההזרעות להתעברות. בחישוב  

לתחלובה. נתוני פוריות וייצור חלבון מסודרים קיימים  פרה שמוזרעת קיימת רשומה אחתהנ"ל לכל  

. מטרות המחקר היו לאמוד: את הנטיות הגנטיות והפנוטיפיות של פוריות  1985בארץ החל משנת  

שנים   30-נקבית בעדר הבקר הישראלי, את השינויים ב

האחרונות בערכי התורשתיות והמתאמים הגנטיים של 

הגנטיים התכ המתאמים  את  הטיפוח,  באינדקס  ונות 

והפנוטיפיים בין פוריות נקבית וק"ג חלבון בתחלובות 

הצפויות 3עד    1 הגנטיות  הנטיות  בין  להשוות   ,

והתוצאות בפועל ולבדוק אם קיים מתאם גנטי ברמת 

עבור   גנוטיפים  קביעת  לפי  הבודדים   40,000הגנים 

 סמנים גנטיים.

עבור    .1טבלה   ראשונה  בתחלובה    9התורשתיות 
 תכונות אינדקס הטיפוח לפי שנות הלידה של הפרות.

 שנת לידת הפרות  
 2008-2016 1998-2007 1988-1997 התכונה 

 0.51 0.49 0.47 חלב
 0.50 0.46 0.46 שומן 

 0.45 0.41 0.41 חלבון 
 0.25 0.25 0.23 רת"ס

 0.05 0.05 0.04 פוריות 
 0.14 0.13 0.10 הישרדות 

 0.22 0.19 0.18 התמדה
 0.04 0.04 0.04 המלטות קשות 
 0.02 0.02 0.03 תמותת וולדות 

 

 

ממוצעים פנוטיפים )קו אפור( וממוצעים אומדני תורשה )קו   . 1ציור  
 שחור( לפי שנת הלידה של הפרות.
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. הבסיס  1יים של פוריות נקבית לפי שנת הלידה של הפרות מופיעים בציור  ממוצעים פנוטיפים וגנט

עבור פרות ילידות    55.6%-ירד מ  הממוצע הפנוטיפי.  2015הגנטי הוא ממוצע פרות שנולדו בשנת  

. לעומת זאת, הנטייה הגנטית הייתה חיובית, עם עלייה של 2018עובר פרות ילידות    46.5%-ל  1983

 . 1981לעומת פרות ילידות  2018ות עבור פרות יליד 1.8%

את   חלקנו  הטיפוח  באינדקס  לתכונות  הגנטיים  והמתאמים  השינוי בתורשתיות  את  לאמוד  בכדי 

. עבור כל קבוצה  1988נתוני התחלובה הראשונה לשלוש קבוצות של עשר שנים החל מפרות ילידות  

תכונות אינדקס הטיפוח. אומדני   9חישבנו את התורשתיות והמתאמים הגנטיים והסביבתיים עבור 

בטבלה   מופיעים  תקופה  לפי  על 1התורשתיות  קודמים  לניתוחים  דומים  היו  התורשתיות  ערכי   .

עם   או  יציבים  היו  התכונות,  כל  עבור  התורשתיות,  ערכי  השנים  לאורך  הישראלית.  האוכלוסייה 

גנטיים בין פוריות לק"ג  שנים. המתאמים ה  30עליות קטנות וזאת למרות הסלקציה המופעלת במשך  

בין  הגנטי  המתאם  שליליים.  היו  וחלבון  שומן  חלב, 

היה   וחלבון  המתאמים   -0.38פוריות  התקופות.  בכול 

 הסביבתיים היו קרובים לאפס.

מופיעים התורשתיות והמתאמים הגנטיים   2בטבלה  

. 3עד    1והסביבתיים של ייצור חלבון ופוריות בתחלובות  

העלייה  עם  יורדת  התורשתיות  ופוריות  חלבון  לק"ג 

אולם   התחלובה,  פחותה במספר  הירידה  יחסי  באופן 

עבור פוריות. כל המתאמים הגנטיים היו שליליים וירדו 

של   המתאם  בתחלובה.  העלייה  עם  מוחלט  בערך 

של    1בתחלובה    -0.34 למתאם  דומה   -0.38היה 

היו  הסביבתיים  המתאמים  כל  הקודם.  בניתוח 

מ ופחותים  בטבלה  0.1-חיובים  מופיעים    3.  

חרון, הנטיות הצפיות ההתקדמויות בפועל בעשור הא

של  ביחידות  ביניהם  וההפרש  הטיפוח  אינדקס  לפי 

ההתקדמות  תכונה.  כל  של  הגנטיות  התקן  סטיות 

עבור רת"ס, פוריות והישרדות בפועל הייתה גבוהה 

התכונות  שלושת  אלו  הצפויה.  מההתקדמות 

היחס ההפרש  היה  חלב  עבור  המלאכותית.  הסלקציה  בכיוון  פועלת  הטבעית  הגדול  שהסלקציה  י 

 ביותר, כפי הנראה עקב העדפת פרים ריכוזים, למרות שאחוז השומן והחלבון לא נכללים באינדקס.

סמנים עם השפעות    3סמנים גנטיים, הכולל תיקון לריבוי השוואות, היו רק    40,000בניתוח השפעות  

מתאם בין השפעות  מובהקות עבור ק"ג חלבון, ואף סמן עם השפעה מובהקת על פוריות. לא נמצא  

סמנים על ק"ג חלבון ופוריות. כנ"ל עבור השפעות עשרת הסמנים עם ההשפעות המובהקות   40,000

 ביותר עבור ייצור חלבון.

  

הגנטיים    .2לה  ב ט והמתאמים  התורשתיות 
והסביבתיים של ייצור חלבון ופוריות בתחלובות  

 .   3עד   1
 מתאמים  תורשתיות  

 סביבתי  גנטי  פוריות  חלבון  תחלובה 

1 0.446 0.054 -0.338 0.053 

2 0.316 0.047 -0.193 0.044 

3 0.250 0.048 -0.121 
0.061 

    
 

     

 

לתכונות    יותוהצפ הגנטיות    הנטיות  .3טבלה   ובפועל 
הטיפוח ביניהם    באינדקס  וההפרש  האחרון  בעשור 

 ביחידות של הסטיות תקן הגנטיות.  

  נטיות גנטיות  צפוי   -   בפועל 

 התכונה  בפועל  צפוי  ת ס"ת גנטי חלקי  

 חלב 699 1073 0.36-
 שומן  40.0 46.5 0.17-
 חלבון  32.5 33.9 0.05-
 רת"ס 0.19- 0.12- 0.13
 פוריות  1.91 0.3 0.2
 הישרדות  209 152 0.26
 התמדה 1.00 2.4 0.24-
 המלטות קשות  0.80- 1.39- 0.11-
 תמותת וולדות  0.23 0.34- 0.19-
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 סמנים גנטיים, ביוכימיים והתנהגותיים לשיפור רווחת מעלי גירה 

 חן, 1,5אלברג  שחר, 1,2אגמון  רתם, 4זלצר  יעל,  3בן מאיר יהושב, 1,2*שבתאי אריאל

- כהן מירי , 1,2שמעוני-שור  עינב, 1,2כעכוש סמאח, 1,2גרסיה פרננדו, 7רוס מאיה , 6הוניג

 1,2ינדרצ

בקר    מנהל1 החקלאי,  בת   מנהל 2יער;    נוההמחקר  לחקלאות  מודל  החקלאי, משק  המחקר 

  בקר   לחקר  המחלקה,  חיים  לבעלי  המכון,  החקלאי  המחקר  מנהל3  ;יער  נוה קיימא, מרכז מחקר  

,  וסביבה  מזון,  לחקלאות  הפקולטה5 ;חקלאית להנדסה  המכון,  החקלאי  המחקר  מנהל4 ;וצאן

  משרד,  הווטרינרים  השירותים,  חיים  בעלי  לרווחת  האגף6 ;ם-י  העברית  האוניברסיטה,  רחובות

 .חיים לבעלי המכון,  החקלאי המחקר  מנהל7 ;החקלאות

shabtay@volcani.agri.gov.il 

רווחת בע"ח הינה מרכיב מרכזי בתפישת החקלאות המקיימת. בעבר הלא רחוק נהוג היה להגדיר 

ה על התנסויות שליליות מעולם גידול בע"ח.  הושתתרווחה על בסיס תבנית חמש החרויות, אשר  

לקידום רווחת חיות משק,    -(  provisionsחמשת התנאים )  -הוצעה חלופה עקבית    האחרונות  בשנים

וחיוביות, תוך   מעודדותפעילויות    נקיטתבעת ל  בהאשר משמרת את התבנית המקורית, ומכווינה  

 (. 1הפחתת התנסויות שליליות )איור 

 

החלק הימני של   ;שליליות)התנסויות    החירויות  חמשת  תבנית  בסיס  על"ח  בע  רווחת  תהגדר.  1  איור 
 החלק השמאלי של המשפט(. ;המשפט( או חמשת התנאים )עידוד פעילויות חיוביות

 ניתן  כיצד,  אולם,  המשק  חיות  בקרב  רווחה  של  לקיומה  התיאורטי  הבסיס  אמנם  הם  אלה  רכיבים

אין    ולשפר  בפועלאותם    ליישם כאשר  בע"ח,    קבוצותבקרב    הסכמהרווחה,    מחוקקים לזכויות 

אותה? מדע רווחת בע"ח משתמש בפאנל    לנטרכדי    מדידיםאובייקטיבים    משתנים   לגביומדענים  

כדי   ורביה,  פיסיולוגיה  חיסוני, התנהגות,  דיכוי  ימים, תחלואה,  דוגמת אריכות  רחב של משתנים 

  לכך .  ביותר  והמדויק  הטוב  באופן  אותה  משקף  מביניהם  מי  מידמת  דיאלוגלאפיין רווחה, תוך קיום  

תחושות מצוקה וסבל   בחןאמיתי לא  סובייקטיבילעיתים תכופות קיים קושי    כימצטרפת העובדה  

 הסטואי, המאופיין בהסתרת תחושות כאב או עקה.   יםשל בע"ח מבויתים, בשל אופי

  

mailto:shabtay@volcani.agri.gov.il
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 הבקבוק   צוואר  ונותרו  היו  מחלותעל הידיעה כי    מושתתתהמונחת בבסיס העבודה שלנו    ההנחה

. ידוע כי רווחתם של בע"ח חולים נמוכה יותר באופן משמעותי, ועל משק  חיות  של  יעילה  ליצרנות

מבעלי חיים בריאים. בנוסף, גם מוצרי המזון המופקים מהם, עשויים להיות    יצרנייםכן הם פחות  

 חים למאכל אדם. פחות בטו

  בשנים .  באדם  כולל,  ח"ובע  מערכות   במגוון  מכבר  זה  הודגם   לתחלואה  סביבתית   עקה  בין  הקשר

  וגוברת ,  תחלואה  לפתח  והסכנה  חברתית  עקה  בין  הקשר  להבנת  מוקדשים  רבים  ניסיונות,  האחרונות

 . ויצרנותם ח"בע רווחת על החברתית הסביבה של להשפעה המודעות

 במארגים  לחיות  הסתגלו  שהן  כך   על  המעיד  דבר,  חברתיים  ממינים  התפתחו  משק  חיות,  לאדם  בדומה

,  באדם  שהומחש  לתחלואה  חברתית   עקה  בין  החזק  הקשר  כי  מצופה,  שכך  מכיוון.  מורכבים  חברתיים

 אינטנסיביים  גידול  בתנאי  קרובות  לעיתים  מוחזקות  המשק  חיות,  ואכן.  משק  בחיות  גם  יתקיים

.  בחווה  הגידול  בממשק  כתלות,  משתנה  קבוצתית  דינמיקה  ליצור  שעשוי  דבר,  חברתית  מבחינה

  באופן   לפחות,  מתווכת  להיות  עשויה  התחלואה  שכיחות  על  האלה  הגידול  ממשקי  של  ההשפעה

 .חברתית עקה באמצעות, חלקי

לים  האמור לעיל, עולה התובנה המידית כי כאמצעי להקטין את התחלואה, יש צורך לפתח כ  מתוך

לבחון   מבקשיםלניטור מוקדם של עקה. המחקרים שלנו, שחלק מפירותיהם יוצגו בהרצאה הנוכחית,  

(  2)איור    כאב  זיהוי,  ותחלואה  עקה  מזעור  שיאפשרו,  והתנהגותיים  ביוכימיים,  גנטיים  סמניםולפתח  

 . גירה מעלי רווחת שיפור לטובת, העדר של חברתי וניהול

 

 

. בעוד קלינית  עטין  דלקת  של  יוצא  כפועל  חלב  פרות  של  כאב  לזיהוי  בפלסמה  ביוכימי  סמן.  2  איור 
ותת כרוניות  בריאות,  פרות  בין  נבדלה  לא  הביטוי של הסמן  עטין, רמתו -שרמת  לדלקת  קליניות 

 (.  P=0.03בפלסמה של פרות עם דלקת עטין קלינית היה גבוה באופן מובהק )

 המחקרים של מועצת החלבקרן במימון העבודה 
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  באוכלוסיית   גנטיים  סמנים   באמצעות   חמ"מ   ערכי   לניבוי   לומדות  מערכות   יישום 

 בישראל   לחלב   בקר 

 1*סרוסי , איל1, רוני רק1שגיא דרור

 seroussi@agri.huji.ac.ilהחקלאי,   המחקר מנהל, ח"בע לחקר המכון

  הערכות .  לחלב  הבקר  במשק  רבה  חשיבות  הטיפוח  ערכי  וניבוי  גנומיים  נתונים   בסיס  על  לחיזוי

 לברירה  יעילות  שיטות  פותחו  בעבר.  לחלב  בקר  של  ההשבחה  לתוכנית  חיוניות(  gEBVs)  גנומיות

 Illumina)  הגנטי  השבב   טכנולוגית  עם  גנוטיפים   של  נרחבת  קביעה  בסיס  על  גנומית

BovineSNP50™  .)העדר  עבור  זמינה  שאינה,  גדולה  אימון  סדרת  דרש  אפקטיבי  יישום,  זאת  עם 

  מערכי   עם  גנטיים  לשבבים  פנוטיפים  של  רגרסיה  באמצעות   גנומיות  תחזיות  ביצוע  בעת.  הישראלי

SNPs  הסמנים  מספר,  גבוהה  בצפיפות  (p  )הזמינות  הדגימות  מספר  על  בהרבה  עולה  (n  .)רגרסיה 

  או   לברירה  שיטות  דורשת  זאת  שרגרסיה  כך,  סטטיסטית  לבעיה  הופכת  p>n  כאשר,  כזאת  נרחבת

 שיטות,  אלה  שיטות  באמצעות  פוטנציאלי  מידע  אובדן  עקב.  הסמנים  מספר  של  מופחת  לייצוג

  נתונים  בסיס  על  לחיזוי  מבטיחות  לחלופות  הפכו(  pattern recognition)  תבניות  זיהוי  על  מבוססות

 Machine)  לומדות  מערכות  של  רחב  ממגוון  חלק  הן  תבניות  זיהוי  מבוססות  שיטות.  גנומיים

Learning  ,)זה  בהקשר.  גנוטיפ  כדפוסי  המתבטאות   גנים  אינטראקציות   ולאפיין  לאתר  המסוגלות    ,

  המלא   הממד  של  ניצול  תוך,  גנומי  לניבוי  חזקים  כלים  הן(  neural nets)  מלאכותיות  עצביות  רשתות

  פונקציות   של  ומייצגות  מורכבות   פונקציות  של  אוניברסלי   כקירוב  נחשבות  אלה   רשתות.  הנתונים  של

  באופן,  הנצפים  והפנוטיפים  הגנטיים  הסמנים  בין  ליניאריים  לא  יחסים  לקרב  מסוגלות  ובכך,  שהן  כל

 אלגוריתמים  ידי  על  הניתנת  אוניברסאלית  למידה  יכולת  באמצעות  מושגת  זאת  תכונה.  אינטואיטיבי

 בקשר.  הפונקציה  לאימון  שמיושמים,  מסוימים

  ליתרון   מוביל  זה  פעולה  אופן,  הגנומי  לניבוי

  מודל  מראש  לקבוע  נדרש  לא  למשל,  נוסף

 לכל   התאמה  מראש  שקימת  כך,  גנטי  הורשה

 תכונות   של  אפשרית  גנטית  ארכיטקטורה

 המשמשת  ,  הייחוס  אוכלוסיית.  המטרה

,  הגנוטיפים  על  הסמנים  השפעות  להערכת

  הזרעה   פרי  של  מוטה  ממדגם  בעיקר  מורכבת

 שמוביל   מה,  הקודמים  בדורות  ששרתו  נבחרים

  ניבוי   של  דיוקה  ברמת  לירידה  גם  כמו  להטיה

,  כן  על.  צעירים  מועמדים  לפרים  הטיפוח  ערכי

  מצומצם  במדגם  החיזוי  יכולת  את  לבחון  בחרנו

,  הפרים  בלוח  ביותר  הצעירים   הפרים  עשרת  של

  פרים  2,043  של  הייתה  הייחוס  אוכלוסיית  כאשר

עבור ניבוי  אימון רשת עצבית מלאכותית .1איור 
התבצע . פרים 2,043חמ"מ לפי אוכלוסיית יחוס של 

קופת כל תניבוי לעשרת הפרים הצעירים בלוח. 
זרות. סטיות התקן מוצגות. אימון נבחנה בשלוש ח

(, מידת Testמוצגים: המתאם עם תוצאות אמת )

(, והמתאם Loss) epochs 5ההטיה יחסית לזאת של 

 (.Trainעם פרי אוכלוסיית הייחוס )
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 גנטיים  סמנים  50,392  נבחרו.  אילומינה  של  הגנטי  השבב  של  שונות  גרסאות  באמצעות  גנטית  שנדגמו

  חסרים  לגנוטיפים(  imputation)  שיחזור  ובוצע  השבב   של  מתקדמות  בגרסאות  גם  מיוצגים  שנשארו

  למידה   על  מבוססת  אחת .  לומדות  מערכות  שתי  ביצועי  הושוו(.  findhap.f90)  תוכנה  באמצאות

 בקוריאה   הבקר  עדר  השבחת  עבור  שפותחה(,  GpNet)  מלאכותית  עצבית  רשת  בעזרת  עמוקה

  הרשת .  Scikit-learn  התוכנה  חבילת  באמצעות(  Random Forest)  החלטה  עצי  על  מבוססת  והשנייה

  קצב   תחת  שונות  בתקופות  החיזוי  יכולות  נבחנו.  מקומית  מקושרות  שכבות  מארבע  הורכבה  העצבית

  הרשת   ביצועי  את  שהגביל  משמעותי   גורם  הייתה(  overfitting)  יתר  התאמת(.  e-61)  המומלץ  הלימוד

  של   הניבוי  ביצועי,  זה  במדגם,  זאת  אם(.  1  איור)

~( epochs  30)  האופטימלי  בתחום  זאת  טכניקה

  ובכך ,  האמת  תוצאות  עם  65%  - כ  של  למתאם  הגיעו

(. 1  טבלה)  האחרות  הטכניקות  של  מאלה  טובים  היו

 שנבחר  הצעירים  הפרים  שמדגם  שיתכן  לציין  יש

, נמוך  שדורגו  פרים  שכלל  משום  קיצוני  מצב  מייצג

 בנותיהן  של  נמוכה  הישרדות  עקב,  מפתיע  באופן

  במתכונת   הניסוי  על  חזרה.  הראשונה  בתחלובה

  לניבוי   עדיפות  הראתה  3-2022  פרים  במבחן  דומה

  תחזית )  ההולנדי  העדר  נתוני  עם  בשילוב    שנעשה

 הרשת   הביצוע  את  שעבר  73%  מתאם  עם(  הולנד

 (.63%) מלאכותית העצבית

 היחסי  הקושי  את  להסביר  שעשויה  נוספת  תצפית

 בשונות   ירידה  היא  הצעירים  הפרים  נתוני  את  לנבא

  שירידה יתכן (. 2 איור) הדור התקדמות  עם הגנטית

  ידי  על  מסוימים  אללים  של  מהעדפה  נובעת  זאת

 זאת  להסביר  קשה  אמנם.  הגנומית  הטיפוח  תכנית

  שהחלה   בישראל,  ההשבחה הגנומית  של  בהשפעה

  זרמה  של   השפעה  כאן  שיש  אפשרי,  אך,  2015  -ב  רק

  גנטיים  לסמנים  הטיפוח  של  תוצר   שהיא,  מיובאת

  המחקר   המשך.  ב"בארה  2009  בשנת  שהחל  זהים,

 במשק   הגנטית  ההתקדמות  להאצת  להוביל  עשוי

 בתוכנית  המלאה  השליטה  והחזרת.  לחלב  הבקר

 של  מוצלח  יישום,  בנוסף.  ל"בחו  השבחה  לתוכניות  תחרות-בר  שיהיה  המקומי  לטיפוח  ההשבחה

 .החי במשק ומבטיחים נוספים דומים ליישומים הדרך את יסלול האמור בתחום לומדות מערכות

  .החלב מועצת של יםהמחקר קרן העבודה במימון

 

( של שונות גנטית PCA) ראשיים גורמים ניתוח. 2 איור
ממד כאשר -ממדים( מוצג כדו 50,392בפרים. מרחב השונות )

( תואם את שנת לידת הפר לפי ארבע xהממד העיקרי )ציר 
קבוצות גיל. קוים אנכיים מציינים את מיקום החציון בכל 
קבוצה וכל פר מסומן כנקודה לפי המקרא שמעל. הירידה 

צה מרמזת על במרחקים בין האנכים בהתאם לגילאי הקבו
 צמצום השונות הגנטית עם התקדמות הדור.
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The Future of Animal Production 

Andrea Rosati 

EAAP – the European Federation of Animal Science 

The amount of animal production is always related to the necessities of human beings. 

The global quantity and quality of food products, of which meat, milk and eggs are part, 

grew in the past due to the growing human population and even beyond so that the global 

average daily supply of calories increased by 25% in the last 60 years. The relative new 

force demanding more animal products is the change of diet in some developing 

countries where there is a growing request of animal products per person. New 

technologies and more global trades of products are making possible the increased 

production, at the same time there are many new important constraints causing backlash 

such as the environmental impact and the scarcity of resources (feed, investments, new 

utilisable land). Those aspects, both in favour and against animal productions, are very 

variable among areas of the globe and among type of products and reared domestic 

animals’ species. The continents where more animal proteins will be necessary in the 

future are Asia and Africa. Lack of infrastructure, investments, expertise in large parts 

of those continents render problematic the growth of animal production. The analysis 

for different areas of the world showed that despite the global predicted increase of 

animal products (i.e. +35% of milk for the next 30 years) the possibility to satisfy 

growing requests of animal science and, at the same time, maintaining a low 

environmental impact, is practically impossible for technical, practical and economic 

reasons. The global current economic and technological management will not facilitate 

a solution. 
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 עתיד חקלאות חיות משק 

 אנדרי רוזטי

 EAAPמנכ"ל ה 

הכמות והאיכות של מוצרים חיות משק נחוצות לקיום המין האנושי. במיוחד בסביבה הכפרית.   

במדינות מתפתחות   השנה האחרונות.  60במשך     25%שמקורם חיות משק, חלב, בשר ודגים עלו ב  

טכנולוגיות חדשות   )סין, ויטנאם וכו( הדרישה לצריכת מוצרים מן החיי פר אדם עולה במהירות. 

יאפשרו שיפור יצרנות בד ובד עם הקטנת טביעת האצבע על הסביבה. שימוש מושכל, בהשקעה, 

יצור מזון מחיות משק תלויים תלוים היבטים בעד ונגד   אדמה ויתר משאבים במחסור הוא חיוני.

כר נרחב   בזנים מקומיים, שיטות גידול, מרעה, גאוגרפיה, תרבות, קהילות ועוד משתנים מקומיים.

משאבים,  בתשתית,  חוסר  אולם  ברם  ואפריקה.  אסיה  ביבשות  נמצא  משק  חיות  ביצור  לגידול 

למרות התחזית   ביבשות אלו.מומחיות, ומקצועיות ביבשות אלו מעכב את קצב גידול חיות המשק  

( מן החיי  למוצרים  גידול הדרישה  ה    35%של  לחלב במהלך  בדרישה  צפוי  שנה הבאות(   30גידול 

 .אילוצי סביבה, משאבי קרקע ומים וכלכלת השוק ימנעו מהייצור להדביק את הדרישה

 

הוא ארגון )פדרציה של מדינות( מדעי חיות משק הוותיק והגדול בסוגו באירופה ואולי    EAAP*ה  

 כמעט מיום הקמתה. EAAPגם בעולם. ישראל חברה בארגון ה 
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השפעת הטיפולים על נוכחות של שאריות תרופות וחיידקים עמידים בזבל  
 פטמים  

 1, מלכה בריצי 2סמיר מבגי'ש , 2,1,סולומון אפרם*
 הפקולטה לחקלאות 2המכון הווטרינרי ע"ש קמרון, 1

 solefriem@gmail.com 

 

, שהחל CAFOs  ((Concentrated Animal Feeding Operationsגידול פטמים בענף הלול בשיטת  

חיים )בע"ח( בסביבה צפופה. הזנת פטמים בתערובת -בשנות החמישים, הוא תהליך גידול של בעלי

 ,Sulfonamide, Macrolide, Teteracyclensאנטימיקרוביאליות )מזון ומי שתייה המכילים תרופות  

(Fluroquinols, Betalactame  ( וקוקסידיוסטטים,Ionophores ,Nicrbazine  Clopidol הינה שיטה )

כלכלי   ולהפסד  גדולה  לתמותה  לגרום  שעלולות  במחלות  וטיפול  למניעה  ובעולם  בארץ  מקובלת 

שהשימוש באנטימיקרוביאלים   (FAO)ון והחקלאות של האו"ם  הכריז ארגון המז  2017עצום. בשנת  

-חיים מחייב בקרה וחשיבה רבה, וזאת עקב השפעתם על לחץ מיקרו-אדם וגם במשקי בעלי-בבני

בבניא שונים  לסיבוכים  גורמים  אלה  חיידקים  עמידים.  חיידקים  ליצירת  הגורם  ואף  -קולוגי  אדם 

המיקרו במצב  שינוי  )ונזק   אקולוגי-לתמותה,  רוב  ו90%כלכלי.  האנטיביוטיקה  סוגי   )-80%  

והצואה  השתן  דרך  ומופרשים  העוף,  של  העיכול  במערכת  נספגים  אינם  מהקוקסידיוסטטים 

ק"ג של זבל לעוף )ז"ע(. רפד   0.8-0.3ימים, נוצרים    42במהלך מחזור גידול פטמים, במשך   )לשלשת(.

חלבון כללי, שכולל חלבון    25-35%ל בין  )זבל עוף עם תערובת של נייר או נסורת עץ( מטופל מכי

גירה )מע"ג( ולדישון קרקע -. רפד זה  משמש לצורך הזנת מעליNon protein nitrogenאמיתי וגם  

 בחקלאות.

בארץ ובמקומות נוספים בעולם נעשה שימוש ברפד איכותי להזנת מע"ג, כגון עגלים לפיטום, בקר 

חיים בז"ע -של המאה הקודמת. עם זאת, הזנת בעלי  70-לבשר, עגלים לחלב וכבשים כבר משנות ה

כרוכה בסכנה להפצת גורמי מחלה )חיידקים, רעלנים ושאריות תרופות(, אשר עלולים לגרום לפגיעה  

בז"ע  -בבעלי השימוש  תקנות  ולאטמוספירה.  לסביבה  אמוניה  לשחרור  וכן  לתמותתם,  ואף  חיים 

(  Botulismאחרי התפרצות אירועים של בוטוליזם )(  1971)צו הפיקוח,    1971להזנת מע"ג חוקקו בשנת  

בבקר בארץ. עד אז הואבסו מע"ג, כולל פרות נחלבות, בז"ע ללא כל טיפול. התקנה שונתה פעם 

מעלות צלזיוס    130ידי חימום בטמפרטורה של  -עקב דרישה לעקר את הזבל על  2001נוספת בשנת  

יצאה תקנה בישראל לפיה   2014ה. בשנת  דקות, דרישה שהחקלאים לא עמדו ב  12-10)מ"צ( למשך  

ימים לפני השחיטה. בנוסף, נאסר    15מטופל של פטם, ואז יש להמתין   ניתן להזין מע"ג רק בז"ע

 באיסור מוחלט השימוש בז"ע להזנת פרות חולבות 

- %40 ועם  חמצן של נוכחות ללא המתרחש anaerobic טיפול ע כגון:"בז טיפול  שיטות מספר ישנם

 למשך  לפחות מטופל תוספות ז"ע שום  ללא או גבינה ומי  מולסה, פירות, ירקות בתוספת  לחות 35

 אינטנסיבית  אירובית תסיסה של בתהליך )בנוכחות חמצן( מתרחש aerobic טיפול שבועות. שלושה

 ה חלק כאשר מסוים לגובה מוערם שזבל אירובית תסיסה הוא stacking טיפול . שעות 72 למשך
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-60. בין היא הטמפרטורה האירוביות השיטות בשתי. חיצונית לסביבה פתוח  הערימה של העליון

70°C 

 ,stackingברם, השפעת שיטות הטיפול על פירוק שאריות תרופות וחיידקים פתוגניים בזבל פטמים )

anaerobic, aerobicגירה לא נחקרה מספיק. -( המיועד להזנת מעלי 

לפיכך, פיתחנו שיטה אנליטית לזיהוי וכימות קבוצות האנטימיקרוביאלים והקוקסדידיוסטטים של 

הימצאות שאריות של  MS/MS/LCתרופות שונות באמצעות מכשיר    30 זו מדדנו  בעזרת שיטה   .

וקוקסידיוסטטים( )אנטמיקרוביאליות  זואונוטיים  וגם   תרופות  עמידים  חיידקים  :  כגון  נוכחות 

Salmonella, Enterococcus, E.coli, Staph Aureus  מסחרים של ז"ע בארץ   משלושה אתרי טיפול

לאורך תקופה של שנה לפי פרוטוקול של    הבדיקות נערכו  .ומשקי גידול של פטמים במרכז הארץ

Clinical and Laboratory Standards Institute(CLSI)     ועברו קונפורמציה  במכשירTOF-.Maldi  

הקמנו כן,  של  כמו  התפרקותן  לבחינת  מבוקרות  מעבדתיות,  ונוכחות   מערכות  תרופות  שאריות 

תרופות מקבוצות    29חיידקים עמידים בז"ע. לבחינת השפעת הטיפול על פירוק התרופות, הוספנו  

שונות, בריכוזים שונים של אנטימיקרוביאלים וקוקסידיוסטטים לזבל עוף נקי משאריות של חומרים 

 אלה. 

  20בז"ע באזורים שונים בארץ העידו על נוכחות    יקות הימצאות שאריות של תרופותתוצאות של בד

שבין   בריכוזים  שונות  למיליון.  10-ל  0.2תרופות  ש  חלקיקים  נמצא  היו    33%  בנוסף,  מהדגימות 

לקוקסידיוסטטים. רוב הדגימות היו חיוביות לפחות לאחד או    59%-חיוביות לאנטימיקרוביאלים, ו

) יותר מהאנטימי תרופות שנחקרו במהלך טיפול    29(. מתוך  82%קרוביאלים או הקוקסידיוסטטים 

חלקיקים למיליון, כל האנטימיקרוביאלים התפרקו בשיעור    0.5,1,1.5,2מבוקר בריכוזים משתנים של  

קוקסידיוסטטים    7היה יציב,    Decoquinateקוקסידיוסטטים,    9-מ . Tilmicosin  -, חוץ מ95%שמעל  

 . 95%התפרק בשיעור שמעל  salinomycinהתפרקו באחוזים שונים כאשר 

בז"ע    enterococcusשל חיידקי    100%תוצאות הבדיקה המיקרוביולוגיות מעידות על שכיחות של  

ה חיידקי  אחוז  טיפול.  שום  חומרים   enterococcus  -ללא  של  רב  למספר  עמידות  שפיתחו 

( היה נמוך בז"ע ללא שאריות תרופות. לאחר טיפולי אתרי  multidrug resistenceיאלים )אנטיבקטר

 staphלא התגלו.    E.coliוחיידקי   7%-בז"ע ירדו ל  enterococcuמסחר וטיפול מבוקר נוכחות חיידקי  

aureus  ו salmonella  .לפני ואחרי הטיפול לא התגלו בכלל 

שנבדקו באתרי טיפול וגם בטיפול מבוקר   stacking , ensiling , aerobic לסיכום, טיפול בז"ע בשיטות 

שנעשו במכון וטרינרי מעידות על מניעת והתפשטות חיידקים עמידים והשפעתם על פירוק שאריות  

לבני הבריאותי  הנזק  את  ולצמצם  להפחית  ניתן  כך  ביותר.  משמעותית  אדם,  -אנטימיקרוביאלים 

 חיים ולסביבה.-לבעלי
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 תיאור מקרה   – בעדר בקר לבשר   בילהרציה גיעות נדירה ב נ

 ,  2טוב -, בוריס אבן2, ליאור זמיר1*דניאל יסעור לנדאו

 1, מוניקה לשקוביץ מזוז3איתן טיומקין

החטיבה לפרזיטולוגיה, המכון הווטרינרי ע"ש קימרון, השירותים הווטרינריים ובריאות 1

גולן, השירותים הווטרינריים -לשכה וטרינרית גליל 2המקנה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

  החקלאית 3בשדה, השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

daniely@moag.gov.il 

( בבקר ובצאן הינה מחלה טפילית הנגרמת  Schistozomiasis  – מחלת הבילהרציה )סכיסטוסומיאזיס  

(. תיעוד כתוב להמצאות  Trematodaהשייכות לקבוצת העלקות )  Schistosomaע"י תולעים מהסוג  

ואילך, וסביר להניח שמקרי מחלה    19-המחלה במזרח התיכון בכלל ובישראל בפרט קיים מהמאה ה

 .S, ובהם  Schistosomaיימים אף מוקדם מכך. בילהרציה בבני אדם נגרמת על ידי מספר מיני  היו ק

haematobium  במדינות שכנות 20-של המאה ה  50-אשר הייתה מצויה בישראל עד לסוף שנות ה .

מלבנון.   שגם  ויתכן  יותר,  מאוחרות  משנים  מתועדים  מקרים  ישנם  וירדן  במצרים  כולל  לישראל 

בבקר   ובאזורנו מצוי המין  המחלה  מינים אחרים של התולעת,  ע"י  נגרמת  . מחזור  S. bovisוצאן 

מים  בחלזונות  התולעים  שלבי  והתפתחות  מעבר  ודורש  ומורכב,  ייחודי  אלו  תולעים  של  החיים 

יציבים,  או  עונתיים  מתוקים  מים  מקורות  קיימים  בהם  באזורים  המחלה תמצא  לפיכך  מתוקים. 

וגישה של בקר וצאן אליהם. הדבקה של בקר וצאן מתרחשת על ידי שלבי  טבעיים או מלאכותיים,  

זחל המופרשים מחלזונות לתוך המים, וחודרים לבעל החיים דרך העור או במקרים נדירים יותר דרך  

 הושט לאחר שתיית מים המכילים זחלים.

. ביצי התולעים התולעים הבוגרות מצויות בתוך כלי הדם המזינים את המעי, וניזונות מדם המאכסן

חוצות את דפנות כלי הדם במטרה להגיע אל תוך המעי ומשם החוצה דרך צואת הבקר והצאן, אך  

נגוע, בפרט   וצאן  פנימיים בבקר  לגרום לפגיעה חריפה באיברים  נדידתן עשויות הביצים  במסלול 

הוא סובל  במעי ובכבד. בקר שטרם נחשף לתולעים, ובפרט בקר צעיר עשוי לפתח מחלה קשה, תוך ש

משלשולים חריפים, אובדן דם וחלבון, רזון וחולשה עד כדי תמותה. העובדה שהמחלה נדירה יחסית  

שנה!( ושהסימנים הנגרמים הינם    30-בישראל בעשרות השנים האחרונות )אבחון קודם אחרון לפני כ

תרופתי קיים   כללים עשויה להביא לקושי ולעיכוב באבחון. אין חיסון כנגד תולעים אלו, אך טיפול

 לעיתים מוגבלת, כמו גם המידע לגבי השפעת הטיפול.בישראל למרות שזמינותו 

תועדה תמותה חריגה של בקר בוגר בקבוצה אחת מתוך עדר גדול של בקר לבשר במרעה   2020בקיץ  

מכלל הקבוצה(, כולל    7%בעלי חיים )  18באזור רמת הגולן. סך הכול דווחה לאורך העונה תמותה של  

קבלת  פרי לאחר  ומשלשלים.  רזים  נוספים  חיים  בעלי  נראו  כן,  כמו  בוגרות.  ועגלות  אימהות  ם, 

תוצאות שליליות למספר מחלות חיידקיות וויראליות, ובזכות עירנות הרופא המטפל ורופא הלשכה  

מתים  בפרטים  בבילהרציה  נגיעות  הווטרינרי  במכון  לפרזיטולוגיה  במעבדה  אובחנה  הווטרינרית 

העדר. האבחנה בוצעה הן על ידי זיהוי ביצי תולעים בדגימות צואה מבעלי חיים מהקבוצה,  וחולים מ
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והן על ידי זיהוי תולעים בוגרות בנתיחה של מספר פרות שמתו. בחלק מבעלי החיים נמצאה נגיעות 

(, אשר מקיימות מחזור חיים דומה לתולעי  Paramphistomum  –במין נוסף של עלקות )תולעי כרס  

זה Schistosoma-ה לממצא  בהמשך  להתפתחותן.  דומים  סביבה  ותנאי  מעבירים  דורשות  ולפיכך   ,

נדגמו מספר קבוצות בעדר להערכת הנגיעות: במדגם מתוך הקבוצה המדוברת נמצא שיעור נגיעות  

בתולעי כרס. בשתי קבוצות אחרות נמצאו שיעורי   66%-, וSchistosoma bovisבתולעי    42%גבוה של  

נגיעות בתולעי כרס.   10-50%  -, ו0-17%, הנעים בין  Schistosomaנמוכים משמעותית בתולעי  נגיעות  

כמו כן נדגמו בעלי חיים בשלושה עדרים סמוכים, וזוהה בעל חיים יחיד נגוע בתולעי כרס בעדר  

אחר. בהמשך לזיהוי התולעים, בוצע טיפול במספר גדול של בעלי חיים מאותה קבוצה, בתכשירים  

במינונים המומלצים. בחלק מתוך בעלי החיים    oxiclozanide   -ו  praziquantelים את החומרים  המכיל

ביצי התולעים בצואה, אשר   המטופלים נעשו בדיקות מעקב לאחר טיפול בעזרת בדיקת הפרשת 

ויעילות פחותה של הטיפול כנגד תולעי כרס. כמו     Schistosomaהראו על יעילות טובה לטיפול כנגד  

ערך סקר ראשוני לאיתור החלזונות מעבירי הביניים, ונמצא לפחות מוקד אחד בשטחי המרעה כן נ

, שהם מעביר הביניים המתאים לתולעי    Bulinus truncatusשל העדר הנגוע בו היו חלזונות מהמין  

 .  Schistosoma-ה

ות הבדיקה  בתיאור מקרה זה יובאו בקצרה הממצאים העיקריים בבעלי החיים החולים, תיאור שיט

הרלוונטיות וכן תיאור הטיפול והערכת תוצאותיו. למידע זה חשיבות בהעלאת המודעות של מגדלים 

ורופאים ווטרינריים לאפשרות קיום מחלה זו בעדרי בקר וצאן במרעה, לדרכי האבחון ולאפשרויות  

 הטיפול.
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התחלואה בדלקת רחם  הקדמת הביוץ הראשון לאחר ההמלטה כאמצעי להורדת  
 פריזי - קלינית בפרות חלב הולשטיין -תת 

 1טל רז ,2, אלון קפלן2, מאור קדמי1,2, מיכאל ואן סטרטן1, רון סיקסיק1,2*שקד דרוקר

בית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט; הפקולטה לחקלאות, מזון, וסביבה; האוניברסיטה  1
 tal.raz@mail.huji.ac.il. "החקלאית" 2העברית בירושלים. 

כיוון   פוריות הפרה.  מחלות רחם דלקתיות הן אחד הגורמים המשמעותיים שמשפיעים לרעה על 

שמדובר במחלות הנפוצות מאוד בעדר הבקר לחלב הנזקים הכלכליים שנגרמים לחקלאי כתוצאה  

ממחלות אלו משמעותיים ביותר. בעוד שאבחון של מטריטיס )דלקת רחם קלינית( מתבצע בשבועיים  

ר ההמלטה באופן שגרתי ברפתות החלב בישראל, אנדומטריטיס מאובחנת בשלב  הראשונים לאח

יותר בתחלובה. לרוב מדובר במחלה תת קלינית שלא מאובחנת באופן שגרתי, אך בעלת   מאוחר 

אבחון אנדומטריטיס  השפעה שלילית על ביצועי הפוריות של הפרה. לפי מחקר שנערך במעבדתנו,  

ע"י    בפרות בוגרות,  DIM60-70( במבכירות, ובימים  DIM)  תחלובהבימים    30-40  -בבצע  צריך להת

( במשטח ציטולוגי Polymorphonuclear cells; PMNדלקת פולימורפונוקלארים )-בדיקת אחוז תאי

בעזרת   בד"כ  )אנדומטריום(,  הרחם  מרירית  מחקרים    .(cytobrush)  ייעודי  מברשת-מטוששנדגם 

שלמועד החזרה לתפקוד שחלתי השפעה על הסיכון לתחלואה באנדומטריטיס   תומכים בכךשנעשו  

קליני. שחלתיים,   תת  להורמונים  הרחם  של  שחשיפה  האפשרות  קיימת  כי  לשער  ניתן  לכך,  אי 

. בהתאם על בריאות הרחםופעילות שחלתית סדורה לפני תום ימי המנוחה הינם בעלי אפקט חיובי  

להשראת ביוץ בשלב מוקדם מאוד בתחלובה   הורמונלי  ול התערבותילכך, יתכן כי גם לפרוטוקול טיפ

נבדק   לא  כה  עד  זאת,  עם  חלב.  בפרות  הפוריות  ומדדי  הרחם  בריאות  לשיפור  פוטנציאל  יש 

הפוטנציאל של טיפול שכזה בשיפור בריאות הרחם. בנוסף, התפלגות מועדי הביוץ הספונטני של 

והגנטיקה בישראל בצורה נרחבת. אי לכך, מטרות    בתנאי הממשק  הפרות לאחר ההמלטה טרם נבדק

לבחון את התפלגות מועד הביוץ הספונטני הראשון בקרב פרות חלב הולשטיין פריזי (  1: )יוהמחקר ה

-Select( לבחון ולהשוות יעילותם של שני פרוטוקולי טיפול )2)  ;ישראלי בתקופה שלאחר ההמלטה

synch  או  ,Select-synch-CIDR  ;  טיפ ב  תחילת  לאחר  24-27DIMול  מוקדם  ביוץ  לצורך השראת   )

על3)  -ו  ;ההמלטה המוקדם  הביוץ  השראת  פרוטוקולי  של  ההשפעה  את  לבחון  הרחם  (  בריאות 

 .(DIM60-70 וב 30-40DIM קליני, ב-)אנדומטריטיס קליני ותת

( חלב  פרות  פרוספקטיבי,  עוקבה  נn=417 cowsבמחקר  טרנס(  אולטראסנוגרפית  -בדקו  רקטלית 

פרה אשר  .  רמת הפרוגסטרון בחלב  נמדדהובנוסף    ,24-27DIMהערכת מצב הרחם והשחלות בימים  ל

ורמת הפרוגסטרון בחלב  נ גוף צהוב בשחלות שלה  מ  הייתהמצא  כפרה   הוגדרה  1.5ng/ml  -גבוה 

עד   מההמלטה  27-24שבייצה  חיובית)  ימים  אלה    (.ביקורת  מערכת  נפרות  לתקינות  בדיקה  בדקו 

ורמת פרוגסטרון    60-70DIMבו  30-40DIMבהרבייה   גוף צהוב  )כמפורט בהמשך( בלבד. פרות ללא 

-Selectטיפול בפרוטוקול  (  Iלאחת משלוש קבוצות: )באופן אקראי  חולקו    1.5ng/ml  -נמוכה מבחלב  ב

synch    אנלוג ל( להשראת ביוץGnRHו ,-  PGF2α  )שבוע אח"כ;  (II  ) פול בפרוטוקול  טיSelect-synch-

CIDR    אנלוג ל( להשראת ביוץGnRH    הכנסת +CIDR  שבוע אח"כ ,PGF2α    והוצאתCIDR);  ( אוIII )
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התאמה בין מצב    לא נמצאהזריקות סליין בהפרש של שבוע(. פרות שבהן    2)  שלילית   קבוצת ביקורת 

 .לא נכללו במחקרהשחלות לרמת הפרוגסטרון בחלב 

טרנסנב הפרות כל כדי  אולטראסונוגרפית  רקטלית-דקו  מועדים   הפעילות את לאפיין בארבעה 

(, )ב( שבוע לאחר תחילת הטיפול )קרי,  24-27DIMההורמונלי ) הטיפול תחילת לפני השחלתית: )א(

31-34DIMקרי,  (, )ג( שבוע לאחר סיום הט( 38-41יפולDIMו )-  ,ד( לאחר שבועיים מסיום הטיפול )קרי(

45-48DIM  בבדיקה השלישית  .)38-41DIM  בוב נוספת  תקינות מערכת    הבדקנ  66-69DIM  -בדיקה 

טרנס וכן  -הרבייה  אולטראסונוגרפית  טרנס  הלקחנרקטלית  ציטולוגית  צרביקלית -דגימה 

 לצורך אבחון אנדומטריטיס תת קליני.  cytobrushמהאנדומטריום באמצעות 

)( מn=114)  27%פרות שנכללו במחקר,    417מתוך   בייצו עד למועד הבדיקה הראשונה  -24הפרות 

27DIM  ;)52%    24-69מהפרות בייצו באופן ספונטני בין ימיםDIMו מהפרות לא בייצו כלל    21%-; 

ל עד  ספונטני  הבדיקה 66-69DIM  -באופן  מועד  עד  ספונטני  באופן  בייצו  שלא  הפרות  מתוך   .

  73.3%-ו  Select-synch-ים בקבוצת הבייצו עד לסיום הפרוטוקול להשראת בייוצ  75.2%הראשונה,  

. שני הפרוטוקולים הביאו לשיפור בשיעור הפרות המבייצות עד ל Select-synch-CIDR-בקבוצת ה

66-69DIM  ( השלילית  הביקורת  לקבוצת  מוקדם P<0.05;  48.5%בהשוואה  ביוץ  השראת  בנוסף,   .)

-וב  Select-synch   -בפרות שטופלו ב  47%-וב  60%-הורידה את הסיכון לאנדומטריטיס תת קליני ב

Select-synch-CIDR (.1, בהתאמה, בהשוואה לקבוצת הביקורת השלילית )טבלה 

P  value   סיכון יחסיOR  קבוצה  המצאות אנדומטריטיס תת קליני 
 ביקורת שלילית  35.5% 1 

 ביקורת חיובית  31.0% 0.59 0.2758
0.0399 0.40 22.3% Select synch 
0.1320 0.52 26.9% Select synch CIDR 

 

-Selectעל פי הממצאים בעבודה זו, פרוטוקולים הורמונליים להשראת ביוץ מוקדם לאחר המלטה )

synch  ו- Select-synch-CIDR  בפרות שלא בייצו באופן ספונטני, יעילים להקדמת ביוץ ומעלים את )

שיעור הפרות שמבייצות בתקופת המנוחה. בנוסף, בפרות שלא סבלו מקטוזיס לאחר המלטה, שימוש 

מוריד את הסיכון לתחלואה באנדומטריטיס תת קליני, אשר פוגע בביצועי   Select-synchבפרוטוקול  

לפינוי חיידקים ותוצרי דלקת מהרחם, וכן לשיפור הגנות    הייחום מובילהפוריות. יתכן כי הקדמת  

. אנחנו ממליצים כי מחקרים עתידיים יבחנו לעומק את הפיזיולוגיה של אנדומטריטיס ואת  הרחם

 הדינמיקה בין ההורמונים השחלתיים לבריאות הרחם.

 

 של מועצת החלב. יםקרן המחקרהעבודה במימון 

 

 

המצאות וסיכון יחסי לתחלואה באנדומטריטיס תת קליני לפי קבוצות המחקר בהשוואה :  1טבלה  
 לפרות ללא טיפול )ביקורת שלילית(.
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בעגלות לתחלופה ברפתות בישראל: האם התופעה חדשה והאם  דלקת מפרקים  
 קיים קשר לחיסון כנגד ברוצלוזיס? 

 1וגבי קניגסוולד  1, יוני בן גרא3, סבטלנה ברדנשטיין 2, שלמה בלום1מיכאל ואן סטרטן
 

 "החקלאית", אגודה שיתופית לשירותים ווטרינריים, פארק התעשייה קיסריה 1
המעבדה לסרולוגיה והמעבדה 3 ;לבקטריולוגיה, המכון הווטרינרי ע"ש קמרוןהמעבדה 2

 לברוצלוזיס, המכון הווטרינרי ע"ש קמרון 

michaelvs@hak.org.il 

שנים של הפסקה, חיסון הבקר כנגד ברוצלוזיס הוכרז שוב כחובה, וביצועו החל   6-: לאחר כמבוא

, תרכיב שונה מזה שהיה בשימוש בישראל בעבר  B19ח' חוסנו בתרכיב    3-6. עגלות בגיל  2020בינואר  

(S19  שנת של  השנייה  במחצית  דלקת  2020(.  של  מקרים  על  דיווחים  ל"החקלאית"  להגיע  החלו   ,

הברך )גוניטיס( בעגלות לתחלופה. במרבית המקרים, העגלות הוצאו מן העדר או עברו המתת  במפרק  

חסד. בחלק מהמקרים, נלקחו דגימות מנוזל המפרק, אשר נשלחו לבדיקה בקטריולוגית וציטולוגית 

, בדיקות אלו לא הניבו ממצאים מעניינים, וברובן לא היה 2021במכון הווטרינרי. עד לחודש דצמבר  

, שלחה "החקלאית" שאלון מובנה ללקוחותיה, בו נתבקשו לדווח על מקרי 2021צא כלל. באפריל  ממ

דלקת מפרקים בעגלות ברפת: מאפייניהם, טיפולים שבוצעו והתגובה לטיפול. בנוסף לשאלון, נותחו  

לבין    19נתונים מֶספר העדר )יצרני החלב בישראל(, במטרה לבדוק האם קיים קשר בין חיסון בזן  

יציאה מהעדר בגין מחלות רגליים. הנתונים כללו נתוני לידה ויציאה של כל העגלות שנולדו ברפתות  

. מקרה הוגדר כעגלה שיצאה באופן של "שחיטה", "שחיטת דחק" 2020עד    2011השיתופיות בשנים  

  או "מוות", כאשר סיבת היציאה הייתה "מחלות רגליים" או "בירור רגליים" )שתי סיבות היציאה 

( היחסי  הסיכון  חישוב  לצורך  לרגליים(.  קשורות  ב"נעה" אשר  חושב  RRהיחידות  הבסיס  סיכון   ,)

הופסק   S19-: עגלות שנולדו בשנים אלו לא חוסנו כלל. חיסון ב2014-2018מהסיכון הממוצע בשנים 

- ו בחוסנ  2019. לכן, מרבית העגלות שנולדו בשנה זו חוסנו. חלק מהעגלות שנולדו בשנת  2013בסוף  

B19חוסנו כולן ב 2020-, ועגלות שנולדו ב-B19. 

לתוצאות נשלח  השאלון  ב51%)  148לקוחות;    288-:  השיבו.   )-99  ( אחד  67%רפתות  מקרה  היה   )

, בשתי רפתות. הגיל החציוני של עגלות אלו היה כשנה,  9לפחות. המספר המקסימלי של מקרים היה  

מהמקרים. מרבית העגלות טופלו באנטיביוטיקה או    40%-והמפרק הנפוץ ביותר היה מפרק הברך, בכ

NSAID .או שניהם, ומרביתן יצאו מהעדר או הומתו 

ח'    8עגלות בנות    2-נשלחו למעבדה לבקטריולוגיה שתי דגימות נוזל תוך מפרקי מ  2021בדצמבר    8-ב

החיסון(  )זן    19עם גוניטיס, מרפת במושב פטיש. מדגימה אחת הייתה צמיחה של חיידקי ברוצלה זן  

 . 2022רפתות נוספות, בינואר  2-בתרבית. חיידק זה בודד שוב ממקרים ב

ניתן לראות את מספר העגלות בסיכון, מספר המקרים, הסיכון והסיכון היחסי לאירוע לפי    1בטבלה  

תצא מהעדר בגין אירוע    19S-ח' אשר חוסנה ב  18-6של העגלות. הסיכון שעגלה בגיל    שנת לידה

 19B-מזה של עגלה שלא חוסנה. לעומת זאת, הסיכון של עגלה שחוסנה ב  2.3-ול פי כרגליים היה גד

mailto:michaelvs@hak.org.il
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מזה    2.3מזה של עגלה שלא חוסנה כלל, וגדול פי    5.3-תצא מהעדר בגין אירוע רגליים היה גדול פי כ

 . 19S-של עגלה שחוסנה ב

 

ח' באופן יציאה    6-18בגיל    . מספר עגלות בסיכון, מספר מקרים, סיכון וסיכון יחסי ליציאה מהעדר1טבלה  
"מוות", "שחיטה" או "שחיטת דחק" וסיבת יציאה "מחלה רגליים" או "בירור רגליים". הסיכון היחסי חושב  

 2018  – 2014ביחס לממוצע הסיכון בעגלות שנולדו בשנים  
שנת  
 לידה

מספר  
 עגלות 

סיכון יחסי  סטטוס חיסון  סיכון )%( מספר מקרים 
(RR) 

2011 26,909 87 0.32% S19 2.25 
2012 28,790 98 0.34% S19 2.37 
2013 29,265 75 0.26% S19   )1.79 )רובן מחוסנות 
 1.00 לא מחוסנות  0.19% 59 30,283 2014
 1.00 לא מחוסנות  0.14% 44 31,278 2015
 1.00 לא מחוסנות  0.10% 31 29,747 2016
 1.00 לא מחוסנות  0.15% 46 30,877 2017
 1.00 לא מחוסנות  0.13% 41 31,972 2018
2019 32,269 82 0.25% B19   )1.77 )חלק קטן מחוסנות 
2020 30,565 231 0.76% B19 5.27 

 

 

 

 

 

 

 

; מעוין לא שחור:  S19-. הסיכון ליציאה בגין "מחלות רגליים" לפי שנת לידה. מעוין שחור: חיסון ב1איור 
; עיגול ריק, לא חוסנו כלל; משולש לא שחור: שנה בה חוסנו חלק  S19-העגלות בשנה בה חוסנו כמעט כל 

 . B19-; משולש שחור: חיסון ב B19-מהעגלות ב
 

לבין דלקת מפרקים בעגלות מתואר בספרות. במחקר   19: קשר בין חיסון בתרכיב זן  סיכום ומסקנות

בין חיסון בזן   רגליים". מעבר S19-ו  B19)תרכיב    19זה נמצא קשר  בגין "מחלות  ליציאה מהעדר   )

( ממפרקים של עגלות מחוסנות עם גוניטיס מהווה  B19לראיות העקיפות הללו, בידוד חיידק התרכיב )

ישירה שאינה משתמעת לשתי פנים לכך, שחיידק החיסון מסוגל להגיע למפרק ולחולל שם  ראיה  

לדלקת   S19-דלקת מפרקים. מהניתוח הרטרוספקטיבי עולה, כי גם בעבר היה כנראה קשר בין חיסון ב

מפרקים: בשני המקרים מדובר בתרכיב "מוחלש" של חיידק עם זיקה למפרקים. ברם, ייתכן שהבדלים 

יותר ב בזן החי ייצור התרכיב מתבטאים ב"אלימות" גבוהה  מבחינת דלקת   B19-ידק ו/או בתהליך 

 מפרקים. 

 

תודה לגב' עדנה גלנטי מ"יצרני החלב בישראל" על שליפת הנתונים וארגון הקבצים. המחקר מומן 

 ע"י "החקלאית".
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 זיהוי מקדים למקור פתוגני של דלקת עטין בחלב באמצעות ביוסנסור אופטי 

ורגי שטנברג*, דיווגר מוטיקומר גיא  

 הנדסה, המכון להנדסה חקלאית, מכון וולקני -מעבדה לביוסנסורים וננו

 giorgi@agri.gov.il 

המחקר מתייחס ספציפית למקור העיקרי להפסדים כלכליים בתעשיית החלב, דלקת העטין, מחלה 

כתוצאה מזיהום חיידקי בתוך הבלוטה. שיטות מסורתיות  בד"כ  דלקתית של בלוטת החלב הנגרמת  

מות, סובלות ממגבלות בביצוע לזיהוי מקור הפתוגני של הדלקת, יחד עם טכניקות מהירות ומתקד

מדידות בתנאי שטח. לפיכך, זיהוי מוקדם של מקור החיידק המזהם ומיד לאחר מכן טיפול מידי מונע,  

תחומית המוצעת, מבוססת על שילוב חדשני  -. הגישה הרבדלקתיכולים להוביל לריפוי מוקדם של ה

שבב, המנטרת -על-ציבים לבניית מעבדהחומרים )סיליקון נקבובי( עם אלמנטי זיהוי רגישים וי-של ננו

)מחיר האב טיפוס היום    במחיר נגישפשטות ובמהירות,    אופטית את נוכחות הפתוגן ברפת עצמה

לבדיקה(.  מדולר  כבסיס  הסיליקון  ה  פחות  משמש  אלקטרוכימי  איכול  ידי  על  מיוצר  נקבובי 

וסי ספציפיים  לנוגדנים  חיידקים  בין  אינטראקציה  ידי  על  החופשיים הפלטפורמה.  הנוגדנים  נון 

גבי הצ'יפ. למעשה, כמות הנוגדנים הנותרת -בתמיסה, ניתן לבצע כימות לחיידקים בצורה עקיפה על

היא אינדיקציה בסדר גודל הפוך לכמות החיידקים שיש בתמיסה. תכונותיו האופטיות הייחודיות 

ק בעקבות  ההחזרה  בספקטרום  שינוי  של  מדידה  ביצוע  הצ'יפ, מאפשרות  מולקולת  של  של  ישור 

אופטי   מכשיר  בעזרת  הנקבובי,  בתווך  וניידהמטרה  להיום .פשוט  תוצאות שמראות נכון  השגנו   ,

וצאן(    coli-Eאפשרות לכמת את החיידק   )בקר  ועד לשל חיידקים    510-מבדוגמאות חלב    8-למ"ל 

יים שונים  . ספציפיות לחיידק וסלקטיביות בין פתוגנחיידקים למ"ל בהשוואה לשיטות המקובלות

כמו למשל גודל הפורות הטוב    –הושגו גם הן. אנו ממשיכים לעבוד על אופטימיזצית הפרוטוקול  

לדקות ספורות,  ביותר למטרה,   להיום(  )נכון  זמן המדידה משעה  טובה  קיצור  פלטפורמה  וצופים 

 . למשק החלב ויעילה בעתיד

 

המחשה סכמתית של הביוסנסור האופטי שמבוסס על סיליקון נקבובי ננומטרי לזיהוי ספציפי    .1איור  

הסיליקון הנקבובי   למקור המזהם.סמך נוכחות אנטיגן אינדיקטיבי  -עלחיידקים פתוגניים בחלב  של  

מואר באור לבן בניצב לפני השטח, בעוד שספקטרום ההחזרה מזוהה ע"י ספקטרומטר קטן. האות 

mailto:agamliel@volcani.agri.gov.il
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( לקבלת פיק בודד. שינוי בספקטרום ההחזרה, fast Fourier transformעובר התמרת פורייה )האופטי  

יעד בדוגמה הנבדקת, עקב תגובת הכרה סלקטיבית עם   לנוכחות אנטיגן  ישירה  נמצא בקורלציה 

 ( שמקובע לפלטפורמת החישה.bioreceptorהנוגדן/אפטמר )
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  החלמת   ועל   החיידק   העלמות   על  עטין   בדלקות   אקוסטיים   בגלים   טיפול   השפעת 
 בישראל   ברפתות   הפרה 

 
 2, גיל חכים2, דני גלעד2שקולניק טל,  2גבי לייטנר ,1קריפוקס  אולג ,1*שלמה בלום

 

 -, יוחאי חפר ומתן מלינוף ים גל רפת - צוקרמן אלון משקים:3 ארמנטה,2המכון הווטרינרי,  1
 3העמק רפת - שויקה ויורם  לינדר, מרליס גולדהור, עומרי ,2נופים רפת

gabil@armentavet.com  

 

מרבית דלקות העטין בפרות חלב מתפתחות כתוצאה מחדירת חיידקים שונים לעטין. סילוק   :מבוא 

לתהליך   רבה  חשיבות  בעל  הוא  מטיפול,  כתוצאה  או  טבעי  באופן  הדלקת  גורם  החלמה  החיידק 

(Recovery  מהנזק שנגרם לרקמות העטין בתהליך הדלקת העשוי להתבטא זמן רב לאחר סילוקו )

ואף לעיתים להיות בלתי הפיך. תרופות אנטיביוטיות מכוונות לפגוע בחיידק ע"י עיכוב צמיחתו או  

המונח   בקטריאלית    CUREהריגתו.  ושלילת  -)החלמה  הטיפול  לפני  חלב  מדגימת  חיידק  בידוד 

בסקירה    )ריפוי קליני( החלמה הריקמה וחזרה ליצור תקין.    –  RECOVERYפול.   נוכחותו לאחר הטי

מקיפה של תוצאות מחקרים רבים ונתונים מרפתות מסחריות שונות בארץ ובחו"ל, רבות מהפרות  

, המשיכו לבטא סימנים מובהקים לקיום דלקת  CURE  -שתוצאת הטיפול בעטין שלהן הוגדרה כ

(  APTבייצור ובאיכות החלב. טכנולוגיה המבוססת על גלים אקוסטיים )בעטין, סת"ס גבוהה וירידה  

 יוצר גלים אקוסטיים בתדר  APT X-(. הLeitner et al., 2018פותחה במיוחד לטיפול בפרות חולבות )

הטיפול מיושם באופן לא פולשני באזורים הנגועים/מודלקים כגון   נמוך, ומופעל בלחץ אויר גבוה.

עיקרית של הטיפול היא לשפעל ולשדרג את מנגנון הריפוי העצמי של הפרה,  דלקת עטין. המטרה ה

שיקום הרקמה הפגועה, היווצרות כלי דם חדשים והגברת פעולת תאי החיסון לחיסול הפטוגן. לפיכך,  

 >( מלאה מהדלקת המבוטאת בירידה בסת"ס )Recovery)   החלמההיעד העיקרי של הטיפול הוא  
3250 x 10    תוך )תאים/מ"ל  משמעותית  ירידה  ללא  לאחר  10%ימים/שבועות  החלב  בתפוקת   )>

עם   הטיפול  של  מבוקרים  ניסויים  טיפול  X-ATPהטיפול.  או  טיפול  ללא  ביקורת  קבוצות  עם   ,

כ באנטיביוטיקה נמצאה  מסחריים,  במשקים  טיפולים  של  עטין    החלמה  70%-וניתוחים  מדלקות 

בטיפול בדלקות כרוניות. מטרת העבודה   70%  - קליניות חדשות ושיעור החלמה נמוך מ-קליניות ותת

בפרות עם דלקת עטין קלינית,    RECOVERY- ה  לשיעורי   CURE-הנוכחית להשוות את שיעורי ה

 . APT-קלינית חדשה ודלקת עטין כרונית בעקבות הטיפול ב-תת

דלקת עטין  בעקבות (n=129) 2022מסחריים במהלך  נדגמו בשלושה משקיםפרות  שיטות וחומרים:

גורם   וזיהוי  לנוכחות  חלב  דגימות  נלקחו  החלב החודשית. מכל הפרות  או לאחר שקילת  קלינית 

ימים. כל   20-הדלקת )החלב נבדק פעמיים, במעבדת מאל"ה ובמכון הווטרינרי( לפני הטיפול ולאחר כ

ב טופלו  וניתוח    APT- הפרות  הפרות  על  מעקב  ארמנטה.  צוות  או  הרפת  של  בריאות  מנהל  ע"י 

חודשים  שלושה  ועד  הטיפול  לפני  הפרות  של  החלב  שקילות  נתוני  וכן  הבקטריאליות  התוצאות 

נ.ע.ה/ספר העדר של המב"י( בוצעו במספר מודלים. הניתוח כלל שלוש   )התקבלו מתוכנת  אחריו 

חיידקי   ללא בידוד גורםבשקילה האחרונה,  עליה בסת"ס  או    תקלינידלקת עטין    :1קבוצות: קבוצה  

(n=29)  בידוד חיידקים  אך עם    1כמו קבוצה    : 2. קבוצה(n=82)  סת"ס גבוה    כרוניתדלקת  :  3. קבוצה(

אחרונות( שקילות  חיידקים    במספר  בידוד  בקבוצות  (n=18)עם  שיעורי  3-ו  2.   CURE-ה נבחנו 
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ובקבוצה  החלמה  ו שליליים.  גראם  מול  חיוביים  גראם  חיידקים  בין  הבחנה  שיעורי    1תוך  נבחנו 

  .מפאת היעדר בידוד חיידק לפני הטיפול בלבדהחלמה 

ודיון  נמצאה   : תוצאות  למשק  לא  משמעותית  התחלובה,  השפעה  בזמן ,  מספר  בתחלובה  והימים 

הוגדרו כקליניות או נגיעות חדשה לפי שקילת כלל הפרות  ,  1קבוצה  ב .הטיפול על תוצאות הניסוי

> כאשר לפני הטיפול ואחריו הערכים היו x   3000  310על   החלב. ממוצע הסת"ס בזמן הטיפול עמד
310  x  250  איור( זהחלמה  (. אחוז  1<  על    1בקבוצה  לפני  2קבוצה  ב.  72.4%עמד  ממוצע הסת"ס   ,

  2הכללי בקבוצה    ההחלמה(. אחוז  1)איור    1הטפול, בזמן הטיפול ואחריו היו דומים לאלו שבקבוצה  

(. למרות האחוזים הדומים המתאם בין שני ערכים 1)טבלה    67%על    CURE  -ואחוז ה  64.6%עמד על  

מו מהדלקת בעטין וכאלו שלא . כאשר נמצאו פרות עם חיידקים בחלב שהחלי0.44אלו עמד רק על  

, ממוצע הסת"ס, חודשיים וחודש, לפני הטיפול היה  3נמצא החיידק אך נשארו דלקתיות . בקבוצה  

> וירד בממוצע לערכים שלפני הטיפול )איור  x   3000  310>, עלה בזמן הטיפול ל  x   1000  310בממוצע  

  CURE. בבחינת  22.2%נמצא על    CURE  -ואחוז ה  27.8%היה נמוך,    ההחלמהאחוז    3(. בקבוצה  1

ל הקבוצת    החלמהביחס  בשתי  חיידקים  קבוצת  ה  2,3לפי  אחוז  כאשר  הבדלים    CURE  -נמצאו 

גראם  מבחיידקים  גבוה  היה  שליליים  גראם  בחיידקים 

מהחיידקים   94%)כרוניות(    3חיוביים. יחד עם זאת, בקבוצה  

גראם   60%עם    2שבודדו היו גראם חיוביים, לעומת קבוצה  

גראם שלילים. בניתוח נוסף של הפרות בקבוצה   40%יובים ו  ח

גראם שליליים 2 על  ההשפעה  בין  מובהק  הבדל  נמצא  לא   ,

לעומת חיוביים. תוצאה זו מצביעה ומדגישה שוב את חשיבות 

 הטיפול המוקדם ופחות השפעה על התוצאות לסוג החיידק.

   להחלמה חדירת החיידק לעטין מוביל   , קרוב ככל האפשר למועד  APT  -א. טיפול מוקדם ב   סיכום:

ללא קשר לסוג החיידק. ב. לא כל חיידק מגיב לטיפול באותה מידה וישנם   70%  - מלאה בשיעור של כ

מהדלקת רומז    להחלמה  CUREיחיד. ג. המתאם הנמוך בין    APTחיידקים שקשה יותר למגר בטיפול  

ואינן  וטי מתקיימת דלקת בעטין  גם לאחר טיפול אנטיבי  CUREעל כך שבפרות רבות המוגדרות  

אנטיביוטיםמחלימות בטיפולים  גם  אתגר  הוא  כרוניות  בפרות  טיפול  ד.  תחלובה.   .   במהלך 

אינן מספקות,   מדלקות עטין כרוניות  ההחלמהבפרוטוקול הנוכחי שנבחן לטיפול בגלי הלם, תוצאות  

הכרוניות   הדלקות  "תרומת"  את  מקטינה  בסת"ס  הורדה  שטיפולים ומאידך  ויתכן  במיכל  לסת"ס 

 יסיעו לפרה למגר את גורם הדלקת שהצליח להתבסס בעטין.  ATP-חוזרים ב

-ו cureשיעור  .1טבלה  
recovery לאחר טיפול ב-APT  

 בחלוקה לקבוצות.
 

 

 

 
 

 החלמה
(recovery) 

 סילוק החיידק
(cure) 

 חיידקיםממצא 
 קבוצה  אחרי /לפני 

 (29) 1 לא  לא  - 72.4%
 (82) 2 כן  82/ 27 67.1% 64.6%

 (18) 3 כן 18/ 13 22.2% 27.8%
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 פרופ' צביקה רוט יו"ר:  
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מעורבים  מוחתמים אימהית  חשודים כ גנים    : עובר הניתוח טרנסקריפטום  

 בפרות חלב   ובנטייה להפלות מוקדמות בהשתרשות העובר  

עומר כהנשטם1,2, אליסה קומסקי-אלבז2, שירה יעקבי-ארצי2, דורית קלו2, צבי רוט1,  
 מורן גרשוני* 1

המחלקה למדעי בע"ח,  2;  ניהמחלקה לחקר בקר וצאן, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולק1
  gmoran@volcani.agri.gov.il הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית ירושלים.

השפעה   ולכן בעלתחלב,    תכונות ייצור כמו תנובתפוריות הנה תכונה חשובה המשפיעה על    - רקע 

 לאינדקס הטיפוחהוכנסה  פוריות בנות הפר  שבישראל תכונת    למרותמשמעותית על כלכלת הענף.  

 בעדר הבקר לחלב הישראלי, אשר  ההתעברות  יבשעור  תמוגבל  התקדמות  ה, עד כה הושג2000בשנת  

כיום על   בוגרות.  30%  - פחות מ  עומד  נמוך,   בפרות  גורמים משפיעים על אחוז התעברות  מספר 

, ואובדן עוברי קודם לשלב אחר ההזרעההפרייה ל  ה, כלומר, מצב בו הייתאובדן עוברי מוקדם  םביניה

ים  יכול  מרווחים ארוכים בין מחזורי הזרעה  . ממצאי עבודה קודמת ממעבדתנו מצאו כיןזיהוי ההיריו

ממדדי פוריות מדד זה תורשתיות גבוהה, עד פי שלוש  ל  מצאנו כי  להוות מדד לאובדן עוברי מוקדם.

תכונה  שונות בהתרומה הגנטית ל  , מצאנו כיהטיפוח הישראלית. כמו כן  ת המיושמים כיום בתוכני

גילינו כי הסמנים שמשפיעים על   מיגנו-במחקר רחבבאופן מעניין,  .  ת של האםהיא כמעט בלעדי

אחד ההסברים    השונות מצביעים דווקא על גנים עובריים החשובים להתפתחות העובר והשתרשותו.

גנים החשובים להתפתחות המוקדמות  לסתירה זו )תורשתיות אמהית מול גנים עובריים( הוא כי  

גנים מוחתמים אימהי , כלומר, רק העותק שמורש מהאם פעיל  תולהשתרשות העובר ברחם הנם 

 ומתבטא בעובר.

המחקר   הנחת  הנחנו  -ומטרות  זו  בהורה   בעבודה  כתלות  בעובר  המתבטאים  גנטיים  גורמים  כי 

, וכי גילוי גנים אלו  מעורבים בנטייה להפלות מוקדמות   , ובדגש על ביטוי אללים אימהיים,המוריש

בפוריות וירידה  מוקדם  עוברי  אובדן  על  המשפיעים  הגנטיים  המנגנונים  הבנת  את  מטרת .  יקדם 

רה המוריש )החתמה הורית( ומעורבים בהשתרשות העבודה הנה מיפוי הגנים המתבטאים כתלות בהו

 והתפתחות העוברית המוקדמת. 

ייצור עוברים  מודל  נוהעמד  את הנחת המחקר,כדי לבחון    -מהלך העבודה המאפשר    in vitro  של 

המודל כלל עוברים שהתקבלו    .במהלך ההתפתחות העוברית  מוחתמים המתבטאיםמיפוי וזיהוי גנים  

ת עם זרע, ועוברים שהתקבלו משפעול ביציות, כלומר עוברים פרתנוגניים,  מהפרייה רגילה של ביצי

גנום אבהי.   יוצרו  עובריללא  נשאבו משחלות שנאספו בבית מטבחיים, ביציות    -באופן הבא  בקר 

קבוצה אחת   , כאשרלשתי קבוצותבאקראי  שעות ולאחר מכן חולקו    22עברו הבגרה למשך  הביציות  

יצירת טיבציה כימית לעברה אק  השנייהקבוצה  . ה IVF)ות )עוברי  שע  18למשך    בתרביתעברה הפריה  

  אללים לא צפויים לבוא לידי ביטוי  , כלומר,  המכיל גנום בעל עותקים אימהיים בלבד  עובר דיפלואידי

אבהי.   בלסטוציסטי  משתיממקור  דוגמאות  נאספו  הניסוי  של  ו  םקבוצות  הפקה    RNAהתבצעה 

קטנות. לצורך איתור גנים    RNAלדגימות    םים ייעודייפרוטוקולב  RNA-seq  ריצוף   ספריות  והקמת

  חשודים כמוחתמים ביססנו פרוטוקול ניתוח ביואינפורמטי הכולל מיפוי וכימות קריאות הרצפים 

עבור כל גן, ניתוח ביטוי דיפרנציאלי בין קבוצות העוברים, ולבסוף ניתוח פונקציונאלי של הגנים 
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)המכיל גנום אבהי( לעומת עובר משופעל )שני עותקים    IVFהחשודים. גנים המתבטאים ביתר בעובר  

אימהי החתמה  עבור  ולהפך  אבהית,  כמוחתמים  חשודים  יהיו  ניתוח  .תאימהיים(  ביצענו    בנוסף, 

 אוכלוסייה על מנת להבין את מקור השונות בין העוברים ובין קבוצות הטיפול. 

ותוצאות  הבדלים    - דיון  נמצאו  לא  הריצוף,  ושיטת  פי הטיפול שעברו  על  בין העוברים  בהשוואה 

הגנים. פעילות  על  כללי  אפקט  היה  לא  לטיפול  כלומר,  )הטרנסקריפטום(  הגנטי  הביטוי    בפרופיל 

גן בין עוברי  בניתוח הבדלי ביטו זיהינו  IVFי של כל  שהציגו ביטוי  גנים    92  לעוברים פרתנוגניים 

העוברים, כאשר   קבוצות  בין  מובהק  בעוברי    62דיפרנציאלי  יתר  ביטוי  )חשודים   IVFגנים הראו 

גנים הראו ביטוי יתר בעוברים הפרתנוגניים )חשודים כמוחתמים אמהית(.  30-כמוחתמים אבהית( ו

ולטת ביותר שנמצאה משויכת למקבץ גנים חשודים כמוחתמים אבהית הממוקמים  קבוצת הגנים הב

כרומוזום   באדם 21על  אבהית  כמוחתמים  ידועים  גנים  לקבוצת  אורתולוגיים  הנם  אלו  גנים   .

ווילי. ממצא זה משמש הוכחה להיתכנות המודל המחקרי שלנו. בנוסף  -ומעורבים בתסמונת פארדר

גנים מספר  זיהינו  זה,  העשרה   למקבץ  ניתוחי  כה.  עד  דווחו  שלא  אימהית  כמוחתמים  חשודים 

והערכות פונקציונאליות הצביעו על כך שגנים מוחתמים קשורים בסינתזת חלבונים, כאשר גנים עם  

ביטוי אבהי היו קשורים בסינתזת חומצות אמינו ואילו גנים עם ביטוי אימהי היו קשורים בתהליך 

  ת החשוד כמוחתם אימהי  ZEB1ים לכריית מידע הצביעו על הגן  תרגום החלבון. שימוש באלגוריתמ

  הינו גן מפתח המבקר  ZEB1כשחקן מרכזי בהשתרשות העובר ברחם ובנטייה לאובדן עוברי מוקדם.  

והוא קריטי לEMT)  מזנכימלי-מעבר אפיתללהפעלת מסלול    פעילות גנים רבים החיוניים תהליך ( 

לאובדן עוברי מוקדם, מגדיל את הסיכון    זה  ןתפקוד לא תקין של ג  ברירית הרחם.  העובר  שרשתה

בהובכך   תמיכה  אימהישערמספק  מוחתמים  גנים  כי  המחקר  עוברי   תת  לאובדן  לנטייה  תורמים 

בעדר, .  מוקדם הבנות  פוריות  טיפוח  אסטרטגיית  לגבי  השלכות  להיות  עשויים  אלו  לממצאים 

 ם אי עבודה זו ועבודה קודמת מעידים כי גנים אימהייהמתבצעת בעיקר דרך הקו הזכרי, בעוד, ממצ

 הם השחקנים העיקריים המשפיעים על הנטייה לאובדן עוברי מוקדם.
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בפרים על ידי   נמוכה  בפוריות  המעורבים  גנטיים  שינויים  פיתוח גישה לזיהוי 

 ושיוך משפחתי   זרמה ניתוח מאפייני  

  2, צבי רוט2אלבז -אליסה קומסקי, 2דורית קלו, 3זרון, יואל 3, טניה קוגן1,2רותם וינברגר

 1ומורן גרשוני*

  הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית2המכון לחקר בעלי חיים, מרכז וולקני; 1

 gmoran@volcani.agri.gov.ilחברה להזרעה מלאכותית בע"מ;  -שיאון3בירושלים; 

טיפוח חיות משק באמצעות הכלאות בררניות הוביל לשיפור משמעותי בתכונות בעלות זיקה   -רקע

וריות, לא ניכר שיפור  ייצור חלב בבקר. עם זאת, במספר תכונות חשובות, ביניהן פ  כמו  ,כלכלית

פוריות הינה תכונה מורכבת ומושפעת ממספר משתנים  כי  לכך היא    בין השאר, הסיבה  .משמעותי

וסביבתיים, ולכן קשה לברירה באסטרטגיית טיפוח פשוטה. בנוסף, כיום אינדקס הטיפוח    גנטיים

מערך   מאידך,אלא רק את פוריות בנות הפר.    (הזכר)את אומדן ההורשה של פוריות הפר    אינו כולל

  10%)עד    בעדר  מספר רב של פרותההזרעות במשק הבקר מבוסס על מספר קטן של פרים המזריעים  

גדול. כיום, פוריות בבקר נמדדת על פי אחוז באופן יחסי  ולכן משקלו של פר יחיד    ,מסה"כ ההזרעות(

ל ההזרעות שבוצעו. אחוז התעברות נמוך יכול  ההריונות שאובחנו מסך כ   ההתעברות, כלומר, אחוז

רבים גורמים  של  תוצאה  אחוז   ,להיות  המציגים  הפרים  אוכלוסיית  כלומר,  וסביבתיים.  גנטיים 

רב של קבוצות עם אטיולוגיות גנטיות שונות, מה שמקשה על   התעברות נמוך היא למעשה אוסף

  . ם להתעברות הנמוכהגורמיהזיהוי 

  פוריות, יש לצמצם-דיל את ההיתכנות לזיהוי שינויים גנטיים המעורבים בתת: כדי להגת המחקרהנח 

הנחת המחקר פיתחנו  של קבוצת המחקר. על מנת לבחון את  הגנטית והפנוטיפית  את ההטרוגניות  

מתבססת  של הזרמה. הגישה    יגישה המשלבת ניתוח גנומי רחב של שושלת הפרים לצד ניתוח פיזיולוג

על    קיבוץ אוכלוסיית פרים בעלי אחוזי התעברות נמוכים לאשכולות  :עימותעל קיבוץ פרים בשתי פ

בכל אשכול בנוסף,  .מערך סמנים בצפיפות גבוההשבב הכולל על נתוני בהתבסס  ,פי שיוך משפחתי

 איכות תאי הזרע פיזיולוגית הזרמה המצביעים על    של  םמדייקי  קיבוץ פרים על פי מאפייניםנעשה  

פרים מאותו    -לכל תת אוכלוסייה  נעשה    מלאגנומי  יתוח  . נflow cytometry  תבטכנולוגיי  תוך שימוש

תאי הזרע נותחו כקבוצה המועשרת באותה אטיולוגיה    ייחוס משפחתי ואותה הפרעה תפקודית של

 .ביואינפורמטים יעודים גנטית באמצעות פיתוח כלים חישוביים

בעלי   , וכן פריםעלי נתוני פוריות נמוכים מובהקים: בשלב הראשון איתרנו פרים במהלך העבודה

חושבה פרים    1750משפחתי עבור  ה  ייחוסה. מטריצת  נתוני ספר העדרמתוך    ,נתוני פוריות תקינה

עבור כל זוג פרים נקבעה דרגת  כאשר  גנטיים,    אלף סמנים   40גנוטיפ שנקבע באמצעות  נתוני הע"פ  

קיבוץ   באמצעותמשתפים שני הפרטים.  ם  מקטעים גנומיים אותהקרבה המשפחתית שהיא נגזרת של  

 תפוריו-העשרה של תכונות תתה  היררכי של כל זוגות הפרים, יצרנו אשכולות משפחתיים בהם נבדק

סמנים  . באמצעות  פרים,  אותם  של  זרמה  מאפייני  של  היקף  רחב  ניתוח  ביצענו  מכן,  לאחר 

המנבאים  נ .  Flow cytometry  במכשיר  שנאמדו  פלורסנטיים פרמטרים    ההפריה יכולת  את  בחנו 

mailto:gmoran@volcani.agri.gov.il


60 

 

של  פוריות  הקפאה  ופוטנציאל  לאחר  זרע  זה    תאי  ממברנובכלל  ותקינות  מדד    -   התא  תשלמות 

מדד    -  פוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה;  הווה אינדיקציה של חיות התאים ופוטנציאל הפרייההמ

תנועתיות  מרכיב הכרחי ל  ,רגיה בתאוכושר ניצול האנ  זה מהווה אינדיקציה לפעילות המיטוכונדריה

הזרע האקרוזום   ;תא  ממברנת  ותקינות  ההריאקציית    -  שלמות  הנחוץ    נה אקרוזום  מקדים  שלב 

נמדד    – ינת התמודדות התאים עם עקה חמצונית  ; בחמעטפת הביצית והפרייהתא הזרע את    לחדירת

מדד    -כימות נזקי דנ"א;  לאחר השראת עקה חמצונית  שנוצרו (  ROS)  פעילים-חמצן-ע"י כמות צורני

 .  זה מהווה אינדיקציה לשלמות הדנ"א בתאים

, הפקנו דנ"א מתאי הזרע של הפרים שהציגו פנוטיפ הזרמה  פעילותפיזיולוגי של  הניתוח  הלאחר  

וביססנו פרוטוקול ניתוח   NGS  וביצענו עבורם ריצוף גנומי מלא על ידי שימוש בטכנולוגית  ,דומה

גנטיים המשפיעים על פוריות הזכר ע"פ הפתולוגיות  נתונים בכדי לאתר שינויים  ומאגרי  חישובי 

 שזיהינו בניתוח הזרמה. 

  : ראשית, בהסתמך על נתוני פוריות הפרים ומטריצת ייחוסים משפחתיים, זיהינותוצאות ומסקנות

מבנים משפחתיים.   4  -התקבצו למהם    16ם סטטיסטית,  פרים בעלי נתוני פוריות נמוכים מובהקי  20

אלו תומכים במעורבות של גורם גנטי בפוריות הנמוכה. בהמשך, כדי לבחון את הדמיון   ממצאים

  ניתוח עמוק של מאפייני הזרמה. של הירידה בפוריות בכל מבנה משפחתי, ביצענו    יזיולוגיהפ-בפתו

לפיכך .  כתגובה לחשיפה לעקה חמצנית  ROSייצור  איתרנו משפחה אחת בה נמצאה עליה מובהקת ב

הנחנו כי במשפחה זו נוכחות גורם גנטי משותף המעורב בירידה בפוריות על רקע תגובה לא תקינה 

מאותה  ביקורת  פרי  לארבע  ובנוסף,  זו  משפחה  לפרי  מלא  גנומי  ריצוף  ביצענו  חמצונית.  לעקה 

בניתוח חישובי וביואינפורמטי של נתוני    משפחה וממשפחות אחרות להם מדדי פוריות תקינים.  

הגן   תוצר  החלבון  מבנה  לשינוי  הגורם  נמוכה  בתדירות  פולימורפיזם  נמצא  הגנומי  . AHRהרצף 

עבודות שונות שבחנו בעבר באדם ובעכבר את פעילות הגן, הראו כי שינויים בחלבון קשורים בירידה 

, בדומה לממצאים במשפחה שנבחנה ROSבפוריות הזכר על רקע עקה חמצונית וייצור עודף של  

 בעבודה זו.

אשר בסבירות גבוהה גורם לירידה בפוריות הזכרית על רקע חשיפה   AHRזיהינו שינוי בגן   -לסיכום

יאפשר סלקציה של צאצאים בשושלת הפרים  זה  גילוי  הזרע לעקה חמצונית.  סביבתית של תאי 

הווריאנ את  נושאים  ואל  טשאינם  נדרשות  כי  אם  תוצאות  הגנטי  זה.  ממצא  של  נוספות  ידציות 

ירידה  על  המשפיעים  גנטיים  גורמים  באיתור  הגישה  יעילות  את  מדגימות  זו  בעבודה  שהתקבלו 

 בפוריות הזכרית.
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   - הערכת איכות תאי זרע באמצאות שני מכשירים לאנליזה ממוחשבת  
 מחקר השוואתי 

 
 יואל זרון*1, טניה קוגן1, צביקה רוט2

המחלקה לבעלי חיים, פקולטה לחקלאות מזון 2חברה לטיפוח והזרעה מלאכותית,-שיאון1

 . וסביבה

israel.com-yoel@sion 

במשק החלב, המבוסס ברובו על הזרעות מלאכותיות עם זרע מופשר, ליכולת של תא זרע להגיע  

לאתר ההפריה במערכת רבייה הנקבית ולהפרות את הביצית, חשיבות רבה. לפיכך, קיים צורך להעריך  

בפועל ההזרעה  ביצוע  לפני  הזרע  תאי  איכות  הזרע    יםמכשיר.  את  תאי  איכות  נמצאים  לקביעת 

ככלל, המכשירים מתבססים על   .ובכלל זה "שיאון"  המייצר ומקפיא מנות זרע  מכוןכל  ב  בשימוש

( ממוחשבת  כי,  (Computer-Assisted Sperm Analysis - CASAאנליזה  בין    אם  שונות  קיימת 

את   מחליפה"שיאון"    חברתבימים אלו    על התוצר.  כך שתיתכן השפעהדיוק  באיכות והמכשירים ב

היוםה בשימוש  הנמצא  מתקדם  SQA-Vb (MES LTD, Israel)  -  מכשיר    IVOS-  יותר  למכשיר 

CASA system (Hamilton Thorne Inc., USA)  .להשפיע על מאפייני    ותשינוי בשיטות עבודה יכול

יר נעשית  בהתאם לכך, החלפת המכש.  על איכות הזרמה  מכך  ההזרעה, וכתוצאה  תאי הזרע בתוך מנת

זה   ובכלל  ומבוקר  ייסודי  המעבדה באופן  לתנאי  המותאמים  חדשים  וספים  הגדרות  של  קביעה 

 . "שיאון"ב

  SQA-Vbהערכת איכות תאי הזרע לפני ואחרי הקפאה במכשיר מחקר השוואתי ל  -מטרת העבודה 

 . IVOSלעומת מכשיר 

.  (n=3x5=15)מירוקים מכל אחד    3  ,מגזע הולשטיין ישראלי  פרים  5  -מ  נלקחהזרמה    -שיטות וחומרים  

פוצל לשניים. מחצית   )זרמה טרייה מהפר(  ל מירוקכלפיה    ,split samples-ה  בשיטת  התבצעההבחינה  

לכל מחצית מירוק הוסף    .IVOS  -מכשיר הב  נבחנהמחצית שנייה  ו  SQA-Vb-מכשיר הב  נבחנהאחת  

)  Andromed (Minitube, Germany),זהה    מיהולחומר   המכשיר  להגדרות  או    SQA-Vbבהתאם 

IVOS  ארזו בקשיות נזרע  התאי    ,לאחר המיהוללמנת הזרעה, קשית.  מיליון תאי זרע    25( לקבלת

 .דקות 8, במשך 140°C--ל 4°C-: עקומת קירור מועברו הקפאה לפי פרוטוקול קיים

(  SQA-Vb;IVOSנבדקו בשני המכשירים )  קבוצה/קשיות קפואות מכל מירוק  2  :לאחר הקפאהזרמה  

 למרכז לחקר תאי הזרע  , עברוקבוצה/מכל מירוק  קפואותקשיות נוספות,    2-במעבדה שב"שיאון" ו

  ,  EasyCyte II Plusלבחינה בציטומטר זרימה    ,פקולטה לחקלאות מזון וסביבה ברחובותהנמצא ב

ערכות כך,    . EasyKitבאמצעות  בפרוטוהקשיות  לצורך  מזוקקים, בהופשרו  במים  זהה,   C37°-קול 

בכל מכשיר ומכשיר בנפרד. בנוסף, נעשתה בדיקה באמצעות מכשיר   ועברו הערכהשניות,    30במשך  

EasyCyte II Plus,    אשר אפשר בדיקה ניטראלית ואחידה של תוצאות ההכנה והאבחנות של שני

 המכשירים הנבחנים. 

 Paired samples T testבאמצעות  IBM SPSS Statistics 23.0תוכנת  בנערכו    -  מבחנים סטטיסטיים

(p <0.05). 
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ריכוז כללי, זרמה טרייה, ובכלל זה    ערכים דומים עבור  התקבלו  בשני המכשירים  –תוצאות ודיון  

 IVOS,-ב  הייתה נמוכה  התנועה הפרוגרסיבית של זרע טרימנות משוער.    תנועתיות כללית ומספר 

  .(1פרוגרסיבית מחמירות יותר של המכשיר )טבלה  כל הנראה עקב הגדרות תנועהכ

גם לאחר הפשרה ומדידת הגורמים השונים לתאי הזרע בתוך קשית ההזרעה, לא נמצאו הבדלים 

  ., למעט התנועתיות והתנועתיות הפרוגרסיביתמובהקים

ה  הציטומטר  במכשירניטרלית    בבדיקה פרוטוקול  פי  על  שהוכנו  קשיות  כי  הראו    IVOS-נמצא 

 . (1)איור  SQA-Vb-יותר בהשוואה לקשיות שהוכנה לפי פרוטוקול מכשיר ה טובותוצאות ת

 : מדידות לזרע הטרי והמופשר, בשני מכשירי האנליזה במעבדה "שיאון"1טבלה 

 

 

( ושיעור תאי זרע חיים עם אקרוזום  B(, שיעור תאי זרע חיים )Aריכוז תאי זרע בקשית )  :1איור  

( זרימה  Cתקין  בציטומטר  שנמדדו  כפי   )EasyCyte II Plus  (  ממוצעים±)תקן .  P<0.05*  .  שגיאת 

 

 

ת למעבר  סיכום:  גושפנקא  מספקות  הניסוי  במכשיר  וצאות  פגיעה    וזאת  IVOS-הושימוש  ללא 

לשלב הבא, בו תתבצע אופטימיזציה    בכוונתנו לעבור  . על בסיס ממצאי בדיקה זובאיכות מנות הזרע

 .  וניסוי פוריות ברפתותלפרוטוקול הכנת מנות הזרעה במכשיר 

 עבודה במימון קרן המחקרים של מועצת החלב 

גורם
 מכשיר

אנליזה

 ממוצע

תאים למרוק

 שגיאת

תקן

 מובהקות 

(P)

 ממוצע

תאים לקשית

 שגיאת

תקן

 מובהקות

(P)

SQA-Vb1,373 (106)93.11044.5

IVOS1,342 (106)136.41083.9

SQA-Vb92.01.360.51.6

IVOS91.01.337.02.3

SQA-Vb87.41.347.71.3

IVOS65.21.731.31.9

SQA-Vb35744.2231.0

IVOS35351.4240.9

    מס' מנות זרע )למרוק(/  

  מס' תאי זרע )לקשית(
0.900.43

0.500.001תנועתיות - % כללי

תנועתיות פרוגרסיבית - % 

כללי
0.0010.001

זרע מופשרזרע טרי

10
6
0.810.41ריכוז תאי הזרע  - מ"ל/
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  בבקר   המתפתח   והעובר   הביצית  על ,   B1, אפלטוקסין הרעלן השפעה של  

קלו, צבי רוטארצי*, דורית -שירה יעקבי  

האוניברסיטה העברית, ירושלים  הפקולטה לחקלאות,המחלקה למדעי בע"ח,   

shiraya21@gmail.com  

בין היתר  ת נות. הירידה מתאפיינים האחרונף הבקר והצאן בארץ חווה ירידה בפוריות בשנע –רקע 

ה  הבפגיע הרבייה  עובריתנבמערכת  ובהתפתחות  רבתקבית  היא  לירידה  הסיבה   ניהםביגורמים  -. 

נות המיועדים לבעלי חיים.  מצאים במזונאשר    מיקוטוקסינים   ובכלל זה   חשיפה למזהמים סביבתיים

טבעי   באופן  המתרחשים  שניוניים  מטבוליים  בתהליכים  מיוצרים  ידיעמיקוטוקסינים  פטריות    ל 

אגוזיםגדלות  ה גרעינים,  גבי  על  לחות  האפלקטוקיסנים  תירס.ו  בתנאי  במזון,   מבין  שנמצאים 

  AFB1של  רמות  ( נחשב לרעיל ביותר ליונקים. בהתאם, נקבע סף רגולציה לAFB1)   1Bאפלטוקסין  

 . µM16-800 הינה  AFB1בישראל עבור  קסימליתהמ ההרמבעלי חיים. במזון 

פוגעת ביכולת ההתפתחותית  AFB1 -חשיפת ביציות לבשל רמת רעילותו, אנו משערים כי  

ל  שלהן להתפתח  ביכולת  הביצית עוברובהמשך  באיכות  תלויה  מוקדמת  עוברית  התפתחות   .

 .וביכולתה לעבור תהליך הבגרה תקין, לעבור הפריה ולאחר מכן לעבור חלוקות ולהתפתח לעובר

חשיפה של הביצית בשלב הקריטי של ההבגרה למזהמים סביבתיים עלול לגרור פגיעה באיכות שלה 

 ולהוביל לכשל בהפריה או לכשל בהתפתחות העוברית המוקדמת.

בריכוזים   AFB1  -לבחון את ההשפעה של חשיפת ביציות בקר ל(  1):  הנוכחית היו  מטרות העבודה

רלוונטיים העוברית;   סביבתיים  וההתפתחות  פגיעה אפשרי (  2)על המורפוקינטיקה  מנגנון  לאתר 

 בביצית ובעובר המתפתח.  AFB1 באמצעותו פוגע 

)נובמברהבמהלך עונת    כהנער  יםהניסוי  סדרת  –  מהלך העבודה מאי( תוך שימוש במערכת  -חורף 

עות ש  22  למשך  ההבגרה  שלב  במהלך  נחשפו  ביציות,  הראשון  בשלבבתנאי מעבדה.    םהפקת עוברי

של   שונים  בAFB1  (µM 410, 3.2x31032, 320, 320xלריכוזים  הומסו   Dimethyl  (DMSO)  - ( אשר 

sulfoxide    לעבור הפריה   הביציות  הריכוז הנמוך ביותר אשר משפיע על יכולת  אתעל מנת לאתר

 v/v 0.01%)  בלבד  הממסביציות אשר הודגרו בנוכחות    כללהולהתפתח לעובר. קבוצת הביקורת  

DMSO  .)בסיס    יש על  נבחרו  הריכוזים  כי  ב  טווחלציין  מזונות   השנקבע  רגולציהריכוזים  עבור 

נקובטור איל  והוכנסולאחריה העוברים  שעות    18עברו הפריה למשך  . הביציות  לבעלי חייםהמיועדים  

ב   .שעות(  190)  לאורך תקופת הגידולרציף    מעקב  המאפשרת  time lapse system  (TLS)  -המצויד 

אחר ההפריה ושיעור העוברים שהתפתחו  לשעות    42תאים    2-4  -לעוברים שהתחלקו  ה  שיעור  נבחנו

המעקב ורישום המורפוקינטיקה נעשו עבור כל עובר    .שעות לאחר ההפריה  190הבלסטוציסט    לשלב

 במהלך  נחשפו  ביציות,  של העבודה  השני  בשלב  עוברי בקר.  628  ו  חזרות  4  כללה  העבודה  בנפרד.

  - ( אשר הומסו ב µM 410, 3.2x31032, 320, 320x)   AFB1לריכוזים שונים של    (עותש  22)  ההבגרה  שלב

DMSO    .בתום שלב ההבגרה,וזאת, לצורך בחינת מנגנון פגיעה אפשרי  (COCs) cumulus oocyte 

complexes    באמצעות אנליזת  נבחנוSeahorse  אלים באמצעות מיטוכונדרי  יםדותפק  אשר בוחנת
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ונדידת הפרוטונים במדיום שמ נוספת,    יםניסויסדרת  ב  .ביב לקומפלקסיםסמדידת צריכת החמצן 

)  נצבעושעברו הבגרה    ביציות ונבחנו תחת מיקרוסקופ:  גרעין 1בצבענים פלואורסנטיים  ( צביעת 

(DAPI;לאפיין את סטטוס הגרעין ואת שלבי החלוקה המיוטית ) (2)   צביעתFITC    לקביעת פיזור

זה    ניסוי  למדידת פוטנציאל הממברנה של המיטוכונדריה.  JC1( צביעת  3)   ;הגרנולות הקורטיקליות

 ביציות.  1186 -חזרות ו 6-9 כ כלל

ל– תוצאות  ביציות  של  החלוקה    AFB1  µM) 43.2x10   ;3(3.2x10  -חשיפה  בשיעור  לירידה  גרמה 

בני   לקבוצת   2-4לעוברים  בהשוואה  הבלסטוציסט,  לשלב  שהתפתחו  העוברים  ובשיעור  תאים 

של העובר   בקינטיקהב  ויכגרמה לע  AFB1  -(.  בנוסף, נמצא כי חשיפה של ביציות לp<0.05הביקורת )

(   ,AFB1  µM) 410, 3.2x310320x32  -. בעקבות חשיפת ביציות לבהשוואה לקבוצות הביקורתהמתפתח  

כ למהעוברים    50%  -,  ראשונה  חלוקה  הביקורת    תאים  2-עברו  לקבוצת  בהשוואה  יותר  מאוחר 

(p<0.05).  בדומה, חשיפה של ביציות ל-  AFB1  µM 33.2x10   בחלוקה השנייה ובחלוקה ב  ויכגרמה לע

הביקורתהשלישית,   לקבוצות  של  p<0.05)  בהשוואה  השני  בחלקה  חשיפה (.  כי  נמצא  העבודה, 

שעברו הבגרה גרעינית, השלימו  ביציות  העור  יירידה בשגרמה ל  µM 43.2x10של  אפלטוקסין בריכוז  ל

גבוה של  (. בעקבות הטיפול, שיעור  MIIאת החלוקה המיוטית והגיעו לשלב המטאפאזה השנייה )

  בריכוזים של  AFB1 -ל  . בנוסף, חשיפה של ביציותgerminal vesical  (GV)  -נשאר בשלב ה  ביציות

µM 43.2x10  ;33.2x10    הגרנולות של  שונה  לפיזור  וגרם  הציטופלסמטית  הבשלות  על  השפיעה 

, לא נמצאו הבדלים בתפקוד  AFB1-הקורטיקליות בהשוואה לקבוצת הביקורת. בעקבות חשיפה ל  

 . (COCs, GV)מיטוכונדריאלי בשלבי ההתפתחות שנבחנו 

זים הרלוונטיים לחשיפה בריכו  AFB1  -בעבודה זו בחנו את הסיכון הקשור בחשיפת ביציות ל  –  סיכום 

של   במורפוקינטיקה  לשינויים  גרמה  לרעלן,  ביציות  של  חשיפה  כי  מעידים  הממצאים  מהמזונות. 

כי   נמצא  עוד  לבלסטוציסט.  ביכולת שלהן להתפתח  ולירידה  הראשונות  העובר במהלך החלוקות 

והחלוקות פגיעה בתהליך ההבגרה של הגרעין והציטופלסמה הם בבסיס הירידה בשיעור ההפריה  

הראשונות. עד כה לא אותר מנגנון אשר מסביר את הירידה שהתקבלה בהתפתחות עוברית, נקודה  

 שבכוונתנו להמשיך ולבחון.
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 לחלב   בקר ב   בהמלטה   הזוויג יחסי  של    י ופיזיולוג אפיון גנטי  

   2, מורן גרשוני1, צבי רוט1, דורית קלו1,2*ליאורה כץ

 מכון וולקני  2האוניברסיטה העברית, ירושלים,   הפקולטה לחקלאותהמחלקה למדעי בע"ח,  1

liora.berkovich@mail.huji.ac.il 

.  בהמלטה  הוא יחס זכרים לנקבות  ברפת החלבייצור  ההמשפיעים על יעילות    הגורמיםאחד    -רקע

נקבות על פני זכרים   לאחוז גבוה יותר שליתרון משמעותי    ישמכיוון שהנקבה היא יצרנית החלב  

הטיית יחס הזוויג בהמלטה לטובת נקבות צפוי לתרום לשיפור הרווח הכלכלי  בהתאם,  בהמלטה.  

. במהלך ההפריה 50%-על כ  הסיכוי לקבלת צאצא זכר או נקבה עומד בקירובככלל,  של הרפתנים.  

  Xהפר כתלות בכרומוזום המין המצוי בתא הזרע, בהינתן כרומוזום    זרמתמין העובר נקבע על ידי  

מחקר קודם שבוצע במעבדתו של דר' מורן גרשוני ונערך על  בזכר.  Yתתקבל נקבה ואילו כרומוזום 

מובהקת    הטיהפרים בעלי    20  ומצאהחברה להזרעה מלאכותית, נ  של "שיאון"  אוכלוסיית פרי השירות

בב בהמלטה  זכריםין  יחס  מרבית  לנקבות  כי  מצא  גנומיים  נתונים  על  המבוסס  משפחתי  ניתוח   .

הטיה  בהפרים בעלי הטיה זוויגית לזכר, משתייכים לשתי שושלות. ממצא זה תומך באפשרות כי  

ית של עבודה זו היא  בהתאם לכך, הנחת המחקר המרכז  זוויגית מעורבים גורמים גנטיים תורשתיים.

בהבדלים  ביטוי  לידי  הבאים  גנטיים  גורמים  גם  משפיעים  בהמלטה  הזוויג  יחס  תכונת  על  כי 

בפיזיולוגיות של הזרמה או בשלב ההפריה וההתפתחות העוברית המוקדמת. המטרות הספציפיות 

( נבחן  זה  בכלל  מין העובר.  על  ומשפיעים  פרמטרים שיתכן  לבחון מספר  הן  האם    (1של המחקר 

( ההפריה;  לשלב  קשורה  הזוויגית  בפיזיולוגית  2ההטיה  בהבדלים  קשורה  הזוויגית  ההטיה  האם   )

( הזוויגית קשורה להבדלים ביחס בין תאי זרע נושאי כרומוזומים  3הזרמה;    Yו   X( והאם ההטיה 

 בזרמה. 

דמת בכדי לבדוק האם ההבדלים ביחס הזוויג קשורים בשלב ההפריה וההתפתחות העוברית המוק

תחילה בחנו את יחסי הזוויג על ידי הפריות מבחנה בתנאי מעבדה. שלב זה מתבצע על ידי איסוף 

למשך   מתאימים  תנאים  עם  באינקובטור  והבגרתן  הביציות  שאיבת  מטבחיים,  מבית    22שחלות 

שעות. לאחר ההבגרה, הביציות עוברות שטיפה והפריה עם זרמת הפרים, פר נבחר מכל שושלת 

הט והביציות  המציגה  מוסרת  הקומולוס  תאי  שכבת  הפריה  לאחר  ביקורת.  ופר  הזוויג,  ביחס  יה 

שעות מרגע    42המכוסות שכבת שמן להגנה. כעבור    KSOM המופרות עוברות למצע גידול, טיפות  

ל   וחלוקת העוברים,  ו  3תאים,    2ההפריה, מתבצע רישום ומעקב אחר התפתחות  תאים    4תאים 

ע מעקב ורישום נוסף, עבור העוברים שיגיעו לשלבים ההתפתחותיים:  להפריה מתבצ  8ו  7ובימים  

Early blastocyst (Er)  , Blastocyst (Bl), Expanded blastocyst (Ex)  הבלסטוציסטים המתפתחים .

( על מנת להסיר את תאי הזרע הנותרים  Tyrode’s solutionה )בחומצו PBS/PVP עוברים שטיפות ב

עוברים שעברו  ונשמרים במבחנה   גם  מין העובר.  לבדיקת  אנליזות  עד להמשך  ייעודית בהקפאה 

חלוקות תאים אך לא הגיעו לשלב הבלסטוציסט עוברים תהליך הקפאה דומה לשם המשך אנליזות 

הזרמה בין הפרים, וזאת בכדי לבחון האם    תובחינת המין. בשלב השני, יבדקו הבדלים בפיזיולוגי

פעילות תאי הזרע משפיעים על יחס הזוויג. חלק זה יבוצע על ידי שימוש הבדלים במאפייני הזרמה ו
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. הפרמטרים שייבדקו הם: אחוז  flow cytometer  -בסמנים פלורסנטיים ייעודים וקריאתם במכשיר ה

התאים החיים, פעילות המיטוכונדריה ע"י ניתור פוטנציאל הממברנה, התמודדות התאים עם עקה  

האקרוזום. בשלב האחרון למחקר זה נבדוק האם הבדלים ביחס בין תאי  חימצונית וכן ריאקציית  

בזרמת הפרים יכולים להסביר הבדלים ביחסי הזוויג. עבור שלב זה נאספו    Yו  Xזרע נושאי כרומוזום  

והוקפאו מספר דגימות של תאי זרע מכל פר. האחת מיד לאחר הפשרת הקשית, השנייה בתום תהליך 

swim-up  ן תאים ע"פ רמת הפעילות שלהם. הדגימות ייבחנו בשני אופנים: אנליזת היוצר הפרדה בי

FISH   (Fluorescent In-Situ Hybridization  ) -    שימוש בפרובים ייעודים אשר יסמנו את כרומוזומי

בכל   והזכריים  הנקביים  הזרע  כמותי את מספר תאי  באופן  לקבוע  ניתן  יהיה  ובכך  בכל תא  המין 

צעו אנליזות על ידי הגברת מקטעים ספציפיים לכרומוזומי המין וכימותם  דוגמא. בנוסף לכך, יתב

הפלורסנטי   נושאי    RT-PCRבמכשיר    SYBR Greenבאמצעות הצבען  זרע  בין תאי  היחס  לקבלת 

 . Y-ל Xכרומוזום 

  היה   שהתקבלהחלוקה הממוצע    אחוזביציות.   625חזרות של הפקת עוברים עם    4עד כה, נערכו  

 הבלסטוציסטבשלב    עוברים  15  התקבלו  סך הכל. 7.84%עוברים שהתפתחו היה  ושעור ה  67.69%כ

 . טרם בוצעו אנליזות לבחינת מין העוברים.עוברים מפר הביקורת 2מהפרים הנבדקים ו

עד סיום המחקר, אנו מקווים כי נוכל לזהות גורמים גנטיים ו/או פיזיולוגיים בין קבוצות הפרים 

המסבירים את תכונת ההטיה הזוויגית. זיהוי גורמים גנטיים המשפיעים על מין העובר, יאפשר ביצוע 

ות  סלקציה וטיפוח כנגד התכונה שמובילה לאחוז צאצאים זכרים גבוה ובכך לשפר את יחס הנקב

 בכלל העדר. 

 הקרן הלאומית למדע העבודה במימון
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 גבי קניגסוולד   ר "ד יו"ר:  
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 סיכום התפרצות של מחלת קדחת שלושת הימים  
 2021בעדרי הבקר בישראל בשנת  

 מאור קדמי*, הדר חרזי, גבי קניגסוולד

 וטרינריים, פארק התעשייה קיסריה"החקלאית", אגודה שיתופית לשירותים 

kedmi.maor@gmail.com  

קדחת שלושת הימים או בשמה הנוסף  קדחת קקיונית )ק"ק( הינה מחלה ייחודית לפרות    מבוא:

ה נגיף ממשפחת  ע"י  הנגרמת  יתושים  Rhabdoviridea  -ולבופאלו  ע"י  הנראה  ככל  מועבר  הנגיף   .

(Culicidae)    יבחושים נפו  (Ceratopogonidae)או  המחלה  וסובולכן  טרופים  באזורים  בעיקר  -צה 

רופים באוסטרליה, אפריקה ואסיה. התפרצויות ק"ק מתרחשות בעיקר בעונות החמות או עונות ט

גלי חום, בירידה חדה בתנובת חלב,    2-3  -המעבר. המחלה היא בעלת מופע חריף וקצר ומתבטאת ב

דר עלולים להיות גבוהים בצליעה והליכה נוקשה ובמקרים רבים גם ברביצה. שיעורי התחלואה בע

מספר רב    ו. בישראל אירע1%-2%( אולם שיעור התמותה נמוך ולרוב אינו עולה על  80%מאד )עד  

  תכן, קיימת היארעו- של המאה הקודמת. כמו  30-של התפרצויות מתועדות של ק"ק כבר משנות ה

 ספוראדית של המחלה במקומות שונים בארץ שהיקפן לא ברור. 

העבודה: בישראל    מטרת  הבקר  בעדרי  ק"ק  התפרצות  של  הכלכליים  והנזקים  אפידמיולוגי  ניתוח 

 2021בשנת 

וחומרים: באופןמעקב  ה שיטת    שיטות  למשקים   הייתה  נשלחו  ההתפרצות  במהלך  יזום.  פאסיבי 

תמותה. על מנת להשלים את תמונת ההתפרצות נעשו החלואה ותהדות היקף  וא  םדיגיטליישאלונים  

מחסן תרופות החקלאית אודות  מנתוני  בנוסף, נאספו    טלפונים יזומים. הנתונים הוזנו לטבלת אקסל.

תרכיבים,   קלציום  NSAID’sקניית  המשקים  ותכשירי  מדיווחי  נלקחו  וההפלות  החלב  נתוני   .

 אודות  נתוני מעבדת המכון הווטרינרימו כן, נאספו  )מהאקסל או מתוכנת הנעה( ומספר העדר. כ

עדר חיובי .  שנלקחו על ידי רופאי החקלאית לפרות חשודות למחלה(  PCR)תוצאות בדיקות הדם  

כ מעבדתית  הוגדר  אבחנה  הייתה  בו  בחלב,  חיובית  עדר  ירידה  של:  קליניים  סמנים  עם  פרות  או 

 .שחיסן בשנתיים שקדמו להתפרצותעדר הוגדר כדר מחוסן ערביצות, תמותות וכדומה. 

, גם במהלך יולי נשלחו דוגמאות למעבדה 2021דיווחים על חשד לתחלואה החלו כבר ביוני    תוצאות: 

הוגדר כחודש תחילת    2021חודש יולי  לכן,  .  1/8/2021אך תשובה חיובית ראשונה התקבלה רק ב  

מתוכן    למכון  PCRלבדיקת    דוגמאות  966נשלחו ממשקי החקלאית    . במהלך ההתפרצותההתפרצות

דוגמאות )מרובם   50מספר הדוגמאות ממשק נע בין דוגמא אחת ל  ( נמצאו חיוביות.  50.8%)  491

דוגמאות(. סך הכול נשלחו    15-20היו מספר משקים שנשלחו מהם    ,נשלחו מספר קטן של דוגמאות

 משקים שונים )חלב ובשר(. 253דוגמאות מ 

מרפת    16/12/2021  -. הדיווח אחרון היה בכפר ויתקיןמרפת ב  2021  במהלך יולי  דווחראשון  המקרה  ה

נקודה  וחודש השיא של המחלה היה באוקטובר. ה  חודשים   5היה    התפרצותהמשך  , כך שרמת הכובש

בלבד פארן )חשדות קליניים  הייתה מרפת במושב  מעבדתית    ביותר בארץ אשר אובחנהדרומית  ה

ראש  וכנף, בית הלל    הייתה מרפתות באזור:נת מעבדתית  מאובחהצפונית  הנקודה  וה  בבאר מילכה(

  הכללי של המחלה נע דיווחו על תחלואה. שיעור ההימצאות    10  ,עדרים מחוסנים  17. מתוך  הניקרה
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מספר מקרים חיוביים  )הימצאות 
קדחת קיקיונית לכל חודש( מצטבר

עים רובצות ממוצ ישיעורו (0,8.72) 1.08% ים שלתמותה ממוצע ישיעורעם  44%ועד  1%בין מתחת 

 .(0,43) 2.75% של

 

  

 

 

 

 

 

 3ירידה של  ונצפתה    ימים )בעדר עם שיעור נגיעות ממוצע(  90  -  60ערכה  ההתפרצות    ברמת עדר

לפרה בעדר כך שבליטר/יומי  נזק נאמד  עדר שיתופי  , 

ה  ליטר  36000של   ברמת   הבודדת  פרהלהתפרצות. 

, כאשר רוב ימים בממוצע  6  - כ  נמשכה  תחלואה )חלב(ה

ההתפרצות   במהלך  מלא.  לייצור  חזרו  הייתה הפרות 

פי   של  ממוצעת  נוגדי   2.5עליה  תרופות  בצריכת 

שקלים   9,000, שהסתכמה בהוצאה עודפת של  הדלקת

דומה  שיתופיתלרפת   עלייה   .( גם   (2.5פי  הייתה 

עלות השימוש העודפת ( כך, שקלציוםסידן )בתכשירי ה

ב לרפת סך    .  שקלים  3,000  -נאמדה  מתרופות  הנזק 

 שקל. 12,000כ היה קיבוצית 

לרפת  לסיכום:   והפלות,  תמותה  עודפת,  תרופות  צריכת  החלב,  בתנובת  מירידה  המצטבר  הנזק 

שקלים. כמו כן, נמצא שבעדרים    160,000שיתופית עם שיעור נגיעות ממוצע של המחלה נאמד ב  

ללא   ביחס  יותר  נמוך  היה  התחלואה  שיעור  בשיעורי מחוסנים  הבדלים  נמצאו  לא  אך  מחוסנים 

התמותה בין העדרים השונים. בעבודה אחרת שנעשתה במהלך ההתפרצות )על ידי פרופ' קלמנט  

. לאור הממצאים הללו, יש לשקול לחסן  50%וחובריו( נמצא שהחיסון למחלה מקנה הגנה של כ  

של המחלה   תבנה אפידמיולוגיבאופן תדיר עדרים בעלי סיכון בינוני ומעלה יחד עם המשך מחקר לה

 בישראל.

 

 

 

 

  

 חודשים )קפיצות של שבועיים(
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 שגרה, אירועים חריגים ויעדים   – "החקלאית" ברפת החלב 

 גבי קניגסוולד* 

 Kenigswald@hak.org.il. אגודה שיתופית לשירותים וטרינרייםהחקלאית, 

גורמי   עתירת  וסביבה  גבוהות  גידול  עלויות  גבוהה,  ביצרנות  המתאפיינת  הישראלית  החלב  רפת 

תחלואה. מחלות הייצור ובעיקר תחלואת פרות המעבר דורשות נוכחות מתמדת על בסיס שבועי  

דם ובכך תורמת למזעור נזקים, ברפת החלב. הנוכחות הקבועה מקילה על גילוי מחלות מתפרצות מוק

הקטנת התפשטות המחלה בין עדרים ושמירה על רווחת הפרות בזכות חופש מפני כאב, פציעה או 

 מחלה.  

וכן   רופא המבקר במשק מידי שבוע ועובד לפי שגרת ביקור קבועה תורם למניעת תחלואת יצור 

ות כמו ברוצלוזיס, פה וטלפיים  למניעת תחלואה מדבקת ומועברת. זיהוי מוקדם ככל הניתן של מחל

 ואלח דם מדמם מתאפשר בין השאר בזכות שגרת הביקורים של רופא העדר.

בריאותית   חשיבות  בעלות  במחלות  ושליטה  העדר  בקידום  אתגרים  מציבה  הקבועה  הנוכחות 

וכלכלית. הגברת הבטיחות הביולוגית מהווה אתגר חשוב בעבודת רופא "החקלאית" . תחום זה דורש  

ברת המודעות של הרפתן והרופא ושינוי של הרגלי עבודה ושינויים ממשקיים. תחום מאתגר נוסף הג

הוא הקטנת ניזקים עתידיים בעקבות עמידות לאנטיביוטיקה. מדובר בנזקים לאדם הצורך מזון מן 

החי, לקהילות הסמוכות למשקי בעלי החיים, לסביבה ולבעלי החיים עצמם. הגברת מודעות הרופא 

פתן לתחום עוד בטרם חקיקה מגבילה נמצאת על סדר יומה של "החקלאית". העיסוק בשמירה  והר

וגובר. גם בתחום זה המטרה היא להקדים את החקיקה ולעשות לשיפור  על רווחת המקנה הולך 

 המצב. 
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בתוכניות לשליטה    מיטבית   בבחירת אסטרטגיה   מודל סימולציה ככלי המסייע 
 ברפת    בנאוספורוזיס 

 מיכאל ואן סטרטן 

 "החקלאית", אגודה שיתופית לשירותים וטרינריים, פארק התעשייה קיסריה

michaelvs@hak.org.il 

. הטפיל Neospora caninum: נאוספורוזיס היא מחלה זיהומית הנגרמת ע"י הטפיל החד תאי  מבוא

נפוץ בארץ ובעולם, ונחשב לגורם הזיהומי החשוב ביותר להפלות ברפת. הפלות הנגרמות מהמחלה 

ן יעיל מאד בהעברה אנכית מאם נגועה, מופיעות בעיקר בטרימסטר השני להריון. הטפיל מועבר באופ

נגועים   עגלה  או  עגל  של  להיוולדה  או  להפלה  תגרום  כזה  באופן  הדבקה  לוולד.  השלייה  דרך 

בנאוספורה. המחלה מועברת גם בהעברה אופקית: פרה נדבקת כאשר היא אוכלת מזון מזוהם בצואה  

סופ כפונדקאי  אואוציסטות.  המכילה  המחלה,  של  סופי  פונדקאי  ומספר של  הבית  כלב  משמש  י 

כלביים נוספים. למחלה אין תרופה או חיסון יעיל, וניתן לשלוט בה רק בעזרת בטיחות ביולוגית, 

הוצאת פרות נגועות, והזרעה סלקטיבית של פרות נגועות ולא נגועות. ברם, קשה לחזות כיצד שיטות  

זו  אלו תשפענה על הימצאות המחלה, הסיכון להפלה והתרומה לרווח בצי ר הזמן. מטרת עבודה 

בבחירת   יסייע  אשר  אפידמיולוגי,  וידע  רפת  נתוני  על  המבוסס  סימולציה  מודל  לפתח  הייתה 

 אסטרטגיה לשליטה במחלה ברפת נתונה. 

.  R: אופיין מודל סימולציה אקראי ומכניסטי )=מחקה מבנה של עדר אמיתי( בשפת  חומרים ושיטות

מכיל   גיל,    10המודל  עגל  2קבוצות  ושל  בצד   8-ות  שנה.  של  ביחידות  הם  הזמן  צעדי  פרות.  של 

ויציאה  ולד בהמלטה  הפלה, תמותת  מוות, התעברות,  הם:  המכניסטי, המצבים שנלקחו בחשבון 

כקבוע,  מוגדר  בעדר  החולבות  מספר  ממוינת.  בזרמה  להזריע  האפשרות  הוגדרה  בנוסף,  מהעדר. 

מבכירות. במקביל למצבים הללו, מודלה גם  ובמידה והוא יורד מערך מסוים, הרפת נאלצת לקנות  

הדינמיקה של נאוספורה בעדר בהעברה אנכית ואופקית, והאפשרות להכניס פרה נגועה ברכישה.  

ההשפעה של מדיניות שליטה מסוימת על הימצאות לנאוספורה בעדר והסיכון להפלה נבדקו לאורך  

חולבות עם הימצאות התחלתית   300  הרצות כל פעם. הסימולציות נעשו על עדר של  200-שנה, ב  20

. הפרמטרים להעברה האופקית נקבעו באופן כזה, שכאשר לא ננקטו צעדי  20%של נאוספורה של  

שנה. אסטרטגיות השליטה שהושוו היו: א.    20במשך    20%שליטה, הימצאות המחלה בעדר נותרה  

גלות נגועות בזרמת פרי בשר  לא לעשות דבר; ב. להזריע עגלות נגועות בזרמת פרי בשר; ג. להזריע ע

ועגלות לא נגועות בזרמה ממוינת; ד. להזריע את כל העגלות והפרות הנגועות בעדר בזרמת פרי  

 בשר.

)איור    20במשך    20%: באסטרטגיה "לא לעשות דבר", נשארה הימצאות המחלה  תוצאות (,  1שנה 

מ עלה  להפלה  נגוע7.7%-ל  7.4%-והסיכון  עגלות  "להזריע  באסטרטגיה  בשר", .  פרי  בזרמת  ות 

(, והסיכן להפלה ירד  2שנים )איור  20אחרי  9.2%-שנים ול 16אחרי  10.3%-ההימצאות בעדר ירדה ל

בזרמה 7.0%-ל  7.4%-מ נגועות  לא  ועגלות  בשר  פרי  בזרמת  נגועות  עגלות  "להזריע  באסטרטגיה   .

(, והסיכון להפלה  3)איור  שנה    20אחרי    5.1%-שנים ול  9אחרי    9.9%-ממוינת, ההימצאות בעדר ירדה ל
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. באסטרטגיה "להזריע את כל הנגועות בעדר בזרמת פרי בשר", ההימצאות ירדה  6.4%-ל  7.3%-ירד מ

 .6.2%-ל 7.5%-(, והסיכון להפלה ירד מ4שנה )איור  20אחרי  2.5%-שנים ול 4אחרי  9.4%-ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

או למטה מכך הושגה    10%-, הורדת הנגיעות בעדר ל20%: בהימצאות התחלתית של  דיון ומסקנות

בקצב המהיר יותר ב, בהתאמה. על אף שההימצאות ירדה -שנים באסטרטגיות ד, ג ו 16-ו 9, 4אחרי 

האסטרטגיה  שזו  אומר  הדבר  אין  בשר,  פרי  בזרמת  הוזרעה  בעדר  נגועה  ופרה  עגלה  כל  כאשר 

המיטבית. כלל לא בטוח שסכום עלות הבדיקות הסרולוגיות, התמורה היחסית המתקבלת ממכירת  

ת של  עגלי בשר והירידה בסיכון להפלה בעדר יסתכמו בתרומה חיובית לרווח. יתרה מכך, בהימצאו

ובמדיניות של הזרעת כל העגלות והפרות החיוביות בזרמת פרי בשר, המודל עדיין לא נותן    20%

ולמעלה   45%אינדיקציה שהרפת תצטרך לקנות פרות. באותם התנאים, בהימצאות התחלתית של  

מכך, הרפת תצטרך לקנות פרות על מנת לעמוד במכסת הייצור. בגרסה הנוכחית, הרבה מהפרמטרים  

ליים כבר הוכנסו למודל, ואפשר לאמוד את התרומה לרווח לכל מדיניות שליטה. היתרונות של  הכלכ

המודל הם בעיקר בגמישות הרבה בבחירת פרמטרים והתאמתם לכל רפת. בנוסף לכך, המודל מאפשר 

לראות את התגובה לצעדי שליטה בציר זמן נכון יותר. החולשה העיקרית של המודל היא התלות  

 ופקית של המחלה, שהינה פרמטר לא ידוע.בהעברה הא

 

 

  

. הימצאות נאוספורה בעדר במהלך 1איור 
 דבר"  עושים "לא  כאשרשנה   20

 20. הימצאות נאוספורה בעדר במהלך 2איור 
כאשר   בזרמת שנה  חיוביות  עגלות  מזריעים 

 פרי בשר

  20. הימצאות נאוספורה בעדר במהלך  3איור  
שנה כאשר מזריעים עגלות חיוביות בזרמת 

 פרי בשר, ועגלות שליליות בזרמה ממוינת.

 

. הימצאות נאוספורה בעדר במהלך 4איור  
מזריעים    20 כאשר  העגלות שנה  כל  את 

 והפרות הנגועות בזרמת פרי בשר.
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 והאיומים השונים במרחב   2022  - מה השתנה ב   – מחלת הפה והטלפיים 

 תמיר גשן 

 השירותים הווטרינריים

  tamirgo@moag.gov.il 

נגיפים   התיכון.  במזרח  וחזירים  צאן  בקר,  גידול  על  מתמשך  איום  מהווה  והטלפיים  הפה  מחלת 

מחוללי מחלה חודרים לישראל מגבולותיה כמעט בכל שנה, ולכן מחוסן המקנה בארץ באופן שגרתי 

 בכדי למנוע את המחלה.

 -אופן שגרתי. התרכיב שבשימוש בשנים האחרונות מורכב מהמקנה בישראל מחוסן כנגד המחלה ב

(, במטרה לצור טווח כיסוי רחב שיגן בפני ספקטרום איומים Aזני    2-ו  Oזני    4זני תרכיב שונים )  6

מגוון. תמהיל הזנים בתרכיב המיוצר במיוחד לפי דרישת ישראל משתנה מעת לעת, בהתאם לאיומים 

זני תרכיב. כך למשל הוס מתמהיל הזנים בתרכיב, בהתאם לניתוח    ASIA-1זן    2017  -ר בוזמינות 

היו   האחרונים  בעשורים  לישראל  שחדרו  והטלפיים  הפה  נגיפי  מרבית  להלן:  המפורט  הסיכונים 

-ASIA(. הפעם האחרונה בה חדר לישראל נגיף פה וטלפיים מזן  O)בעיקר זן    A- ו  Oשייכים לזנים  

 . 2015בתורכיה בשנת  . זן זה אובחן לאחרונה1989 -הייתה ב 1

)מרכז ומערב אסיה( וכן    3מיקומה הייחודי של ישראל גורם לסיכון לחדירת נגיפים שמקורם במאגר  

)מזרח אפריקה( ומצפון אפריקה כולה. מגוון האיומים השונה מצריך הערכות בהתאם, וכך    4ממאגר  

י לאיומים במרחב.  נעשית מעת לעת הערכת מצב ובחינת התאמת תמהיל הזנים בתרכיב הישראל

 האיומים הרלוונטיים יוצגו בהרצאה.

בירדן. הדיווח הראשוני כלל את זן הנגיף    ANT2-Panasia\SA-ME\O-10אובחן נגיף מזן    2021באוקטובר  

ללא תת הזן והשושלת, ובדצמבר הופיעה המחלה בעדרי בקר וצאן ברשות הפלשתינאית. במקביל 

ברצועת   Oלהתפרצות נגיף זה ביהודה ושומרון, התפרצה מחלת הפה והטלפיים עקב נגיף אחר מזן 

וקדם חיסון הדחף של העדרים לאורך (. בתגובה להתפרצות בירדן וההתפרצות בעזה הO\EA-3עזה )

ובטווח   בשטחים,   10הגבולות  הרועה  ישראלית  בבעלות  עדר  נפגע  פברואר  בתחילת  מהם.  ק"מ 

 בסמיכות לנחל קנה.

בין   ANT2-Panasia\SA-ME\O-10נגיף   במהירות  והתפשט  יהושע,  בכפר  בפברואר  לראשונה  אובחן 

נוספות אירעו למשקים בצפון ים המלח, מרכז המשקים במושב, ומהמושב לישובים נוספים. חדירות  

הארץ והנגב. בחלק ניכר מהמשקים נפגעו בעלי חיים בוגרים, שחוסנו מספר פעמים רב לאורך חייהם.  

 חודשים לערך בחיסון הדחף. 3ברפתות אחדות נפגעו בעלי חיים שחוסנו לפני 

נמנו בישראל   ם למחלת הפה והטלפיים מוקדי התפרצות בכל ענפי בעלי החיים הרגישי  88סה"כ 

 התאם למופיע בטבלה:
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 עדרים ענף

 שנפגעו

 חיים בעלי

 בסיכון

 כמות

 חולים

 שיעור

 תחלואה

 תמותה שיעור

 בחולים

 1.8% 4.9% 842 17151 33 חלב רפת

 6.0% 17.0% 633 3713 15 בשר בקר

 4.5% 8.0% 1825 22924 30 מפטמה

 0.0% 1.0% 30 3000 1 הסגר מקום

 20.9% 5.7% 506 8845 10 צאן

 95.1% 6.0% 820 13600 2 חזירים

 21.9% 6.7% 4656 69533 92 כולל סכום

 6.3% שיעור תמותה ללא חזירים   

 * מספר העדרים גדול ממספר ההתפרצויות עקב משקים מעורבים בהם יש מספר ענפים.

 :2022עקומת ההתפרצות לאורך 

 

גבולית של זני התרכיב לזן ההתפרצות. זן חיסון לחירום פותח  תוצאות המעבדה הראו על התאמה  

 במעבדת הפה והטלפיים של המכון הווטרינרי.

תוך כדי ההתפרצות נלקחו דגימות בכדי לבחון את התפשטות הנגיף מסביב למוקד התפרצות ומשך 

 הזמן שניתן לאתרו בבעלי חיים שנחשפו לאחר החלמה של העדר. התוצאות יוצגו בכנס.

 

 

  



77 

 

 

עדכונים בדרישות  

 –תזונתיות לבקר לחלב  

2021  NASEM 

 

   8  מושב 

 

 פרופ' סמיר מבג'יש   "ר: יו
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 NASEM 2021  – מבט כללי 

 יואב שעני 

 yoav.shaani@gmail.comתחום בקר לחלב, שה"מ, 

יציאתו    20בדיוק   דצמבר  NRC  2001  -של הלאור  שנים לאחר  הגרסה  לאור  יצאה    2021, בחודש 

ורפואה   הנדסה  למדע,  הלאומית  האקדמיה  ע"י  לחלב  לבקר  התזונתיות  הדרישות  של  השמינית 

(National Academies for Science, Engineering and Medicine - NASEM  .) 

תכנון   ההרצאהמטרת   על  להשפיע  העתידים  כאלה  בייחוד  העיקריים,  השינויים  את  לסקור  היא 

 NRC  -המנות בישראל. ראשית, יש להזכיר שלמסמך המתאר את הדרישות התזונתיות בדומה ל

. ישנם מספר נושאים בהם נעשו NASEM 2021 -וכך גם ב  ,מנהמוצמד מודל הנבנה להערכת ה  2001

משמעותיים הספר.   ,שינויים  כתיבת  במהלך  נבנו  אשר  מודלים  של  דיוק  על  משפיעים  אלה  אך 

 נתרכז בשינויים הקשורים להבנת תהליכים ביולוגים או שינויים פרקטים.בהרצאה 

מזון  תזונת  -   צריכת  דרישה  אינה  מזון  צריכת  חיזוי  ביישום נוסחת  מאד  משמעותית  היא  אך  ית 

הדרישות התזונתיות למנה המתוכננת. בנוסף, הנוסחה משמשת אותנו רבות במקומות רבים ברפת 

כגון בחינת כדאיות הוצאת פרה, בחינת ניצולת המזון ברפת ועוד. נוסחת צריכת המזון שמשמשת 

אזורים    הפרות מארבע  421של    והתבססה על נתוני תחלובה   ,1997  -ב  קבעה( נ NRC  2001אותנו היום ) 

  :שונים בארה"ב. בגרסה החדשה יעשה שימוש בשתי נוסחאות צריכת מזון שונות

כאשר בדומה לנוסחה הנוכחית נעשה שימוש בתנובת   ,מתבססת על נתוני הפרהנוסחה ה .1

בחלב(, משקל   אנרגיה  בצורת  )הפעם  וההחלב  המרחק  הפרה  בנוסףמן  בנוסחה   ,המלטה. 

שלא היו בשימוש: מצב גופני ומספר תחלובה.  חדשים  החדשה נעשה שימוש בשני פרמטרים  

מכוני מחקר בארה"ב. הנוסחה   10  -פרות מ  4,785נוסחה זו נבנתה ע"ב תחלובות שלמות של  

כי בתחילת התחלובה קצב    NRC 2001  -וחוזה בהשוואה לנוסחת ה  ,החדשה מדויקת יותר

 גבוה יותר.העלייה בצריכת מזון 

ממזון גס, יחס    NDFממזון גס, נעכלות    NDFהנוסחה השנייה מתבססת על נתוני המנה )   .2

ADF    לNDF ותנובת החלב. נוסחה זו נועדה לשמש כנוסחה משנית אשר מאפשרת לדייק )

נבנתה   זו  נוסחה  הפרה,  נתוני  על  המתבססות  לנוסחאות  בניגוד  המזון.  צריכת  חיזוי  את 

ניסויים ולא מנתוני פרות בודדות. הנוסחה פותחה על נתונים מניסויים אשר בוצעו מממוצעי  

יום בתחלובה(. השימוש בנוסחה זו דורש ידע רחב   60  -על פרות לאחר שיא חלב )למעלה מ

שעות של    48  -ב   NDF  של  in-vitroכולל נעכלות    ,יותר על המזונות המרכיבים את המנה

 המזונות הגסים.

חלוקת המקטעים המקובלת כיום של המקטעים הכימיים    -  ם הכימיים של המזונות סיווג המקטעי 

ופחמימות שאינן סיב )מקטע מחושב(. בעקבות    NDF(,  EE  –כוללת: אפר, חלבון, שומן )מיצוי אתרי  

הוחלט לשים את העמילן   במזונות,  לעמילן  בדיקות המעבדה  וזמינות  עמילן  בנושא  המחקר הרב 

כחלק ולא  נפרד  את   כמקטע  כולל  סיב  שאינן  הפחמימות  מקטע  סיב.  שאינן  הפחמימות  ממקטע 

היא להכניס   NASEM 2001  -העמילן, סיב מסיס במים, סוכרים וחומצות אורגניות קצרות והמלצת ה

שאינן   הפחמימות  כל  )  NDFאת  אורגני  חומר  שארית  שיקרא  חדש  למקטע  עמילן   Residualאו 
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Organic Matter – ROM  בנוסף, כיום אנו עושים שימוש במונח שומן, אשר נבדק בשיטה של .)

(. מקטע זה כולל חומצות שומן, אך גם גליצרול, פיגמנטים, שעווה ועוד מולקולות  EEמיצוי אתרי )

זה בעקבות גם בתחום  וזמינות בדיקות המעבדה    אשר אינן שומן.  המחקר בנושא חומצות שומן 

( השומן  חומצות  ריכוז  הFAלקביעת  המלצת  במזונות,   )-  NASEM 2021    ריכוז את  לבדוק  היא 

ישירה בצורה  השומן  יוכנסו    ,חומצות  האתרי  המיצוי  בבדיקת  הכלולים  המרכיבים  שאר  כל  וכך 

 .  ROM -לקטגורית ה

ם המשמעותיים ביותר, אך מלבד שינויים בנוסחאות המודל, נציין בחלק זה נעשו השינויי  -   חלבונים   

 רק מספר נקודות עיקריות:

ייצור החלבון המיקרוביאלי מוערך ע"ב הערכת עמילן נעכל בכרס וריכוז הסיב )הערכה זאת  •

 נעכלות(.הקצב על ולא  ,מבוססת על הרכב המנה

 בבסיס נתונים גדול. הערכת נעכלות החלבון השרידי במעי השתפרה מאד עקב שימוש •

מחלבון   • מורכב  היה  המטאבולי  החלבון  כה  עד  שונתה.  המטאבולי  החלבון  הגדרת 

( נעכל וחלבון אנדוגני. ההבנה כעת היא כי זו RUP( נעכל, חלבון שרידי )MPמיקרוביאלי )

טעות גורם    ,הייתה  מהווה  אלא  הפרה,  של  החלבון  למאזן  תורם  אינו  האנדוגני  והחלבון 

 ונתיות לחלבון.בדרישות התז

המחושבות ע"ב חלבון    דרישות החלבון לקיוםבוצעו שינויים בקביעת הדרישות לחלבון;   •

  דרישות החלבון לייצור חלב מטבולי בצואה תלויות בנוסחה החדשה בריכוז הסיב במנה.  

גרם של חלבון   Yגרם של חלבון חלב, צריך    Xשונו, ובמקום נוסחה פשוטה לפיה כדי לייצר  

מטאבולי, כעת נבנה מודל תגובה המשתמש בחומצות האמינו החיוניות ובאנרגיה הנעכלת 

 כמה חלבון הפרה יכולה לייצר. נחזהועל בסיסם  ,מחלבון אינהש

המודל החדש להערכת ייצור החלבון בחלב מדגים כי מגוון רחב של פרופיל חומצות אמינו   •

 בתנובת חלבון החלב. חיוניות יכול להוביל לתגובה דומה

עבודות מחקר רבות נעשו בשנים האחרונות בנושא שומן והשפעת חומצות שומן ספציפיות.   -   שומן 

למרות זאת, בגרסה החדשה אין התייחסות לחומצות שומן ספציפיות ולהשפעתן על ייצור החלב 

 והשומן החלב. מה כן השתנה?

שומן .1 לחומצות  היא  המומלצת  המעבדה  ל  ,בדיקת  לפרקצייה  EE, ולא  מתייחסים  ולכן 

 הרלוונטית ולא למולקולות נוספות אשר אינן שומן.

השפעה גדולה על הערכת  ולכך יש   NRC 2001, ב  100%בניגוד ל    73%  -נעכלות שומן נקבעה ל .2

 למזונות עתירי שומן. האנרגיה

מתאן .3 פליטת  כמפחית  לשומן  התייחסות  ישנה  שני  יעילות    ,מצד  על  לטובה  ולכן משפיע 

 פיכת אנרגיה נעכלת לאנרגיה מטאבולית. ה
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התייחסות למרכיבי העמילן והשומן בחישוב הערך האנרגטי של מנת פרות  

 (  NASEM 2021חולבות בהתאם למדריך האמריקאי ) 

 יהושב בן מאיר 

 המחלקה לחקר בקר וצאן, מנהל המחקר החקלאי. 

yehoshav@volcani.agri.gov.il 

 National Academicsבשנה האחרונה הוציאה האקדמיה הלאומית למדע, הנדסה ורפואה בארה"ב )

of Science, Engineering, and Medicine, NASEM את הגרסה השמינית של המדריך לדרישות )

  NRC 2001-גרסה זו הינה עדכון של הגרסה הקודמת, ה  NASEM 2021.   –התזונתיות של בקר לחלב  

מרכיבים    2  -שנה. תקציר זה כולל את עיקרי השינויים בהתייחסות ל  20- שפורסמה לפני למעלה מ

 . משמעותיים במנה: עמילן )פחמימות( וחומצות שומן )שומן(

( חישוב האנרגיה במנה התבסס על הנעכלות של כלל מרכיבי  NRC 2001בגרסה הקודמת )   עמילן:

(, שומן, חלבון neutral detergent fiber, NDF(: סיב התא )total digestible nutrients, TDNהמזון )

רגני  חושב כסך החומר האו  NFC-(. הnonfiber carbohydrates, NFCוסך הפחמימות שאינן סיב );

אתרי   )מיצוי  שומן  )EE  –פחות  חלבון   ,)CPו  )-NDFה  .-  TDN   אחד כל  של  הנעכלות  לפי  חושב 

עבור   0.9-עבור כפולת קיום אחת ו  0.98קיבל ערך נעכלות קבוע של    NFCמהמרכיבים הנ"ל כאשר  

צריכה של שלוש כפולות קיום עם מקדם תיקון קל בהתאם למקור המזון. הערך האנרגטי הכללי 

(gross energy, GE  של )NFC    במנת פרות חולבות הוגדר בדומה לזה שלNDF  -  4.2    מ"קל )מיליון

 ,digestible energyקלוריות( לק"ג. על בסיס הנעכלות והערך האנרגטי מחושבת האנרגיה הנעכלת )

DE( והאנרגיה המטבולית של המנה. בגרסה הנוכחית )NASEM 2021בוטל השימוש ב )-TDN  וב -

NFCכך שיבוסס על השימוש במרכיבי האנרגיה במנה והמודל לחישוב אנרגיה נעכלת תוקן    , עודכן

. בהתאם לעדכון, מרכיבי עמילן    26%ממשקל הגוף של מנה המכילה    3.5%צריכת מזון יומית של  

הינם   האנרגטי  הערך  חישוב  לצורך  במנה  שונה,    –האנרגיה  בהתייחסות  הכולל,  נעכל   CPחלבון 

, חומצות שומן )ח"ש(, עמילן  NDF(,  sNPNCPEבונית למנה מושוות חלבון ) ותוספת חנקן לא חל

( השווה לח"י פחות שאר המרכיבים לעיל. residual organic matter, ROMוחומר אורגני שאריתי )

הוגדרו   ROM  -לא שונה ואילו הערכים האנרגטיים של עמילן ו  NDF( של  GEהערך האנרגטי הכללי )

-מק"ל לק"ג ח"י, בהתאמה. בחישוב האנרגיה הנעכלת מקדם נעכלות הבסיס של ה  4.0  -ו  4.23  -כ

ROM  ל ושווה  קבוע  ברירת    0.96-הינו  )ערך  למקור  בהתאם  עמילן משתנה  הנעכלות של  ומקדם 

ממשקל הגוף. תכולת העמילן    3.5%-יכת המזון שונה מ( כאשר יש תיקון במקרה בו צר0.91המחדל =  

אינזימתית   בשיטה  נקבעת  )  –במנה  עובר  AOAC Method 2014.10קולורימטרית  העמילן   .)

מימית בסביבה  חימום  ע"י  שימוש     ג'לטיניזציה  ידי  על  גלוקוז,  ליחידות  והפרדה  והידרוליזה 

 – oxidaseש בריאגנט וספקטרופוטומטר )באינזימים. את ריכוז הגלוקוז ניתן לקבוע על ידי שימו

peroxidase assay( או בכרומטוגרפיה )HPLC / GC  מריכוז הגלוקוז מפחיתים את הריכוז בדוגמה .)

 לקבלת ריכוז העמילן בדוגמה.  0.9-לפני ההידרוליזה ומכפילים את ריכוז הגלוקוז ב
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על ידי מיצוי בפטרוליום אתר   ( היאcrude fatהדרך הנפוצה למדידת החלק השומני במנה )  שומן:

(ether extract, EE  ושקילת החומר שנותר. המיצוי האתרי מרחיק חומרים שונים שאינם חומצות )

. נעכלות ח"ש הוערכה בין  EE – 1  -( שומן )%( חושב כNRC 2001שומן )ח"ש( ולכן בגרסה הקודמת )

ותר. בחישוב האנרגיה הנעכלת  כאשר הריכוז נמוך י  1-מהמנה ושואפת ל  EE  >3%כאשר    1-ל  0.95

עם תיקון למקור שומן המכיל גליצרול והתייחסות לתוספי השומן    EE-במנה משתמשים בנתון ה 

כ הוגדר  ח"ש  של  האנרגטי  הערך  )  9.4  -השונים.  ח"י  לק"ג  החדשה  NRC 2001מק"ל  הגרסה   .)

(NASEM 2021מתבססת על מחקרים נוספים שבחנו את תכולת חומצות השומן במנו )  ת שונות ואת

הנעכלות של מקורות שומן שונים ומפרידה בין ח"ש חופשיות להן ערכי נעכלות ואנרגיה של שומן  

 EE. עוד מצוין כי החישוב של ח"ש כ  ROM  -( הנחשבים כEEלבין חומרים אחרים המומסים באתר )

נעכלות מקור מהח"י במנה. ערך ברירת המחדל ל 2%-אינו מדויק כיוון שהסטייה יכולה להגיע ל 1 –

ירידה בנעכלות  מ  מזהירמק"ל לק"ג ח"י. בנוסף, המדריך    9.4כאשר הערך האנרגטי =    0.73שומן הינו  

ככל שספיקת השומן במערכת העיכול גדלה )למשל, לתוסף שומן דקלים נעכלות ח"ש   במעי  השומן

ב  (3.4%בריכוז של    0.83-ו  1.6%כשריכוזו במנה    0.93של   זאת בחשבון  לוקח  לא  . בשתי מודלאך 

ח"ש. תכולת ח"ש נמדדת על ידי מיצוי של כל השומן   7%-הגרסאות מומלץ שלא לכלול במנה יותר מ

 . GC-או דומה(, מתילציה וקביעת ריכוז ח"ש ב EEמזון באמצעות סולבנט ) \במנה

עמילן לא מיוצר במערכת העיכול של הפרה וניתן להזניח את   :ROM-בחינת נעכלות עמילן, שומן ו

 -הפרשה של שומן אנדוגני בצואה. בהתאם לכך, מדידה של ח"ש ועמילן במזון ובצואה תוך שימוש ב

iNDF    כסמן לקביעת כמות הצואה יכולה לייצר מקדמי נעכלות אמתית שיאפשרו חישוב מדויק יותר

  ROMרות מזון מקומיים. לעומת זאת, יש הפרשה אנדוגנית של  של הערך האנרגטי עבור מזונות ומקו

( ניתן  NASEM 2021ולכן הנעכלות של חלק זה וכלל המנה היא נעכלות לכאורה. בהתאם למדריך )

 . DMIק"ג  -מק"ל ל 0.137 -( בefROM)  אנדוגני ROM-להעריך את האנרגיה הנעכלת המופסדת ב
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 NASEM 2021  - שינויים בהערכת האנרגיה ב 

 עוזי מועלם 

 המחלקה לבקר וצאן, מינהל המחקר החקלאי 

uzim@volcani.agri.gov.il 

ספר ההמלצות החדש לצרכים תזונתיים של בקר   –  NASEMיצא לאור    2021במהלך חודש דצמבר  

והוא נקבע  ניתן לקביעה במעבדה,  לייצור אינו  בניגוד לשאר רכיבי המזון, הערך האנרגטי  לחלב. 

שו שינויים בהערכה של המזונות בעזרת נוסחאות שפותחו על בסיס מחקרים שונים. בהוצאה זו נע

ביותר נעשו בהערכת  וקביעת הצרכים התזונתיים של בקר לחלב, כאשר השינויים המשמעותיים 

האנרגיה של המזונות. חשוב לציין כי השינויים נעשו בהסתמך על מאות מחקרים חדשים שהתפרסמו 

( הפחתת הערך  1ן היתר:  היו בי   NASEM-. הנימוקים לשינויים שנעשו בNRC  2001  -מאז הוצאת ה

( התיקון  NRC  2001. 2  -גבוה וצריכת מזון גבוהה הייתה גבוהה מידי ב  TDNהאנרגטי למנות עם  

בהערכת האנרגיה היה לכל המנה, אבל בפועל השינויים בנעכלות אינם זהים לכל הפרקציות, וצריך  

( לחלבון היה יותר גבוה מאשר לעמילן, DEערך האנרגיה הנעכלת )  (3להתייחס לכל מרכיב בנפרד.  

 מידי. שינויים( לעודף חלבון היה גבוה  MEהאנרגיה המטבולית ),  כאשר הוא נבחן כמקור אנרגיהאבל  

( NFCובפחמימות לא מבניות )  TDN  -( הוועדה החליטה שאין יותר שימוש ב1משמעותיים נוספים:   

( ניתן משקל לשיעור העמילן במנה והשפעתו השלילית על נעכלות סיב. 2לקביעת הערך האנרגטי.  

ה3  )-  DE  ב תי  2001  - נקבע  הרבה  שהצריך  מה  בלבד,  קיום  לצרכי  מזון  הצורכת  ב לפרה     - קונים. 

NASEM  עמילן, אבל גם   26%ממשקל גופה ומנה המכילה    3.5%נקבע לפרה הצורכת    המצב הבסיסי

 -ל DE -יש התחשבות בהפיכה מ NASEM - ב (4  מספקת.   הינו במידה במנה RDP -בהנחה שרמת ה

ME  ב, כאשר  כפי שהיה בעבר  בהרכב המנה ובתכונות הפרה, ולא שימוש בפקטור קבוע-  NASEM  

הערך    (5ה חישוב של איבוד האנרגיה בשתן ובהוצאת מתן בעזרת נוסחאות חדשות שפותחו.  נעש

לפי תכונותיו    NASEM  - האנרגטי של החלבון ב ונעכלות במעי(  נקבע    (6והרכבו.  )פריקות בכרס 

(, המחושב מהחסרה של  ROMנקבעה פרקציה חדשה הכוללת את כל החומר האורגני השאריתי )

 כלל רכיבי המנה. 

עמילן,   הבאות:  לפרקציות  חולקו  המזונות  רכיבי  האנרגיה,  הערכת  שומן,  NDFלצורך  חומצות   ,

ROM( חלבון פריק ,RDP( וחלבון בלתי פריק )RUP פרקציית חומצות השומן כוללת רק חומצות .)

שאינו קשור לחלבון  הנקי    NDF  -מנוכה מסך החלבון לצורך חישוב האנרגיה. ה  NPN  -ארוכות, ו

מדויקים , אבל בגלל היעדר נתונים  כפי שנקבע בשיטות הקלאסיות  NDF  -מה   94%  -כבערך    ואפר הוא

ב והאפר  החלבון  של המתחשבים  לא    NDF  -למקטע  והערך  בבדיקה   NDF  -בו,  שנקבע  זה  הוא 

( של הפרקציות gross energyהאנרגיה הכללית )  הרגילה, ללא הפחתת החלבון והאפר הכלולים בו. 

  ROM,  5.65  –, חלבון  NDF  –  4.2  ,ROM  –  4.0,  9.4  –, חומצות שומן  4.23  –מילן  השונות נקבע כ: ע

 מק"ל לק"ג.   NPNCPE – 0.89 -ו 4.0 -

למשך    IVתיקבע    NDF -חשובה לחישוב נכון של הנעכלות, והועדה החליטה שנעכלות ה  NDFרמת  

. נעכלות עמילן ינה, או בריכוז הליגנין במידה ובדיקת המעבדה לא זמשעות לצורכי החישובים  48
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תלויה בהרבה גורמים, כמו סוג העמילן, עיבודו, מועד הקציר וכו'. נעכלות חלבון אינה תלויה בצריכת 

. יש  73%  -נקבעה כשומן  החומצות  כללית של  ונעכלות    ,96%  –נקבע כ  ROMמזון. הנעכלות של  

. שינויים  NRC  2001  - יה בזה שהעם העלייה בצריכת מזון, אבל פחות מ  NDF  -תיקון לנעכלות עמילן ו

וכן חושבו    20%באנרגיה, כגון: העלאה של  דרישות  נוספים נעשו גם בהמלצות ל בצרכים לקיום, 

 .  NRC 2001 -צרכים באנרגיה וחלבון להריון כבר מתחילת ההריון בניגוד ל

 לקביעת האנרגיה NASEM -סכימה המתארת את השינויים שנעשו ב .1תרשים  

 

 

ב האנ  NASEM  -לסיכום,  שינויים משמעותיים בהערכת האנרגיה, כאשר הערכת  היא נעשו  רגיה 

יוצגו  החדשים  והעקרונות  הנוסחאות  חדשים.  בפרמטרים  בהתחשב  למזונות,  ולא  המנה  לכלל 

 בהרצאה.
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 NASEM  2021  –   ויטמינים ומינרלים 

 3וסמיר מבג'יש 2גיגי- , רן בן1, עירא פלך1*יואב שעני 

חיים, הפקולטה  -המחלקה למדעי בעלי3מכון תערובת מילובר,  2תחום בקר לחלב, שה"מ, 1

 לחקלאות ברחובות.  

yoav.shaani@gmail.com 

הוצאת   לגבי   NASEM  2021במסגרת  ההמלצות  כלל  מחדש  נבחנו  בשנה שעברה  דצמבר  בחודש 

נרלים בבקר לחלב. בעקבות זאת,   ניתנו המלצות חדשות לחלק   הדרישות התזונתיות לויטמינים ומי

יוצגו   בדרישות  העיקריים  והשינויים  החדשות  הדרישות  קביעת  אופן  והמינרלים.  הויטמינים  מן 

 ברשימה זו.

הדרישות   לקביעת  הפקטוריאלית  בשיטה  שימוש  נעשה  זו  בגרסה  גם  הקודמת,  לגרסה  בדומה 

לגרם או מיליגרם של מינרל אשר נספג במערכת העיכול. משמעות התזונתיות, ואלו נכתבו כדרישות  

השיטה הפקטוריאלית הינה שכל גורם אשר מהווה בסיס לדרישה למינרל )קיום, גדילה, הריון ויצור 

חלב(, מחושב בנפרד,  והסיכום של הדרישות מחולק  במקדם הספיגה של אותו מינרל, כדי לקבל 

זו  את הכמות הנדרשת של המינרל שהפר ה צריכה לקבל במזון. מכיוון שישנם גורמים במשוואה 

שהוודאות לגביהם נמוכה, כגון חישוב הדרישות לקיום וקביעת מקדם הספיגה, לא לכל הויטמינים  

 והמינרלים נקבעו דרישות תזונתיות.

כדי להתמודד עם בעיית חוסר הוודאות לגבי חלק מהמיקרומינרלים נעשה שימוש בשני מושגים 

מושג    –(  DR( דרישות תזונתיות )1המציינים את רמת הביטחון במינון המינרלים המומלצים;  שונים  

גדילה,  זה מתאר את   פעילות,  לקיום,  בריאים  חיים  לבעלי  הדרושה  נוטריינט  היומית של  הכמות 

הצריכה היומית הממוצעת   -(  AIצריכה מספקת )(  2.  פוריות וייצור חלב ללא שינוי ברזרבות הגופניות

 , לענות על הדרישות של אוכלוסייה מסוימתת על מנת  נוטריינט שקבוצת מומחים קבעה כמספק  של

דרישות תזונתיות לויטמין או מינרל מסויים,    בהתבסס על מידע ניסויי מוגבל. כאשר לא ניתן לקבוע

    . AI -נעשה שימוש ב

 מקרומינרלים 

הרלוונטיות לנושא המינרלים, וחישוב מחדש  במהלך העבודה על הספר נסרקו מחדש כל העבודות  

חל   התזונתיות  בדרישות  ביותר  המרכזי  השינוי  הצורך.  במידת  בוצע  התזונתיות  הדרישות  של 

במגנזיום,  כאשר בעקבות בחינה של עבודות מחקר חדשות, דרישות המגנזיום לקיום עלו כמעט פי  

פיגת מגנזיום מהמזונות עלתה. שילוב , ספיגת המגנזיום מהתוספים ירדה בצורה משמעותית, אך ס4

ובפרות  חלב  בפרות  למגנזיום  התזונתיות  בדרישות  שניים  פי  כמעט  של  לעלייה  הוביל  אלו  כל 

בתקופת היובש.  נקבעו מקדמי ספיגה חדשים לסידן, ולרוב נמוכים יותר לתוספי הסידן במנה )כגון  

ות, דבר שהוביל לעלייה קלה בדרישות  סידנית( בנוסף לשינויים אחרים שבוצעו באופן חישוב הדריש

שינויים   נעשו  ולא  היובש,  בתקופת  בפרות  בעיקר  מעט  ירדו  לנתרן  התזונתיות  הדרישות  לסידן. 

 בדרישות לכלור וגופרית.
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 מיקרומינרלים 

מתוך שבעת המינרלים להם נקבעו המלצות תזונתיות, רק לשניים מתוכם נקבעו דרישות תזונתיות, 

(DRואילו לשאר נ )( קבעה צריכה מספקתAI  בלבד. נקבעו דרישות תזונתיות  לנחושת ואבץ, כאשר )

ההמלצות לצריכת נחושת נשארו דומות לאלו שהיו בפרות חולבות,  אך עלו כמעט פי שתיים בפרות  

בתקופת היובש ובעגלות תחלופה. ההמלצות לצריכת קובלט עלו כמעט פי שניים בעקבות עבודות  

בנעכלות   שיפור  גבוהה  שהראו  כמות  נתנו  כאשר  נחותים(,  גסים  מזונות  )בעיקר  בכרס  מזונות 

. מיקרומינרל נוסף בו היה שינוי גדול בהמלצות NRC  2001משמעותית של קובלט מההמלצות ב  

הינו מנגן, אשר בעקבות עבודות חדשות הוחלט כי מקדם הספיגה נמוך משמעותית ממה שנקבע 

שניים בהמלצות התזונתיות בכל השלוחות. מיקרומינרל   בגרסה הקודמת, מה שגרם לעלייה של פי

אשר בולט בהיעדרו הוא הכרום, אשר למרות מחקר רב לגביו בשנים האחרונות לא בוצעו ניסויים 

 אשר מאפשרים לקבוע את הדרישות התזונתיות לגביו.

 ויטמינים      

בנושא  האחרונים  העשורים  בשני  מוגבר  מחקר  למרות  גדולים.  חידושים  אין  הויטמינים  בנושא 

ויטמינים מסיסים במים, לא נקבעו דרישות תזונתיות לאף אחד מהם וזאת בעיקר מפני שמרבית 

המחקרים בנושא בחנו הוספה של ויטמינים אך לא הצליחו להגיע למצב של חסר תזונתי באף אחד  

ק"ג חלב    1יחב"ל לפרה על כל    1,000כמעט לא השתנו, למעט תוספת של    Aות לויטמין  מהם. הדריש

לויטמין    35מעל   ביום. הדרישות  ל    Eק"ג  לפרה בשלושת השבועות האחרונים לפי ההמלטה עלו 

לויטמין    2,000 והדרישות  זמן רב(,  )שינוי שכבר מבוצע בארץ במשך  ב    Dיחב"ל  בפרות    33%עלו 

 נחלבות בלבד. 

מציג דרישות מעודכנות לויטמינים ומיקרומינרלים בפרות חלב אותם יש   NASEM  2021יכום, ה  לס

לבחון ולהטמיע בצורה מתאימה ברפת החלב הישראלית. דרישות מעודכנות למקרומינרלים הוצגו  

גם כן בגרסה זו, ובכדי ליישם דרישות אלו יש להרחיב את סל בדיקות המעבדה למינרלים במזונות, 

 א ניתן לשלוט ברמת המינרלים במנה ללא מידע לגבי ריכוז המינרלים במזונות.  שכן ל
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Economic value of cooling dry cows across the United States 

Albert De Vries*, Fernanda Ferreira, Geoffrey Dahl 

Department of Animal Sciences, University of Florida, Gainesville, FL, USA 

Heat stress during the dry period reduces milk yield in the subsequent lactation of dairy 

cows. Our objectives (Ferreira et al., 2016) were to quantify the economic losses due to 

heat stress if dry cows are not cooled and to evaluate the economic feasibility of dry cow 

cooling. We used weather data from the National Oceanic and Atmospheric 

Administration to calculate the number of heat stress days for each of the 50 US states. 

A heat stress day was declared when the daily average temperature-humidity index was 

≥68. The number of dairy cows in each state in 2015 was obtained from the USDA-

National Agricultural Statistics Service (approximately 9.3 million cows in the US). We 

assumed that 15% of the cows were dry at any time, a 60-day dry period, and a calving 

interval of 400 days. Only cows in their second or greater parity (65%) benefitted from 

cooling during the dry period of the previous parity. Milk yield decreased by 5 kg in the 

subsequent lactation (340 days) if the cow experienced heat stress during the dry period 

based on a review of the literature. The default marginal value of milk minus feed cost 

was $0.33/kg of milk. The investment analysis included purchases of fans and soakers 

and use of water and electricity. Investment in a dry cow barn was considered separately. 

The average US dairy cow would experience 96 (26%) heat stress days during the year 

if not cooled and loses 447 kg of milk in the subsequent lactation if not cooled when 

dry. Annual losses would be $810 million if dry cows were not cooled ($87/cow per 

year). For the top 3 milk-producing states (California, Wisconsin, New York), and 

Florida and Texas, the average milk losses in the subsequent lactation were 522, 349, 

387, 1,197, and 904 kg, and reduced profit per cow per year would be $101, $68, $75, 

$233, and $176, respectively. The average benefit-cost ratio and payback periods of 

cooling dry cows in the United States were 3.15 and 0.27 years (dry cow barn already 

present) and 1.45 and 5.68 years (if investing in a dry cow barn) in the default scenario. 

To reach positive net present values, 6 days (barn is present) and 55 days (barn 

investment necessary) of heat stress annually were necessary (under default 
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assumptions). Other benefits of cooling, such as increased health and more productive 

offspring, were not considered in this study. A follow up study (Laporta et al., 2020) 

included costs associated with reduced performance of the daughters born out of heat 

stressed dry cows. Additional heifer rearing cost, reduced productive life, and reduced 

milk yield of the daughters were estimated at $134, $90, and $371 million per year, 

respectively. In conclusion, cooling of dry cows is likely profitable when building a new 

barn is required (under default assumptions) and very likely to be very profitable when 

construction of a dry cow barn is not required. 
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 ערך כלכלי של צינון פרות ביובש בארה"ב 

 אלברט דה וריס, פרננדה פריארה, ג'ופרי דאל

 אוניברסיטאית פלורידה גנסוויל ארה"ב. המחלקה למדעי בע"ח, 

עומס חום במהלך תקופת היובש מפחית את תנובת החלב של פרות חולבות בתחלובה העוקבת.   

( הייתה לכמת את ההפסד הכלכלי מעומס חום במקרה  2016מטרות המחקר )פרננדה פריארה ושות'  

ההיתכנות   את  ולהעריך  היובש  בתקופת  מצוננת  אינה  היובש.  פ  ןלצינושהפרה  בתקופת  רות 

)מנהלת ארצית של אוקיינוס ואטמוספירה( לחשב את מספר   NOAAהשתמשנו בנתוני אקלים של 

המדינות בארה"ב. עומס חום יומי הוגדר כאשר הממוצע היומי של   50ימי עומס החום בכול אחת מ  

THI    ל מדינה נשלף בכו  2015. מספר רפתות חלב בשנת  68שווה ל  או  )אינדקס חום ולחות( היה גבוה

נתוני   )שרות ארצי של סטטיסטיקה חקלאית(   NASS)משרד החקלאות האמריקני(    USDAמתוך 

מהפרות נמצאות בתקופת   15%  -ש כ  מיליון פרות חלב בארה"ב(. הנחנו בכול נקודת זמן  9.3)בערך  

ל   )שווה  ל    60יובש  שווה  המלטות  בין  ומרווח  הי400יום(  בתקופת  בצנון  הכלכלי  היתרון  ובש . 

מהפרות(. בהסתמך על    65%בתחלובה שקדמה להמלטה( חושב רק לפרות מהמלטה שנייה ואילך ))

 340ק"ג חלב ליום לאורך התחלובה )  5ד, בתחלובה העוקבת ליובש, ב  פססקר ספרות, הערכנו את הה

$(    0.44ימי חליבה( לפרות שנחשפו לעומס חום בתקופת היובש. הערך השולי של הכנסה מחלב )

$ לק"ג חלב. השקעות במערכת צינון כללה רכישת מאווררים ומתזים   0.33עלות הזנה היה    פחות

ימים   96ושימוש במים וחשמל. ההשקעה בסככת היבשות חושבה בנפרד. הפרה הממוצעת נחשפה  

היה    26%) ההפסד  היובש  בתקופת  צוננה  לא  ואם  חום  לעומס  בתחלובה    447מהשנה(  חלב  ק"ג 

 87$מיליון $ לכול עדר החלב )  810אם הפרות לא צוננו בתקופת היובש, היה  העוקבת. ההפסד לשנה,  

לפרה לשנה(. לשלושת המדינות המייצרות את כמות החלב הגבוהה ביותר )קליפורניה, ויסקונסין,  

ק"ג    904ו    1,197,  387,  349,  522פלורידה וטקסס ממוצע ההפסד בתחלובה העוקבת היה    ,יורק(-וני

מיליון $ בהתאמה. ממוצע יחס תועלת לעלות    176ו    233  75,  68,  101ה ברווח של  חלב בהתאמה ויריד

שנים, בתסריט שצריך להשקיע   0.27יובש( היה    תוההחזר ההשקעה )במקרה וקיימת סככ  3.15היה  

בהנחת ברירת   שנים.  5.68והחזר להשקעה שווה ל    1.45בסככת יבשות היחס תועלת עלות שווה ל  

( הערך הנוכחי הנקי חיובי במקרה השנ  20  כל  וסככה  5  כל  שנים מתזים  7  כל  יםהמחדל )חידוש מאורר

מצד שני, במקרה שאין סככת   .ימים של עומס חום  6  לפחות  שקיימת סככה ליבשות, אם בשנה יש

   ימים של עומס חום.   55יבשות ונדרשת השקעה, הערך הנקי החיובי יהיה רק עם קיימים לפחות  

צינון   במערכת  משימוש  התועלות  נכללו  לא  נמשך   עלבניתוח  מחקר  ופוריות.  בבריאות  שיפור 

(Laporta et al., 2020)    כלל את ההוצאות הנלוות עם ירידת ביצועים של בנות שנולדו לפרות שהיו

חשופות לעומס חום בתקופת היובש.  לעגלה, בת לפרה שנחשפה לעומס חום בתקופת היובש, נוספו 

אשר נאמדו ב   בנות העגלה )נכדות הפרה(וצאות לגידול, ירידה בייצור חלב חיים, ירידה בביצועי  ה

היובש    371,  90,  134 פרות בתקופת  צינון  לסיכום,  $ בהתאמה בשנה.  כריווחי מאוד מיליון  נראה 

בתנאי שקיימת תשתית מתאימה של סככת יבשות וריווחי פחות עם אין תשתית מתאימה ונדרשת 

 ה.השקע
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משפרת רגישות לאינסולין ומפחיתה מדדי דלקת    3-הזנה בחומצות שומן אומגה 

  בפרות לאחר ההמלטה

 , 3תם יוסי, 1קמר  הדר, 1דאדאם ג'יאסימהא ריאלו,  1,2קרא גיתית

 1*זכות מאיה,  1מועלם , עוזי3נמירובסקי אלינה

ח, הפקולטה "למדעי בעהחוג 2 המחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בע"ח, מכון וולקני.1

 הפקולטה לרוקחות, האוניברסיטה העברית בירושלים.3לחקלאות, האוניברסיטה עברית. 

mayak@volcani.agri.gov.il 

: פרות חלב בתקופת המעבר מפתחות עמידות מסוימת לאינסולין בכדי להעלות את זמינות  מבוא

הנוטריינטים לייצור חלב בעטין. אולם, עמידות ממושכת לאינסולין לאחר ההמלטה יכולה להחמיר  

בר לתחלואה ופגיעה בביצועים. לאחר את מאזן האנרגיה ופירוק רקמות השומן, ולהוביל לסיכון מוג

בעוצמתה   פרות  בין  רבה  שונות  ויש  פיזיולוגית,  אקוטית  תת  דלקת  בפרות  מתפתחת  ההמלטה 

כן תשפיע לרעה על בריאות הפרה וביצועיה בתחלובה.  גם  ומשכה. דלקת תת אקוטית ממושכת 

ת הרגישות לאינסולין  המערכת האנדוקנבינואידית הינה מערכת רגולטורית מרכזית המעורבת בוויסו

ותהליכי דלקת ביונקים, ויש מעט מידע על מערכת זו בבקר בכלל, ובפרת המעבר בפרט. חומצות  

( ידועות כבעלות השפעות אנטי דלקתיות, ועשויות להפחית את פעילות  n-3)  3שומן מסוג אומגה  

( ארכידונית  חומצה  זמינות  הורדת  ע"י  האנדוקנבינואידית  שהיא  n-6המערכת  מוצא  (,  חומר 

על הרגישות לאינסולין ועל רמת הדלקת,    n-3לאנדוקנבינואידים. במחקר זה בחנו את ההשפעה של  

 . תוך בחינת רכיבי המערכת האנדוקנבינואידית כמנגנון אפשרי

על מדדי דלקת ורגישות לאינסולין בפרות   3: בחינת ההשפעה של מתן תוסף אומגה  מטרת המחקר

 חלב לאחר ההמלטה.

  שתי פרות מרפת הניסיונות במכון וולקני שוכנו ברפת ההזנה הפרטנית וחולקו ל 36:  מהלך המחקר

מנת בסיס +  שומן רווי    –(  CTL( קבוצת ביקורת )1יום לפני מועד ההמלטה הצפוי:    21-קבוצות  כ

-משוחלים כמקור לאומגהפשתה  תוסף המכיל גרעיני  מנת בסיס +    –(  FLX( קבוצת הפשתה )2מוגן,  

3  (Valomega-160, Valorex,     בכמות של )מח"י לאחר   6.4%-גרם ליום לפני ההמלטה, ו  700צרפת

ועד  ההמלטה המשוער  ההמלטה  מועד  לפני  שבועות  משלושה  ניתנו  התוספים  לאחר   60.  יום 

יום לאחר המלטה. במהלך   21לפני המלטה ועד  יום    21-ההמלטה. דגימות דם נלקחו פעמיים בשבוע מ

ב ל  יצענוהניסוי  סוכר  העמסת  ביום    15-מבחן  )  5-8פרות  ההמלטה  ו  8לאחר  מטיפול    7-ביקורת 

ריכוזי  ביופסיה של רקמת השומן.  וביצענו   דם תכופות,  דגימות  לקחנו   הפשתה(, אשר במהלכו 

גלוקוז ואינסולין נמדדו בדם, ורמות אנדוקנבינואידים נמדדו בדם וברקמת השומן. ריכוזי ציטוקינים  

בד באמצעות  נמדדו  ההמלטה  לאחר  הראשון  בשבוע  של ELISAם  וחלבונים  גנים  ביטוי  רמות   .

  בלוטים.   -ואימונוRT-PCR המערכת האנדוקנבינואידית ומדדי דלקת נבחנו ברקמת השומן באמצעות  

ודיון הקבוצות.  :  תוצאות  בין  והחמ"ש  החלב  בתנובות  הבדלים  נמצאו  ומאזן  לא  המזון  צריכת 

יותר בהאנרגיה המחושבת ל נמוכים  היו  מאשר בקבוצת הביקורת    FLX-קבוצת האחר ההמלטה 

(P=0.001, P=0.02)ה . כצפוי, דם פרות, בהתאמה-FLX  רמות   .3-מסוג אומגהשומן הועשר בחומצות

mailto:mayak@volcani.agri.gov.il
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  oleoylethanolamide  - ו  arachidonoylglycerol  ,palmitoylethanolamide-2האנדוקנבינואידים  

ה בקבוצת  יותר  נמוכות  היו  )  FLX-בפלסמה  הביקורת  החומצה  P=0.01לעומת  שרמת  בעוד   ,)

דלקתיים -(. ריכוזי הציטוקינים הפרוP=0.1לעומת הביקורת )  FLX-הארכידונית נטתה להיות נמוכה ב

IL-17a, IL-6 היו נמוכים יותר בשבוע הראשון לאחר ההמלטה בפרות ה-FLX ( לעומת הביקורתP < 

0.05). 

( היה נמוך יותר  1ריכוזי האינסולין והשטח תחת העקומה במהלך מבחן העמסת הסוכר )גרף מספר  

(. לא נמצאו הבדלים בקינטיקה של פינוי הגלוקוז מהדם P=0.05בהשוואה לביקורת )  FLX-בקבוצת ה

 בין הטיפולים.

האנדוקנבינואידי   לאנזים  הגן  ביטוי  השומן,  -N-acylphosphatidylethanolamineברקמת 

phospholipase-D     (NAPEPLD)  ירד ברמתו ב-FLX  ( לעומת הביקורתP=0.01 יחד עם נטייה לירידה ,)

(. בבחינת מסלול העברת הסיגנל לאינסולין TLR4, P=0.1)  toll-like-receptor-4בביטוי הגן הדלקתי  

, וביטוי  FLX  (P=0.02)-הייתה נמוכה יותר בקבוצת ה  protein-kinase-Bרקמת השומן, זרחון הקינזה   ב

יותר בtumor-necrosis-factor-alpha  (TNF-αהחלבון הדלקתי   לעומת הביקורת.    FLX- ( היה נמוך 

( נטה להיות נמוך יותר MGLL)  monoglyceride-lipaseביטוי החלבון של האנזים האנדוקנבינואידי  

 בהתאמה(.  P=0.03, P =0.06לעומת הביקורת )  FLX-ב

במנה גרם לירידה במדדי הדלקת בפרות לאחר המלטה,    n-3ממצאים אלו מצביעים על כך שמתן  

ינסולין. כמו כן, מצאנו ירידה במרכיבי המערכת האנדוקנבידואידית ולעלייה סיסטמית ברגישות לא

 על מדדי הדלקת והרגישות לאינסולין. n-3, ייתכן כחלק ממנגנון הפעולה של n-3בתגובה להזנה ב

 

אומגה   - 1גרף   שומן  חומצות  מתן  ב   3- השפעת  לאינסולין  הרגישות  לאחר  על  חלב  פרות 

   ההמלטה 

 

 

CTL   -    בסיס + שומן רווי מוגןביקורת, מנת;  -FLX    רמות    -. א3- כמקור לאומגה  פשתהתוסף  קבלה מנת בסיס +    – הפשתה  קבוצת

 רמות האינסולין במהלך מבחן העמסת הסוכר, וזמן לקיחת ביופסיית השומן.   -מבחן העמסת סוכר. בהגלוקוז במהלך 

 

 BARDקרן   עבודה זו במימון 

 



94 

 

בחינת השונות בין פרות במדדי עומס חום ואפיון תת אוכלוסייה של פרות עם  

 עמידות גבוהה לעומס חום 

 . 3יניב לבון,  2, מאיה זכות1לל מלכה, ה1*, עירא פלך1איל פרנק

המחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בע"ח, מכון  2שרות ההדרכה, משרד החקלאות;  1

 התאחדות יצרני החלב 3,  וולקני 

irap346@gmail.com 

עונת הקיץ בישראל מאופיינת בעומסי חום כבדים הגורמים לפגיעה ביצרנות ובפוריות הפרות מבוא:  

ממתן את הפגיעה, אך אינו מונע אותה    השימוש הנרחב באמצעי צינון ממשקייםבישראל ובעולם.  

ם האינטנסיבי מלווה בהוצאה כלכלית רבה מו כן, ממשק הצינוניכליל ותלוי מאוד באופן הפעלתו. כ

עקב שימוש רב במים, חשמל וכוח אדם, ועומס גדול על פינוי השפכים אשר פוגע באיכות הסביבה.  

עם זאת, זיהוי יחד    .עמידות לחום נחשב כיום לאחד ממנגנוני ההתמודדות החשובים ביותר בבקר

מסוגלות  של פרות ה  ה אוכלוסיי-ציאת תתדורש מעקב תמידי למעמידות לחום  ואפיון של אותן פרות  

תנאי עקת חום. ישנם הבדלים גנטיים בין מעלי   תחתושרידות    פוריותלשמור על יצרנות גבוהה,  

חום, ואלו עשויים להוות כלי לסלקציה של בעלי חיים יצרניים   תרה בהקשר של התאמות לעקיג

ל פרות ברפת אשר נבדלות ביכולתן ועמידים לחום. הנחת העבודה היא שניתן לאפיין תתי קבוצות ש

 להתמודד עם תנאי עומס חום. 

יותר מפרות אחרות   האוכלוסיי-אפיון של תת  מטרת המחקר:  גבוהה  עמידות  פרות המציגות  של 

 . תלתנאי עומס חום בעונת הקיץ באזור עמק המעיינות על פי ביצועי ייצור, פוריות והישרדו

בכל  בשלושה משקים באזור עמק המעיינות.    2021שנה א' של המחקר בוצעה בקיץ  שיטות העבודה:  

-50)ימים    היו בחלק הראשון של התחלובהר  אש  ,מתחלובות שונותפרות    30-60  -השתתפו כרפת  

על   ,הטמפרטורה הווגינלית של הפרות שלוש פעמים במהלך הקיץ  מדדהמהמלטה(. בכל רפת נ  120

ידי הכנסת לוגרים ווגינליים לתקופה של חמישה ימים כל פעם. כמו כן, מפרות אלו נאסף כל המידע 

  4  -ל. מידע זה שימש לצורך דירוג הפרות  על ייצור החלב ומדדי הפוריות, מחלות והישרדות ברפת

, תוך התחשבות בתוצאות שלושת מועדי הבדיקה כך שבסופו  על סמך עמידותם לעומס החוםדרגות  

)עמידות נמוכה( המשקפת את כל    4  -)עמידות גבוהה( ל  1של דבר כל פרה קיבלה דרגת עמידות בין  

  ו רה ווגינלית וכן מספר שעות ביממה בטמפרטו  המדדים על פיהם בוצע הדירוג הינם.  תקופת הקיץ

( בכל 4ל  1כל פרה קיבלה דרגה )בין מעלות(.  39חוותה הפרה עומס חום )טמפרטורה ווגינלית מעל 

שבוע מדידות. הדירוג הסופי נקבע על סמך ממוצע של כלל הדירוגים במשך הקיץ. כמו כן, נלקחו  

ר בין עומס החום למדדי הייצור והפוריות ונבחן האם ישנו קש  נתוני הייצור והפוריות של הפרות

 של כל פרה ושל קבוצת פרות עם דרגות עומסי חום שונות. 

נמצאו הבדלים בעומסי החום בין המשקים השונים כאשר במשק ב' הפרות סבלו מעומסי  : תוצאות 

כי בשלושת המשקים נמצאה התפלגות דומה בין פרות יותר    חום גבוהים יותר, אם כי ניתן לראות

 (. 1עמידות לפחות עמידות )טבלה מספר 
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 דרגות שונות של עמידות לעומסי חום בתקופת הקיץ 4: חלוקת הפרות ל 1טבלה מספר 

 39אחוז שעות ביממה מעל  מספר פרות קבוצת עמידות  עדר

' א  1 -< 2 14 12.59% 

2 - < 3 14 28.03% 

3-4 16 43.21% 
'ב  1 -< 2 10 26.96% 

2 - < 3 11 40.06% 

3-4 12 60.72% 

'ג  1 -< 2 18 18.34% 

2 - < 3 12 29.79% 
3-4 20 46.21% 

לא נמצא קשר למחלות המלטה, אם כי מספר ההזרעות להריון היה נמוך יותר בפרות עם דרגות  

עומס חום נמוכות יותר בכלל המשקים. מספר הפרות שלא התעברו לא הושפע מקבוצת העמידות, 

 (.2; טבלה P<0.05 זאת, נמצא הבדל מובהק בימי הריק בעדר א' )לעומת 

מספר   הזרעות 2טבלה  ומספר  התעברות,  אי  אחוזי  המלטה,  למחלות  עמידות  קבוצת  בין  קשר   :

 להריון.

מחלות   % מספר פרות  קבוצת עמידות  עדר 

 המלטה 

הזרעה  

 מעברת 
ימי  

 ריק 
 לא התעברו %

' א  1 -< 2 14 50.0 1.60 84 28.57 

2 - < 3 12 35.7 3.44 142 35.71 

3-4 18 75.0 3.08 139 25.00 

'ב  1 -< 2 11 0.0 2.77 137 10.00 

2 - < 3 11 27.3 3.22 139 18.00 

3-4 11 42.0 4.42 178 41.66 

'ג  1 -< 2 14 50.0 2.46 135 16.66 

2 - < 3 18 50.0 3.20 158 16.66 

3-4 18 40.0 3.94 183 25.00 

ממוצע החלב היומי לא היה שונה סטטיסטית בין קבוצות העמידות השונות בגלל מספר קטן של 

פרות, אם כי נצפה הבדל קטן לטובת קבוצת העמידות בשניים מבין שלושת המשקים. יתכן ומערכות 

 מציג את נתוני משק א'.  1צינון טובות יכולות למנוע הבדל בחלב. גרף מספר 

 (. 190 – 50דרגת עמידות לעומס החום לייצור חלב יומי ממוצע )ימים : קשר בין 1גרף מספר 

 

של פרות אשר פחות רגישות לעומס חום כפי שנראה    האוכלוסיי-סיכום: תוצאות אלו מציגות תת

נוספות   פרות  השנייה  המחקר  בשנת  לבחון  בכוונתנו  ורבייה.  ייצור  במדדי  וכן  גוף  בטמפרטורת 

ולאפיין סמנים בדגימות דם היכולים להסביר את ההבדלים בין הפרות ולעזור באפיון אותן פרות  

 עמידות לעומסי חום.
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  ברפתות   חלב   תנובת  על   התחלובה   בתחילת   ים אקוסטי   בגלים   טיפול   השפעת 

 בישראל 

 3גיל חכים ,3, גבי לייטנר3דני גלעד, 2, בני קינן1ענוה גוטמן*

 gabil@armentavet.comארמנטה,3 חפר, רפת 2 מיצר, אפיק רפת1  

גם מושפעים  הגנטיים וממשקיים    ,רבים  בגורמים  תלויים  פרהכל    של  החלב  ואיכות  תפוקה  מבוא:

ממשקיים    יישומים. טיפוח גנטי אורך זמן ובעל גמישות נמוכה לעומת  החלב בישראל  ממדיניות ענף

. יחד עם זאת  דומה(הזנה, מספר חליבות וכ כגון  לשנות בקלות יחסית )וקצר  זמן    שניתן לממש תוך

 מוגבל בפוטנציאל הגנטי של הפרה ובכדאיות הכלכלית.  השיפור בממשק

(, העוברים דרך רקמה חיה  Acoustic Pulse Technology)  –APTאקוסטיים בעוצמה נמוכה    גלים

ים תהליכי אנטי דלקתיים, המפעילים תהליכי ריפוי טבעי וכן מעורר  גורמיםמעוררים שחרור של  

חדשים   תהיווצרו דם  אנדותל  ברקמה    Angiogenesis))  כלי  תאי  חלוקת  האצת  ידי  .  מתאימיםעל 

רחב ברפואת האדם לטיפול בדלקות ברקמות שונות, נהשנים האחרונות נעשה שימוש    25במהלך  

 שריר הלב.   אוטםרפואת ספורט וכן הגברת אספקת דם במקרים של אין אונות או 

.  דחוסעל  על ידי אויר  פמוה  APT-X   -לטיפול בפרות, החברת ארמנטה פיתחה מכשיר ידני המותאם  

קו גלי  מייצר  הרקמהAPT)  להמכשיר  לעומק  חדירה  יכולת  בעלי  רחב  כיסויו  (  טיפולי   ,שטח 

 עטין הפרה. ליישום בנוח ומהיר  ,אבוכלא טיפול לא חודרני,  יםהמאפשר

בשלב הראשון התמקדה החברה בטיפולים בדלקות עטין, קליניות ותת קליניות, בסדרה של ניסויים  

החלמה    70%מבוקרים ושימוש מסחרי על אלפי פרות בארץ ובחו״ל. תוצאות הטיפול מראות על  

בסת"ס  )י לייצור<    250,000רידה  באף  ו  חזרה  המטופלות  תנובה  עליה  בפרות  התחלובה  בהמשך 

    תחילת התחלובהב

בסת"ס למיכל   50%  - הורדה של כ. תוצאות הראו על  למיכל  סת"ס גבוההבפרות כרוניות תורמות  

 . Leitner et al., 2018,2021; Merin et al., 2021)והפחתת הוצאת פרות בעקבות הדלקת. )

 התחדשות הרקמה המפרישה בעטין תהליכי  ו  ם אקוסטייםטיפול בגליההשפעת  בעבודה זו נבחנה  

השפעות על בריאות  האת    העריךבמטרה ל  ,המלטהמ  וםי  20-50,  בתחילת תחלובהבפרות בריאות  

 העטין ויצור חלב לאורך התחלובה.

  - המחקר נערך על סמך בחינת היתכנות שהתקיימה ברפת חפר ובה נמצא יתרון מובהק לטיפול ב

APT  .גם בפרות בריאות 

ניסוי עצמאי שכלל  -ברפת אפיק נערך  ורב  17מיצר   4בוצעו  עד היום  עית.  יזוגות בתחלובה שניה 

. בכל משק  n=200)ת )זוגות של פרו   100סה"כ    מיצר(-)כולל ברפת אפיק  משקים  4  - ניסוים מבוקרים, ב

חולקו על פי תחלובה, ימים בתחלובה, וימים לאחר ההמלטה,    25-60נבחרו פרות בתחילת התחלובה,  

ובדיקת   גנטי  פוטנציאל  יומי,  לטיפול    הזוגותרבע(.    לכל)  CMTחלב  אחת  אקראי  באופן  חולקו 

)ללא טיפול(. פרוטוקול הטיפול ב  1-3בהפרש של    יישומיםכלל שלושה    APT  -והשנייה כביקורת 

טיפול בכל אחד מארבעת הרבעים. נאספו נתוני  ל  פולסים  100ניתנו  בכל יישום  בין הטיפולים.    ימים

 עד סוף התחלובה. בריאות הפרה לרבות בריאות העטיןתיעוד אירועי החלב היומי ו

mailto:gabil@armentavet.com
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. הפרות נבחרו ע"י מנהלת בריאות  מיצר-שבוצע במשק אפיק  את הניסוי  העבודה המוצגת מסכמת  

   באחריות ובטיפול של צוות הרפת. העדר/העטין ,

 תוצאות ודיון 

ימים בתחלובה בזמן הטיפול והפוטנציאל הגנטי ,  לא נרשמו הבדלים משמעותים במספר התחלובה

לא נמצא   .השפיעו במידה שווה על התוצאות,  כי שלושת מדדים האלה  המשמעות היא  .בכל משק

ס באחת או יותר משקילות החלב החודשיות או "הבדל משמעותי במספר הפרות שהראו עלייה בסת

שנבדקו הרבייה  במדדי  וכן  קלינית  דלקת  של  אירועים  הפלות,  הראו  או  להריון  הזרעות  .  מספר 

 .נורמלית ותשל הפר השפיזיולוגיות על כך עהתוצאות מצבי

בכמות החלב   מובהקלא נמצא הבדל  (,  לפני הטיפול)הימים הראשונים לאחר ההמלטה    20-40במהלך  

מיצגים  ,  (1איור  )היומית   בגרף  המחקר  220הנתונים  נמצא  בו  השלב  בתחלובה  החלב .  יום  שיא 

 .השוואה לקבוצת הביקורתביום  ל  ליטר  1-1.5  -גבוה יותר ב   נמצא  APT  -בקבוצת הפרות המטופלות ב

השוואה בכמות .  יום/ליטר  1.5-3  -גדל לאורך התחלובה בחלב  יומי של תנובת ה  ההבדל בממוצע

ל"החמ לקבוצת הפרות המחושבת  על תוספת חלב של    305  -מ הממוצעת  ימים בתחלובה מראה 

  (. 12,961לעומת ביקורת  APT 13,586)פרה /ליטר 624.5

  551  -גבוהה בבו נמצא כמות חלב  (  רפת חפר)חזקות את הניסוי המבוקר הראשון  תוצאות אלו מ

ימי תחלובה ההבדל    150מבחן סטטיסטי נמצא כי לאחר  ב  חלבון.   12.9קילו שומן ו    22.1ליטר/פרה,  

 שתוצאות שני הניסוים הנוספים מראים על אותה המגמהראוי לציין  .בכמות החלב היה מובהק

ייצור  ככל הנראה מבשלבי התחלובה המוקדמת    APTטיפול ברקמות בלוטת החלב עם   גדיל את 

  . הדם המוגברת  מהתחדשות מיטבית של הרקמה המפרישה בזכות אספקת  ורכיביו כתוצאה החלב  

.  באופן שלילי על מדדים פיסיולוגים כגון בריאות העטין או פוריות  הלא השפיעהגברת יצור החלב  

יכול להועיל כלכלית בתחלובה    םמוקדבשלב  מצביעה על כך שטיפול בכל הפרות    ההתוצא,  לסיכום

 .לרפת
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 שיפור תכונות יצרנות ואיכות המוצר בצאן באמצעות הזנה  

 במורינגה מכונפת 

, סמאח 1,2שמעוני-עינב שור, 4 , חיים ליבוביץ1,3, הישאם עומרי1,2*צינדר-מירי כהן
צח  7, חן הניג 6, מאיה רוס5, יהושוע מירון1,2, רתם אגמון1,2, פרננדו גרסיה1,2כעכוש

 . 1,2, אריאל שבתאי9, יאן לנדאו8גלסר

מנהל המחקר החקלאי, משק מודל לחקלאות בת   2מנהל המחקר החקלאי, בקר נוה יער; 1

מזון וסביבה, רחובות, האוניברסיטה   הפקולטה לחקלאות3קיימא, מרכז מחקר נוה יער; 

מנהל המחקר החקלאי, המחלקה לחקר בקר וצאן; 5מרכז חקלאי העמק; 4ם; -העברית י
אגף רווחת בעלי חיים,   משרד החקלאות, 7מנהל המחקר החקלאי, המכון לבעלי חיים; 6

  מנהל המחקר החקלאי, המחלקה9יעקב; -פארק רמת הנדיב זכרון 8השירותים הווטרינריים; 

  mirico@volcani.agri.gov.ilלגידולי שדה ומשאבי טבע. 

תמורות אקלימיות, גאופוליטיות ודמוגרפיות מובילות בעשור האחרון להתייקרות מקורות החלבון  

ומציבות רף חדש של אתגרים לכלכלת ענפי הגידול האינטנסיבי של בעה"ח. והאנרגיה להזנת מע"ג, 

נתון זה תרם להתפתחותה של מגמה עולמית, שעניינה שיפור היצרנות באמצעות הגברת נצילות  

 Moringaהמזון, בד בבד עם חיפוש אחר מקורות מזון חלופיים ואיכותיים. צמח המורינגה המכונפת )

oleiferaעמיד לדגרדציה בכרס(, ויטמינים  ( מתאפיין בתכו( לות גבוהות של חלבוןA)  ,B  ו-(C    ונוגדי

ויובש. זאת   ידועה בעמידותה לגדול על מגוון קרקעות, ובסבילותה לתנאי חום  חמצון. המורינגה 

ועוד  ניתן לאחסן את העלים שלה לתקופות ארוכות ללא פגיעה בערכם התזונתי. כל אלה  ועוד, 

 הקיים בצמח לשמש כגידול מספוא אטרקטיבי. מצביעים על הפוטנציאל

על   מורינגה  בתחמיצי  ההזנה  השפעת  בלימוד  האחרונות  בשנים  מתמקדת  שלנו  המחקר  קבוצת 

תכונות יצרנות ואיכות המוצר במע"ג יצרניים. במרוצת השנים מצאנו, כי תהליך ההחמצה משפר 

אמינו מחזרות ופפטידים נמוך   את הפוטנציאל נוגד החמצון של המורינגה, בשל הצטברות חומצות

תירס   לתחמיץ  כתחליף  או  כתוסף  מורינגה  תחמיץ  שילוב  כי  מצאנו,  עוד  בתחמיץ.  מולקולריים 

בדיאטה של פרות חולבות, משפר באופן מובהק הן את תנובת החלב והן את הקיבולת נוגדת החמצון 

יצור של הפרות. ממצאים  שלו. כאשר תחמיץ המורינגה ניתן כתוסף, חל שיפור מובהק ביעילות הי

אלה היוו בסיס לסדרת מחקרים בצאן, בהם ביקשנו לבחון את השפעת ההזנה בתחמיץ מורינגה, 

הניתן כתוסף במנה, על תכונות יצרנות ואיכות המוצר. מטרת הסקירה הנוכחית, להציג את עיקרי  

בתחמיץ הקטינה  הממצאים שהתקבלו בצאן לחלב ולבשר. בעיזים וכבשים למשל, מצאנו כי ההזנה 

, ואף שיפרה את הקיבולת נוגדת החמצון שלו   P≤0.05);  1 איור את תכולת התאים הסומטיים בחלב ) 

) P≤0.05)עיזים; ספציפיים  פוספוליפידים  של  ריכוזם  מעניין,  באופן   .)sphingomyelin    ו

phosphatidylethanolamine( הכללית  תכולתם  גם  כמו   ,)total phospholipids  יותר גבוהים  היו   )

בחלב עיזים שצרכו מורינגה. בטלאים לפיטום ניכר, כי שילוב תחמיץ מורינגה כתוסף בדיאטה משפר  

את נצילות המזון מחד גיסה, ואת איכות הבשר והאינדקס הבריאותי שלו מאידך גיסה. ואכן, בניסוי 

אסף   מכלוא  בטלאי  )נ  Xשנערך  מסחרי  במשק  גמולים  בתחמיץ דורפר  ההזנה  כי  מצאנו  ורדיה(, 
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 והן את רכות הבשר (P<0.05מח"י(, שיפרה בו זמנית הן את נצילות המזון הקבוצתית ) 6.5)בשיעור 

של הטלאים בהשוואה למנת ביקורת. ממצאים אלה חזרו על עצמם גם    shear force  ;(P<0.01)מדד  

  10%נגה הניתן כתוסף )בשיעור  במחקר נוסף, בו ביקשנו לבחון את השפעת ההזנה בתחמיץ מורי

( הפרטנית, ועל מדדי איכות הבשר של טלאים לפיטום  (Gain to Feedמח"י( על יעילות ניצול המזון 

(. יתרון להזנה במורינגה נמצא גם בפרמטרים של בריאות השריר. למשל, תכולת  2ממכלוא זהה )איור  

תר בבשר טלאים אשר ניזונו מתחמיצי , נוגד חמצון מסיס שומן פוטנטי, היתה גבוהה יוEויטמין  

(. בהתאמה לכך, חמצון השומנים המהווה מדד למשך  P<0.0001מורינגה בהשוואה לקבוצת הביקורת ) 

(. מגמה דומה, התקבלה  P≤0.05חיי המדף, היה נמוך יותר בבשר הטלאים שניזונו מתחמיצי מורינגה )

נקי" אל מול שחמיץ זון אשר ניתן כמנת  בניסוי נוסף, בו נבחנה השפעת ההזנה בתחמיץ מורינגה "

 ביקורת לטלאים פורטוגלים מעורבים. 

לסיכום, ממצאים אלה ועוד, מבליטים את יתרונותיו של צמח המורינגה כגידול מספוא, וחושפים  

השפעה מיטבית של התחמיץ הניתן כתוסף, על תכונות יצרנות איכות המוצר והפרופיל הבריאותי 

 . שלו בצאן לחלב ולבשר

 

 
 

על   .1איור   מכונפת  מורינגה  בתחמיץ  ההזנה  השפעת 
)סת"ס;   סומטיים  תאים  בחלב X1000ספירת  /מ"ל( 

 –  0שחת תלתן. נק'    –עיזים, בהשוואה למנת ביקורת  
*הבדלים   - בתחלובה    2שבוע   למנה.  ההרגלה  תקופת 

( והביקורת  הטיפול  קבוצת  בין  ( P<0.05מובהקים 
לתחלובה. הנתונים מוצגים כממוצעים   8ו    6בשבועות  

 ±סטיית תקן. 
 
 
 
 

בתחמיץ  .  2איור   ההזנה  השפעת 
נצילות   מדד  על  מכונפת  מורינגה 

( )שמאל( Gain to Feedהמזון   )
)ימין(   shear forceורכות בשר במדד  

ניזונו  אשר  לפיטום  טלאים  של 
קליפות  משולב  מורינגה  מתחמיץ 

מור תחמיץ   , משולבסויה   ינגה 
חיטה  ותחמיץ  שבור  תירס  גרעיני 

מח"י במנה.   10%)ביקורת( בשיעור  
הטיפולים  בין  מובהקים  הבדלים 

(P<0.05 וב )( מצויינים ב * )שמאלa,b  .ימין(. הנתונים מוצגים כממוצעים ±סטיית תקן( 
 

 קרן המחקרים של מועצת החלב  העבודה במימון
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  למספוא   חדש   כגידול (  Chenopodium quinoa Willd)  הקינואה   בצמח   שימוש 
  בטלאים   מזון   ניצולת  ויעילות   ייצור   יעילות ,  ביצועים   על   והשפעתו   צאן  להזנת 

 לחלב   ובעזים   לפיטום 

 1רובינוביץ ליאור ,1פדרסון אלן , 1איתן רון ,2גלילי שמואל, 1*אשר אביב
 

 .החקלאי המחקר מנהל , שדה וגידולי  ירקות לחקר המחלקה2; מכון המחקר מיגל, מופ צפון1
avivas@migal.org.il 

 

. בשל היקפו 50%  -משטחי הגד"ש, מתוכם מהווה החיטה כ    40%  -: שטחי המספוא מהווים כרקע

קיים קושי בהתמודדות עם מחלות, מזיקים, עשבים  הגדול של גידול החיטה מסך כל שטחי הגד"ש,  

רעים במחזור הפלחה. פתרון אפשרי לבעיה הוא גוון צמחי המספוא במחזור הגידול. בארבעת השנים  

גידול  האחרונות נבחן השימוש בצמח הקינואה כגידול חדש למספוא בשל יתרונותיו החקלאיים: 

ניצולת מים ועמידות לשינויי אקלים, תכולת חלבון חורפי וקייצי, רמות יבול גבוהות באיכות גבוה,  

בעל   כגידול  הקינואה  את  ממצבים  אלה  ומגוונים  רבים  יתרונות  כתחמיץ.  שימור  יכולת  גבוהה, 

 פוטנציאל רב להזנת מעלי גירה ולבחינת שילובו כגידול חדש למספוא.

  - בהיקף של כ  2020רואר נזרעה בחוות אבני איתן בפב  (Mint Vanilla)3קינואה מקו  מהלך העבודה:

יבול חומר   .26%ימים מהזריעה, לאחר שאחוז החומר היבש עמד על כ    90דונם. החלקה נקצרה    5

ק"ג ח"י לדונם, החומר הצמחי נדגם והוחמץ בבלות עטופות בפוליאתילן.    980יבש )ח"י( עמד על  

ק"ג הועברו למלונות   30יום ובמשקל ממוצע של    80טלאים בגיל ממוצע של    24לצורך ניסוי הזנה  

לקבוצה(: לקבוצת הניסוי הוגשה מנת פיטום שהכילה   =12nקבוצות )  2  -פרטניות. הטלאים חולקו ל

  15%מהמנה( ולקבוצת הביקורת הוגשה מנת פיטום שהכילה תחמיץ חיטה )  15%תחמיץ הקינואה )

ימים שכללו שקילה יומית פרטנית של המזון, שקילת הטלאים, חישוב    60  -כ    מהמנה(. הניסוי ערך

(.  גר' תמ"י/ק"ג ח"י ליוםילות ניצולת המזון פרטנית )יום(. חושבה יע\תוספת גדילה יומית )תמ"י, ג'

בסוף הניסוי הטלאים נשחטו ונלקחו נתוני משקל ואחוז טבחה ובוצע דיגום לטבחה ובדיקות כימיה  

 רטובה להרכב הטיבחה )שומן, חלבון, אפר וח"י(. 

זרעה באפריל  נ  3ניסוי נוסף בוצע בשנה האחרונה בהזנת קינואה כשחת לעזים מניבות. קינואה מקו  

ק"ג   470ח"י. יבול השחת הגיע ל    16%ימים לאחר הזריעה כאשר הקינואה הגיעה ל    42ונקצרה    2021

, דופן התא היוותה 7.9%, % השומן הגיע ל  28%ח"י לדונם. אחוז החלבון בשחת הקינואה עמד על  

ו    52.7%מדה על  מכלל ח"י. נעכלות החומר הצמחי ודופן התא ע  2.4%מהח"י, הליגנין היווה    22.6%

במנה,    73.1%, הגס  כחומר  באספסת  להזנה  בהשוואה  קינואה  בשחת  ההזנה  בניסוי  בהתאמה. 

עזים בקבוצה(: קבוצת הניסוי הוזנה בשחת קינואה   15עזים שחולקו לשתי קבוצות )  30השתתפו  

ה מהמנה(, והמרכיב המרוכז במנות הי  15%מהמנה(, וקבוצת הביקורת הוזנה בשחת אספסת )  15%)

ימים, ובמהלכו נמדדו צריכת המזון הקבוצתית, תנובת החלב,   45דומה בשתי הקבוצות. הניסוי ערך כ  

 הרכב ואיכות החלב ויעילות ניצולת מזון )ק"ג חלב/ק"ג ח"י(. 

בטבלה    תוצאות: מוצגות  הטלאים  מניסוי  הקינואה  הרכב תחמיץ  הביצועים    .1תוצאות  תוצאות 

ה בניסוי  מזון  ניצולת  בטבלה  ויעילות  מתוארות  בטלאים  המזון,   2הזנה  צריכת  הטלאים,  משקל   .

תוספת המשקל היומית ויעילות ניצולת המזון של הטלאים שהוזנו בקינואה היה גבוה יותר באופן  
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יחסית   גבוה  היה  הקינואה  מקבוצת  טלאים  של  הטיבחה  משקל  החיטה.  לקבוצת  יחסית  מובהק 

 מובהק בהרכב הטיבחה בין הקבוצות.(. לא נמצא הבדל P = 0.07לקבוצת החיטה )

 . כל ערך מייצג ממוצע  ± שגיאת תקן 3. הרכב ונעכלות תחמיץ קינואה מקו 1טבלה  
 המדד 3קו 
 חומר יבש )%( 26.1 ± 11.1
 חומר אורגני )%( 84.6 ± 03.1
 חלבון כללי )% בח"י( 15.1 ± 54.0
 )% בח"י( שומן  4.61 ± 64.0
98.0 ± 31.5 NDF  )בח"י %( 
 ( NDF)% מתוך  NDFנעכלות  66.7 ± 93.3
 נעכלות ח"י וגטטיבי במבחנה )%( 72.1 ± 11.1

 
פיטום   .2טבלה   במנת  שהוזנו  טלאים  של  ש.ת(   ± )ממוצע  מזון  ניצולת  ויעילות  ביצועים 

 המכילה תחמיץ קינואה לעומת מנה המכילה תחמיץ חיטה
 מדד קינואה חיטה מובהקות

 משקל התחלה )ק"ג( ±38.4 12.1 ±37.8 87.0 0.67
 משקל סיום )ק"ג( ±72.9 82.1 ±65.2 87.2  <0.05  
 תוספת משקל יומית,  ק"ג/יום ±0.44 03.0 ±0.37 02.0  <0.05  
 צריכת מזון, ק"ג ח"י/יום ±2.95 02.0 ±2.85 01.0  <0.05  

  0.05>  1.7 ±129 4.8 ±149 
גר'   מזון,  ניצולת  ח"י יעילות  תמ"י/ק"ג 

 ליום
 

מתוצאות ניסוי ההזנה של העזים עולה כי תנובת החלב של קבוצת הקינואה גבוה באופן מובהק ב  

ב    11% נמוכה  הייתה  הקינואה  קבוצת  של  המזון  צריכת  האספסת.  לקבוצת  יחסית    9.5%יחסית 

יחסית לאספסת. כמו כן,    20.4%לאספסת ויעילות ניצולת המזון של קבוצת הקינואה הייתה גבוה ב  

 חלב היה נמוך באופן מובהק בקבוצת הקינואה יחסית לקבוצת האספסת. הסת"ס ב

ביצועים, יעילות ניצולת מזון והרכב חלב )ממוצע ± ש.ת( של עזים שהוזנו בבליל חולבות   .3טבלה  
 המכיל שחת קינואה לעומת עזים שהוזנו בבליל חולבות המכיל אספסת

 מדד קינואה חיטה מובהקות

 תנובת חלב )ק"ג/יום( ±2.09 07.0 ±1.87 03.0 <0.05

 צריכת מזון )ק"ג ח"י/יום( 1.99 2.20 - 

 יעילות ניצולת מזון, ק"ג/ק"ג ח"י  1.08 0.86 - 
 הרכב החלב

 שומן )%( ±4.09 22.0 ±4.10 27.0 0.61

 חלבון )%( ±4.21 12.0 ±4.11 18.0 0.31

 לקטוז )%( ±4.53 13.0 ±4.66 17.0 0.49
 / מ"ל(1000סת"ס )תאים* ±3183 1129 ±7164 1220  <0.01  

 
מתוצאות ניסויי ההזנה של טלאים )תחמיץ קינואה( ושל עזים )שחת קינואה( עולה כי הזנה    לסיכום:

גבוה  טיבחה  )משקל  הסופי  התוצר  ואת  המזון  ניצולת  ויעילות  הביצועים  את  שיפרה  בקינואה 

תוצאות ההזנה עם נתוני היבול הגבוה, משך גידול יחסית  בטלאים וסת"ס נמוך בעזים(. שילוב של  

קצר, אחוזי חלבון ונעכלות גבוהים יחסית לחיטה ולאספסת מצביעים על הפוטנציאל הגבוה של  

 הקינואה לשמש כצמח מספוא איכותי וחדש לסל גידולי השדה למספוא בארץ.
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 תחמיץ ערבה לעיזים חולבות בדגש על תרכובות משניות בחלב 
 

, חוסין  2, גיתית קרא3, הילארי פוט1טראובר-, טובה דויטש 2, מאיה זכות1*יאן לנדאו
 4, רחל דוידוביץ' ריקנטי1, יהושוע קליין 1מוקלדה

 
המכון לחקר בעלי חיים, מינהל  2המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי ראשל"צ,  1

מרכז מחקר נווה יער, מינהל   4הפקולטה לחקלאות, רחובות,  3המחקר החקלאי ראשל"צ, 
  vclandau@agri.gov.il;המחקר החקלאי

 
 

( בערבה כמזון לעיזים  EC4דלה בהשקיית מים מליחים )בדקנו את ערכו של תחמיץ ערבה מחודדת שג

ק"ג ח"י    1.18-עיזים שאמיות(. בנוסף ל  28יום,    16-ו  20תקופות של    2)  cross-overחולבות בניסוי  

מתערובת שחולקה במכון החליבה, העיזים קיבלו שחת שיבולת קצוצה ותחמיץ ערבה באופן חופשי  

 20.5%-ו  17.5(. תחמיץ הערבה היווה  Hט שחת בקיה )( או שחת שיבולת קצוצה ומעHWS)קבוצה  

בשתי תקופות הניסוי. בפועל, תכולת החלבון הייתה גבוהה   HWSמסך צריכת החומר היבש של עיזי  

, ע"ב ח"י, בהתאמה(, והנעכלות המחושבת נמוכה יותר 11.2%ו    12.5%)    H-בהשוואה לHWS -יותר ב

 , ע"ב ח", בהתאמה(. 65.8%-ו 73.3)

פחות חומר יבש, אולם לא נמצאו הבדלים בתנובת החלב ומרכיביו )שומן,   3.2%צרכו    HWSעיזי  

. לא נמצאו הבדלים בחומצות שומן  HWS-חלבון ,לקטוז, סת"ס( מלבד השתנן, שהיה נמוך יותר ב

(  P=0.04)  59%-בחלב הייתה גבוהה ב  DPPH)בלתי מאוסטרות וקורטיזול בדם. פעילות נוגדת חימצון )

( כנראה בגלל הגדלת שיעור  MDA, אולם שיפור זה לא השתקף במדדי ניגוד חמצון בדם )HWSבעיזי  

 חומצות רב בלתי רוויות בחלב והצורך להגן עליהן מפני חימצון. 

ופלבנואידים חלקם    LC-TOF-MSבעזרת   זוהו בתחמיץ ובשחתות עושר רב של חומצות פנוליות 

 17-חומצות פנוליות ו  20  ;פלבנואידים בתחמיץ הערבה    15-חומצות פנוליות ו  29קשורים לסוכרים:  

ו שיבולת,  בשחת  ו    15-פלבנואידים  פנוליות  מבין   8-חומצות  הבקיה.  בשחת  פלבנואידים 

 ( במזונות   ,  kaempferol, chrysoeriol, apigenin , quercetin העיקריים:  הפלבנואידים 

gallocatechin, hyperin, kaempferide  אף אחד לא זוהה בחלב. לעומת זאת זוהו בחלב חומצות )

(: חומצה סליצילית נמצאה בחלב של שתי הקבוצות ללא הבדל ביניהן. החלב  1פנוליות רבות )טבלה  

אחרות:    HWSמקבוצת   פנוליות  חומצות  יותר  -benzyl alcohol, hydroquinone, methyl הכיל 

syringate  חוד ובייsaligenin (P<0.005;   . 

בחומצות  החלב  העשירה את  אולם  והרכבו  החלב  תנובת  על  לא משפיעה  ערבה  האכלת תחמיץ 

 פנוליות באופן הקשור לפעילות נוגדת חימצון שלו.
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( במזונות הגסים ובחלב של עיזים LC-TOF-MSתרכובות משנה צמחיות )פיקים של : 1טבלה  

(: היחידות מייצגות שטח של היון המייצג HWSשחת ותחמיץ ערבה )( או Hשצרכו שחת בלבד )

 עיזים ושגיאות תקן של הממוצע.  28(: ממוצעים של ion countעבור כל חומר )

 
 
 

 
 
 

 העיזים בשתי תקופות הניסוי.למנת ◼והתערובת ◼, תחמיץ הערבה : תרומת השחת1איור  
 
 

 
 

 

ttest  מזונות גסים  חלב  

P< SEM H HWS 
שחת 
 שיבולת

תחמיץ 
 ערבה

שחת 
 תרכובת בקיה

אלכוהולבנזיל  0 10020 2626 323258 0 43699 0.001  
  חומצה היפורית 14199 86429 4583 313553 88986 84423 0.10
 הידרוקינון 6231 593500 26621 275676 91330 24200 0.001
  מתיל סירינגט 0 563133 0 31559 725 3315 0.001
 סליג'נין א 0 21098 7232 89604 0 16507 0.005
 סליג'נין ב 0 0 525 48888 46417 6840 0.80
 חומצה סליצילית 2019988 7882815 2484072 20577 15235 2556 0.18

0.05 443 1413 2835 2013430 320288 2629456 
הידרוקסי -4ח. 

  בנזואית
 בנזאלדהיד 145020 91667 104376 584 698 168 0.68
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 לשיפור ביצועים מטבוליים והתמודדות עם עקות אנרגטיות בצאן   B1ויטמין  

 חי דביר

המחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בעלי החיים, מכון וולקני 
haydvir@volcani.agri.gov.il 

 

בתחלובה וקטוזיס  היריון  צאן   (lactation ketosis) רעלת  בגידול  נפוצות  מטבוליות  מחלות  הן 

המעבר משלהי ההיריון לתחילת  אינטנסיבי והמתפתחות על רקע של מאזן אנרגיה שלילי בתקופת  

התחלובה. חסר אנרגטי מוביל לירידה ברמות הגלוגוז ועליה ברמות הקטונים בדם, ולהסעת שומן  

מרקמות שומן לפירוק בכבד. במקרי קיצון של מאזן אנרגיה שלילי, היכולת של הכבד לחמצן ולפרק  

מיה, היפקרקטונמיה, והשמנה את חומצות השומן נבלמת והן מצטברות כשומן עודף בכבד. היפוגליק

ולכן מגבילים את   ,מאסיבית של הכבד ואף למוות,  ובביצועי החיה  ירידה בתפקוד  לגרור  עלולים 

היצרנות ורווחיות שוק הבשר והחלב בישראל. כדי לשפר את המאזן האנרגטי הממשק האינטנסיבי  

תם במזעור המחלה מוגבלת עושה שימוש נרחב בתוספי מזון גלוקוגניים עתירי אנרגיה, אולם יעילו

רות המזון מאיימות לפגוע  וגבוהה יחסית. ההתייקרויות המשמעותיות לאחרונה בעלויות מקובעלות  

של פתרונות יעילים   בפיתוחבאופן משמעותי ברווחיות משקי הצאן, ולכן קיים ערך מדעי וכלכלי רב  

 .ואפקטיביים יותר לתמיכה בצאן בתקופת המעבר

וביים ממספר חקלאים בישראל על שימוש בקוקה קולה להגמעת כבשים הרות,  בעקבות דיווחים חי

בחנו את השפעותיהם של סדרת משקאות שונים על מיתון מאזן האנרגיה בשיות המושרות למאזן 

כמרכיב העיקרי בתרומת  High-fructose corn syrup (HFCS) אנרגיה שלילי. התוצאות מצביעות על

גטי של כבשות. כיוון שמשקאות מבוססי הרכבים שונים של סוכרים  המשקאות לשיפור המצב האנר

סגולות   HFCS -כמו סוכרוז או פרוקטוז לא הדגימו השפעות כה חיוביות, מסתמן שלתמהיל הסוכרי ב

. בשל עלותו הנמוכה יחסית של חומר טבעי זה הנמצא בשימוש  כתוסף אנרגיה למעלי גירה  ייחודיות

למזעור הסיכון בתחלואה    HFCS   -שימוש ברב לפוטנציאל  מסתמן  נרחב בתעשיית המזון לאדם,  

 מטבולית גם בתקופת המעבר ביחס של עלות מול תועלת נמוך.

גילינו שטיפול בוויטמין    נוסף במחקר פורץ דרך   מנע לחלוטין השמנה של    B1שביצענו לאחרונה, 

מנגנוני שביצענו תומך  הכבד במודל חדש שפיתחנו להשמנת הכבד בכבשים. בנוסף, חקר מולקולרי  

להגביר תהליכי    B1בהיפותזה שהירידה הדרמטית ברמות השומן הכבדי נובעת מיכולתו של ויטמין  

מסתמן שטיפול לשיפור המטבוליזם הכבדי ע"י חמצון הקשורים בפירוק חומצות שומן בכבד. לפיכך,  

 תחלובה בעזים וכבשים חולבות.היריון וביצועי עשוי לסייע בשיפור   HFCSבשילוב  B1 ויטמין
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יצרנות מספוא גס בתנאי יובש קשים בנגב: בחינה השוואתית של זנים  

 מסורתיים של שעורה וחיטה 

 3עוזי מועלם , 1, רואי בן דוד2*ראיד אלמחדי
המחלקה  2המחלקה לגידול ירקות וגד"ש, המכון למדעי הצמח ,מנהל המחקר החקלאי,  1

המחלקה המחלקה לחקר בקר  3לצאן ובקר, שירותי הדרכה והמקצוע משרד החקלאות,  

 . וצאן, מנהל המחקר החקלאי

  Raedall@shaham.moag.gov.il 

 

( חיטה  דונם  כמיליון  מגדלים  מן    50%בישראל  כאחד  המהווים  בפלחה,  רובם  הגד"ש(,  משטחי 

גרה. מעל כשליש מראשי הצאן בישראל גדל בסביבה -המקורות העיקריים למספוא גס להזנת מעלי

היובשנית של הנגב. בשנים האחרונות חלים שינויים בייעוד הקרקעות החקלאיות וגידולי המספוא  

לקרקעות שוליות ולאזורי גידול יובשניים, מה שמקשה מאד על אספקת מספוא איכותי   הגס נדחקים

ויציב. שעורה הוצעה כבר כדגן חליפי עם ייצרנות גבוהה. פתרון נוסף עשוי להיות טמון בבחינה של  

מנונסים. זני חיטה ושעורה מסורתיים -כחלופת מספוא לזני דגן מודרניים וחצימסורתיים  זני דגן  

קמה גודלו ע"י הפלחים המקומיים למספוא בסביבות יובשניות לאורך מאות שנים ולכן עשויה  -גבוהי

יובש )>  זה הנה לבחון את   מטרת מחקרמ"מ(.    200להיות להם התאמה ליצרנות במספוא בתנאי 

יובשנית   גידול  בסביבת  מסורתיים  ושעורה  חיטה  זני  של  הייצור  וכושר  האגרוטכנית  ההתאמה 

כולל מבחן הזנה בכבשים(.    -י מספוא להזנת מעלי גירה )הרכב כימי, נעכלות ועודואיכותם כגידול

מ"מ גשם( הראו יתרון לשעורה באון הצימוח 220 )  2020-2021תוצאות ראשוניות של הניסוי בגילת  

מול חיטה. בנוסף התאפיינו זני השעורה בקמה נמוכה בייחוד בהשוואה לזני החיטה המסורתיים. 

דונג של זני השעורה היו -היתר בשעורה פיצתה על כך ורמת יבול ח"י בשלב חלב  מאידך הסתעפות

( הח"י  יבול  סמך  על  לחיטה.  הביקורת (  1איור  דומים  לזני  בהשוואה  מצטיינים  זנים  שני  נבחרו 

מ"ר(.  \ג'  500)  0.5ג' למ"ר( ובחיטה נבחר הזן הבכיר גאזה    628)  עריש-המודרניים: בשעורה נבחר הזן אל

נבדקו  2)איור    2021-2022ניה  בשנה הש וזן שעורה    7(  )שישה מתוכם משנה הקודמת  זנים  שבעה 

מודרני מגל(, במטרה לאפיין אגרוטכנית את הזנים המצטיינים משנה הקודמת, בניסוי חצי מסחרי  

מ"מ ללא השקית עזר( ובמטרה לקבל כמות זרעים מספיקה לניסוי הזנה בהמשך.   170תחת יובש )

צטיינים )זן מכל סוג דגן( בשדה מסחרי גדול והחומר הצמחי ישמש לניסוי הזנה בצאן  נזרעו הזנים המ

השגת המטרות של מחקר זה תאפשר לברור זני דגן מסורתיים המותאמים לגידול למספוא בנגב.  

למספוא   גבוה  יבול  בעל  גנטי  חומר  ולזהות  יובשניות  טובהאיכות  ובסביבות  סל  תזונתית  גיוון   .

יותר עם תנאי  יאפשר הרחבת מחזור הגידולים, התמודדות טובה  הגידולים של המספוא החורפי 

וכפועל יוצא עשוי לשפר את הגמישות והיציבות של אספקת מספוא גס למשק   ,האקלים יובשניים

 .הצאן בנגב וכלל הארץ

 תוצאות ראשוניות : 
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עמודות בלבן(. בזני החיטה )עמודות  לא נמצא הבדל מובהק בין זני השעורה לזן הביקורת מענית )

(  P<0.0451בהשוואה לזן הביקורת עומר )  8238בשחור( התקבל הבדל מובהק ביבול ח"י של זן מסורתי  

 (.1)איור 

(. בשעורה P<0.0451לזן הביקורת עומר )  8238בחיטה התקבל הבדל מובהק ביבול ח"י של זן מסורתי  

  (.2לא נמצא הבדל מובהק למענית )איור 

בשנת  1יור  א ח"י  יבול  הדגן  ה-  דונג-חלבהבשלת  בשלב    2020.  ממיני  אחד  לכל  ממוצעים  שוואת 

 )שעורה בצבע לבן וחיטה בשחור( בהשוואה לזן הביקורת המסחרי.

                   
 

ח"י בשנת    2איור   יבול  הדגן -בשלב הבשלת חלב  2021:  לכל אחד ממיני  דונג השוואת ממוצעים 

 אפור בהיר וחיטה באפור כהה(. )שעורה בצבע 

                   
 

 המחקר מומן ע"י קרן המחקר של מועצת החלב וקרן המחקרים של שה"מ במשרד החקלאות 
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Growing dairy goats in the Netherlands and prolonged lactations 

Frank brinkhaus 

De Romer farms 

Prolonged lactation on the farm. 

Less work and more efficiency can be caused by prolonged lactation. Most of the goats 

reach a maximum milk production at 150 to 200 days in lactation. Some goats reach 

their peak in the second year after 400 to 500 days and some get there after 1000 

lactation days. An individual approach is needed to make prolonged lactation work. 

Items we can use to influence the milk production:  

- Animal health  

- Light 

- Temperature 

- Feed 

- Body condition 

- Daily management 

 

The Dutch dairy goat 

Easy to milk, high fat and protein percentage, good legs, high feed efficiency and a big 

capacity to eat roughage are some characteristics of the Dutch dairy goat. 

There were only Landgoats in 1900 in the Netherlands. By crossbreeding these goats 

with the Swiss Saanen and later the French Saanen goats, the Dutch Saanen goats was 

created.  

Dutch goat farmers, with on average 1100 goats (300-7000), need self-reliant goats who 

can have a long lactation. Goat health and feed efficiency are essential for a good yield. 

On the other side, a high production should never have any bad consequences for animal 

health.  
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Breeders decide for themselves which animals they use for breeding and which bucks 

they use for mating. GKN (Goats Artificial Insemination company of the Netherlands) 

buys billys from selected farms. They raise these billys, have strict selection criteria 

while these animals grow up and train them to collect semen. This semen will be sold to 

farmers who produce goat-data. This data will come back to GKN.  

De Römer Dairy Goats has been active with breeding programmes since the foundation 

in 2009. Since two years there is a structured selection model for the billys who will be 

used for breeding. Out of 1200 billys who are born each year, 24 stay for this program.  

Out of the 100 best genetic Dutch bucks, 11 are De Römer bucks. The two best buck 

who are still alive, are De Römer bucks as well. 
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 גידול עיזים לחלב בהולנד ותחלובות ארוכות  

 פרנק ברינקהאוס

  (De Römer)"דה רומר"  לחלב  חוות עיזים

 

ממשק תחלובות ארוכות במשק עיזים לחלב, מפחית ומייעל את העבודה. רוב העיזים מגיעות לשיא  

ימים לתחלובה. יש עיזים מגיעות לשיא יצור החלב בשנה השנייה לאחר   200עד    150-ייצור חלב ב

ממשק   500עד    400 להצלחת  חליבה.  ימי  אלף  לאחר  רק  לשיא  מגיעות  וחלקן  בתחלובה,  ימים 

 רוכות יש צורך בגישה אינדיבידואלת. תחלובות א

 הגורמים המשפיעים על ייצור החלב: 

 בריאות בעלי חיים -

 תֹאורה -

 טמפרטורה -

 הזנה -

 מצב גופני -

 ממשק יומיומי -

רגליים טובות,   גבוהים בחלב,  וחלבון  עז החלב ההולנדית מתאפיינת בחליבה קלה, שיעורי שומן 

 גס.ניצולת מזון טובה, ויכולת גבוהה לצריכת מזון 

על ידי הכלאה של עיזים אלה עם עיזי    Landgoatsהיו בהולנד רק עיזים מגזע מקומי    1900בשנת  

זאנן שוויצריות ולאחר מכן עם עיזי זאנן מצרפת  נוצר קו עיזי זאנן הולנדי.  מגדלי עיזים בהולנד 

ות לתחלובה  ראש( זקוק לעזים עמידות ומתאימ  7,000  -ל  300עיזים )בין    1,100  -מחזיק בממוצע כ

 ארוכה. 

בריאות עיזים ויעילות נצילות מזון הכרחיים לתנובת חלב גבוהה. מצד שני, ליצרנות גבוהה לעולם 

לא אמורות להיות השלכות שליליות על בריאות בעלי החיים. המגדלים מחליטים בעצמם באילו  

מרביעים.   תיישים  ובאילו  לגידול  משתמשים  הם  חיים  הולנ  GKNבעלי  חברה  להזרעה היא  דית 

ומאמנים  התיישים,  את  מגדלים  בחברה  מובחרות.  מחוות  תיישים  קונה  זו  עזים,  של  מלאכותית 

אותם לאיסוף זרע. ובמהלך הגידול בוררים פרטים לרביה לפי קריטריונים קפדניים. הזרמה נמכרת 

  GKNלחקלאים שמנטרים את נתוני העיזים במשקם. נתונים אלה מועברים בחזרה לחברה  .

. מזה שנתיים   2009( פעילה בתוכניות טיפוח מאז היוסדה בשנת  De Römerחוות העיזים "דה רומר" )

לגידול. מתוך   נשארים   24זכרים שנולדים בכל שנה,    1,200קיים מודל לבירור התיישים שישמשו 

 לרביה.  

התיישים   הם של חוות דה רומר, כמו גם שני  11  -התיישים המצטיינים גנטית בהולנד    100מתוך  

 המצטיינים ביותר בהולנד שעדיין בחיים.
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ממשק בע"ח  

 וטיפול בשפכים 

 

 11מושב  

 

 ד"ר יניב לבון יו"ר:  
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השפעת אורך מרווח בין המלטות על אופן ההמלטה, מחלות המלטה ויציאה  

 בתחלובה העוקבת. 

  2, מיכאל ואן סטרטן1*אפרים עזרא

 ephraim@icba.co.ilהחקלאית. 2התאחדות מגדלי הבקר, 1

 הקדמה 

ההמלטות   בין  המרווח  את  מגדירים  האופטימליים, אשר  הריק  ימי  בחישוב  עסקו  רבים  מחקרים 

בתחלובה   חלב  בייצור  וחלקם  הנוכחית  בתחלובה  הפרה  בביצועי  בעיקר  דנו  המחקרים  הרצוי.  

העוקבת.  במחקר הנוכחי נבדקה השפעת אורך מרווח בין המלטות על אופן ההמלטה, מחלות המלטה 

ממוצע מרווח בין המלטות לתחלובות שהסתיימו   2020בה העוקבת. בישראל בשנת  ויציאה בתחלו

בהתאמה    417,  419,  423ימים. הממוצע בהמלטה ראשונה, שנייה, שלישית ויותר היה    420ביובש היה  

,  צרפת  401ימים, שבדיה    413, גרמניה  407(. בעולם בגזע ההולשטיין: הולנד  2020)סיכומי ספר העדר  

(. מרווח בין המלטות הוא תוצאה של מספר הימים CDCBו    ICAR)מתוך אתר    398ב  , ארה"420

הפלה/ספיגה.   ולד:  אובדן  לאחר  והזרעות  ממוצע  מחזור  אורך  התעברות,  אחוז  ראשונה,  להזרעה 

בהמלטה   הבאות  התכונות  על  הנוכחית  בתחלובה  המלטות  בין  מרווח  נותחו השפעת  זו  בעבודה 

שיתופי   ;העוקבת במגזר  המלטות  נתוני  על  בוצע  הניתוח  ויציאה.  המלטה  מחלות  המלטה,  אופן 

 .     2010-2019בשנים 

בניתוח נכללו פרות בנות לאב ופר מעבר 

)ללא  יחיד  המלטות  ההולשטיין,  מגזע 

, ימי יובש 261-291תאומים( ימי הריון בין  

בתחום   30-120בין   המלטות  בין  ומרווח 

מוצגת   ימים.   600ל    325של   בגרף 

וההתפלגות  בימים  התכונה  התפלגות 

היא  המלטות  בין  מרווח  המצטברת. 

כ   כלומר  סימטרית,  א    80%תכונה 

בין   המליטו  ה    325-455מהפרות  ויתרת 

   יום. 600עד  20%

ניתוח הקשר בין מרווח בין המלטות לבין המלטה קשה )ה"ק(, תמותת וולדות )ת"ו(, קטוזיס, שלייה  

 )אצירת שלייה(, קדחת חלב ודלקת רחם בתחלובה העוקבת מעוכבת  

בניתוח נבדק השפעת אורך מרווח בין ההמלטות על התכונות הבאות בהמלטה העוקבת: המלטה 

קשה )ה"ק(, תמותת וולדות )ת"ו(, קטוזיס, שלייה מעוכבת )אצירת שלייה(, קדחת חלב, דלקת רחם 

תנים הבאים: עדר )גורם אקראי(, חודש המלטה,  ואחוז יציאה. מודל ניתוח הנתונים כלל את המש

שנת המלטה, מין הולד, מספר המלטה, ימי הריון ויובש שקדמו להמלטה )משתנה רציף(, מצב גופני  

ימים הוגדרו רמה נפרדת.   10כל    –רמות( ומרווח בין המלטות )משתנה בדיד(    5ביובש )משתנה בדיד  
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ימים מתאריך הייבוש. הרמות הוגדרו   35  +התבצע  מצב גופני ביובש הוגדר באופן הבא: השיפוט  

וגדול   3.5, שווה 3.25, שווה  3, שווה 2.75באופן שמספר הפרות בכול רמה יהיה דומה: קטן שווה מ  

 3.5מ .

. הקשר בין מרווח בין המלטות לבין ה"ק אינו לינארי. במרווח  3.6%ממוצע ה"ק בניתוח  תוצאות:  

   .3%ימים האחוז נמוך ביותר כ  350-380בתחום קצר וארוך האחוז גבוה. 

. הקשר בין מרווח בין המלטות לבין ת"ו אינו לינארי. במרווח קצר וארוך 3%ממוצע ת"ו בניתוח  

  .2.5%ימים האחוז נמוך ביותר כ  340-430האחוז גבוה. בתחום 

ה העוקבת ליניארי.   . הקשר בין מרווח בין המלטה לבין קטוזיס בהמלט13.4%ממוצע קטוזיס בניתוח  

 במרווח הארוך.   20%ועולה לכדי  7%במרווח קצר כ 

לאחר מכן    325-450במרווח בין המלטות    4%. שיעור שלייה מעוכבת כ  5.3%ממוצע שלייה מעוכבת  

 .  7%עולה עד כ 

ל   בניתוח שווה  דלקות רחם  מכ  37.1%ממוצע  עולה  דלקת רחם בהמלטה העוקבת   30%. שיעור 

 במרווח הארוך.   43%ועד במרווח הקצר 

, 0.3%. ממוצע שיעור קדחת חלב בהמלטה שנייה שווה ל  2.84%ממוצע קדחת חלב בניתוח שווה ל  

. שיעור קדחת חלב מתוקן בהמלטה העוקבת  9.2%ובחמישית +    4.4%, ברביעית  1.5%בשלישית  

 ה וחצי אחוזים.  עולה עם העלייה במרווח בין המלטות. במרווח הקצר כשני אחוזים ובארוך כשלוש

 ניתוח הקשר בין מרווח בין המלטות לבין יציאה בתחלובה העוקבת. 

( אחוז יציאה בתחלובה העוקבת. מודל ניתוח הנתונים לאחוז יציאה בהמלטה העוקבת כלל 1ניתוח )

את המשתנים הבאים: עדר )גורם אקראי(, חודש המלטה, שנת המלטה, מספר המלטה, ימי הריון  

)ויובש שקדמו ל רמות( ומרווח בין המלטות )משתנה    5המלטה )משתנה רציף(, מצב גופני ביובש 

יום הוגדר רמה נפרדת במודל(.  –בדיד   . אחוז  35.3%אחוז היציאה הממוצע בניתוח שווה ל     כל 

  390(. אחוז היציאה מ  30%ימים בתחלובה העוקבת נמוך )כ    390היציאה למרווח בין המלטות עד  

( אחוז היציאה בתחלובה העוקבת 2ניתוח )  ימים.  560כאשר המרווח ארוך, מעל    42%יום עולה עד כדי  

( והגורמים הבאים: דלקת רחם, קטוזיס, ה"ק, קדחת חלב. כול הגורמים 1כלל את המשתנים בניתוח )

 (.1במודל היו מובהקים, כולל מחלות המלטה. אחוז היציאה בתחלובה העוקבת דומה לניתוח )

 סיכום

ימים. מהספרות וניתוח על נתוני החלב בישראל  420היה  2020בישראל מרווח בין ההמלטות בשנת 

ימים.   390מתקבל שאורך אופטימאלי של מרווח בין המלטות לפרות גבוהות תנובה נמצא בתחום של  

אחוז   יותר  גדול  הנוכחית  בתחלובה  המרווח  שאורך  ככול  כלל,  שבדרך  עולה,  הניתוח  מתוצאות 

ות בתחלובה העוקבת של מחלות המלטה, יציאה היה גבוה יותר. מסקנות העבודה תומכות  היארע

 בקיצור מרווח בין ההמלטות בישראל. 
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בדיקה ואבחון טיפולים מקומיים מעשיים וסביבתיים בזבל המדרכים ברפת  
 החלב 

,  5, גל בן יוסף4, פרץ שורק3, אמין ברנסי3, עדו סמילנסקי3, תומא עבוד1*הלל מלכה

 2ניב לבוןי
המשרד להגנת  3 התאחדות מגדלי בקר, קיסריה.2שה"מ, המחלקה לבקר, משרד החקלאות. 1

 hilmal@shaham.moag.gov.il רפת הבונים, רפת חוף השרון.5משקי דרום. 4הסביבה. 

הדרישות הסביבתיות בטיפול בפרש בע"ח בכלל ובפרש פרות החלב בפרט, מחייבת אותנו מבוא:  

מים,    90%ל    80%להתמודדויות חדשות בנושא הטיפול בזבל הפרות. זבל המדרכים הרטוב, שנע בין  

טיפולו. על פי נתונים שפורסמו   מהווה את הבעיה העיקרית ומחייב השקעת זמן ומחשבה על אופן

ע"י המשרד להגנת הסביבה בתחילת הדרך, ולאחרונה נבחנו ונבדקו שוב ע"י סטיבן רוזן משה"מ, 

הטיפול    חומר יבש.  10%-צואה ושתן, שמכילים כ  -ק"ג חומר רטוב )ח"ר( ביום    62-מפרישה הפרה כ

ה היה גורם מרכזי בתכנון הרפורמה נושא ז  -בשפכי רפת ופתרון הקצה להם מהווה נטל כבד על הרפת  

ובמאגרי ההשקיה אליהם הם מגיעים,  גורמים לבעיות רבות במטשי"ם  בענף החלב. שפכים אלה 

ולעתים אף גורמים לנזקים ומונעים את השימוש בקולחים להשקיה. גם לאחר השלמת הרפורמה 

בשפכיהן, גם אם מדובר  בענף החלב מוצאות רוב הרפתות בארץ קשיים במציאת פתרון סביר לטיפול  

בשנים האחרונות נדרשת התייחסות רבה לפתרון בעיות    בפתרון קצה שאושר במסגרת הרפורמה.

הזבל הקיימות ברפת החלב בישראל ולאופן פיזורו בשטחים החקלאיים. ע"פ  תנאי המשרד להגנת 

קי ע"י  ולרבות  מטופל  זבל  רק  בשדות  לפזר  מותר  החלב,  לרפת  עסק  לרישיון  לטור,  הסביבה 

ידי    – אירובי. בניסוי שערכנו ברפת הרדוף, "הרטבת מרבצים על  -קומפוסטציה או מתקן עיכול אנ

היוצאים מהרפת", בשנת   נפח השפכים  לצורך הקטנת  נוזלי  בדקנו את האפשרות   2011-2012זבל 

ת הראנו כי ניתן להקטין בצורה משמעותיבעבודה זו,  להצניע את שפכי הרפת על גבי שטח הרביצה.  

את נפח השפכים המופנים למטש"ים וכי המרבץ הינו מצע בעל כושר ספיגה גדול מאוד. למרות זאת,  

רובן המכריע של הרפתות אינו מאמץ את השיטה מאחר ויישום השיטה מחייב התארגנות במתקן 

עצמו: שטח מחייה גדול לפרה, תוספת עבודה, תשומת לב לבריאות העדר, ולוחות זמנים קשיחים 

זור השפכים וקלטור במועדי החליבה. כמו כן, עבודה זו לא בחנה את הצנעת השפכים בזמן של פי

 פיזורם ולכן לא הורידה את מפגעי הריח. 

בחינת האפשרות הצנעת הזבל הרטוב בתוך מרבץ הפרות. בניסוי בחנו כמה ליטר  :  המחקר   תו מטר 

באיכות המרבץ ובבריאות הפרות. ולקבל  למטר מרובע של זבל מדרך ניתן לפזר בשיטה זו ללא פגיעה  

 .זבל "מטופל" ע"י קלטור

. לצורך הניסוי לקחנו כ  2021הניסוי התבצע ברפת חוף השרון במהלך חודש ינואר    שיטות העבודה: 

סככות של בוגרות(. זבל המדרכים    3סככות של מבכירות ו  3סככות של פרות בתחלובות דומות )  6

די מבורות השפכים של הרפת. הזבל הנוזלי פוזר בכל אחת מסככות נשאב בכל יום על ידי כלי ייעו

מקטעים.    4ל  סככות עם טיפול שונה ושתי סככות ביקורת(. פעם ביממה. כל סככה חולקה    4הניסוי )

הדגימות ס"מ.    30דוגמאות מעומק של    5משטח פני הקרקע ועוד  דוגמאות    5מכל מקטע נלקחו  

אחוז חומר יבש. כמו כן, נלקחה דגימה מזבל המדרכים הרטוב הועברו למעבדה בנווה יער לקביעת 
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בנוסף, נבדק מצב המרבץ מבחינת רטיבות כל בוקר לפני פיזור    )החומר שפוזר על ידי המכלית(.

)רטוב( בכל סככה וכן נבדק ניקיון הפרות באזור    4)יבש( ל    1השפכים על פי סולם דירוג של בין  

 ון לניסוי על פי מדדים מקובלים.הרגלים והעטין ביום הראשון והאחר

ללא הבדל ניכר בין סככות הטיפול   60%ל    55סככות המבכירות: אחוז החומר היבש נע בין    תוצאות: 

את ההבדלים בין דיגום   1השונות. כאשר מסתכלים באופן מעמיק יותר ניתן לראות בעיקר בסככה 

ירידת אחוזי החומר היבש בדיגום פני ס"מ. ניתן להבחין ב  30מפני הקרקע לבין דיגום מעומק של כ  

הקרקע לעומת חוסר שינוי בעומק הקרקע. כמו כן, ניתן לראות הבדל באחוז החומר היבש בין יום 

שני,  בעיקר כאשר משווים את הערכים מפני הקרקע. מצד  הימים האחרים  לבין  הניסוי  תחילת 

יפול רואים באופן ברור ערכי  ( בהשוואה לסככות הט10כאשר מסתכלים על קבוצת הביקורת )סככה  

ס"מ. מצב המרבץ   30בעומק של    70%בפני הקרקע ואף ל    68%חומר יבש גבוהים יותר המגיעים ל כ  

בסככות אלו מבחינת היותו רטוב או יבש כפי שנמדד בתצפית עין הראה שאין שינוי גדול בין הימים  

משה כביקורת הייתה יבשה מאוד  ששי  10. לעומת זאת סככה  1.5והממוצע בסככות הטיפול נע סביב  

לכל אורך הניסוי. סככות הבוגרות: אחוז החומר היבש נע בין    1לאורך כל הניסוי וקיבלה ציון מרבץ  

ללא הבדל ניכר בין סככות הטיפול השונות. כאשר מסתכלים באופן מעמיק יותר ניתן    60%ל    50

ס"מ. ניתן    30ן דיגום מעומק של כ  את ההבדלים בין דיגום מפני הקרקע לבי  8לראות בעיקר בסככה  

. לא נמצאו  8להבחין בירידת אחוזי החומר היבש בדיגום פני הקרקע וכן בדיגום עומק בעיקר בסככה  

( ובסככה עם מינון השפכים  6שינויים גדולים באחוזי החומר היבש בין הימים בסככת הביקורת )

ירידה באחוזי חומר יבש לאורך הניסוי   בה ניתן מינון גבוה הראתה  8(, לעומת זאת סככה  7הנמוך )

ס"מ . לא נמצא הבדל מובהק ביחס לקבוצת   30הן במדידה על פני הקרקע והן במדידה בעומק של  

הביקורת בה לא הוכנסו שפכים. יתכן והעובדה שהיה שבוע גשום השפיעה על אחוזי החומר היבש  

יותו רטוב או יבש כפי שנמדד  לשלילה גם בסככת הביקורת. מצב המרבץ בסככות אלו מבחינת ה

 . 1.5בתצפית עין הראה שאין שינוי גדול בין הימים והממוצע בסככות הטיפול והביקורת נע סביב 

בחינה זו של הצנעת השפכים במרבץ הפרות הראתה באופן ברור שלשיטה זו ישנה היתכנות  סיכום:  

רבה. רטיבות הסככות הן לפי ציון סובייקטיבי והן לפי אחוז החומר היבש במרבץ לא הושפע לרעה.  

סככות הרביצה נשארו יבשות בדומה לסככות הביקורת. חשוב לציין שתוצאות אלו התקבלו למרות 

עשה בעונת החורף תחת שבוע גשום במיוחד. אנו מאמינים שבחינת השיטה בעונת הקיץ שהניסוי נ

תציג תוצאות טובות יותר וכן הפעלתה לאורך זמן תועיל למשק בטיפול בשפכים ואף תוכל להוזיל 

 אותו מאוד.  
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 שימוש בזבל בקר נוזלי כדשן לשדות הגד"ש והפלחה 

,  3תומא עבוד ,1, לידן פלאח בליק1, צליל שץ1גונסון, אבירם 1דניאל ביקל,1*הלל מלכה

 2, יניב לבון5שאול יעקבס,  4, פרץ שורק3, אמין ברנסי3עדו סמילנסקי

משקי 4 ,המשרד להגנת הסביבה3 , , קיסריהיצרני החלב התאחדות 2 ,שה"מ, משרד החקלאות 1
 . רפת יעקבס5 ,דרום

hilmal@shaham.moag.gov.il 

אתגר ממשקי אשר עלולות להיות לו  מהווה    ול שהטיפול בזבל מדרכים רטוב ופתרון הקצה  מבוא:  

 עלול להוות(  "זבל רטוב"זבל המדרכים בצורתו הגולמית )  השלכות כלכליות משמעותיות על הרפת.

( מהווה יבש, ח"יחומר    15%  -ל  7%מפגע תברואתי של ריחות וזבובים. זבל המדרכים הרטוב )נע בין  

את הבעיה העיקרית ומחייב השקעת זמן ומחשבה באופן טיפולו. ע"פ נתונים שפורסמו ע"י משרד  

(  טוב, ח"ררומר  ק"ג )ח  62  -להגנ"ס בתחילת הדרך, מפרישה הפרה כהחקלאות ואומצו ע"י המשרד  

. לאחרונה נערך ועודכן )ע"י מדריכי שה"מ( אינדקס כמויות  ח"י  10%  -ביום )צואה ושתן(, המכילים כ

כ "מייצרת"  פרה  זה  אינדקס  ע"פ  בע"ח  )כ  12  -זבל  בשנה  נוזלי  זבל  החלב   10%  -קוב  רפת  ח"י(. 

וב זבל מדרכים רטוב בשנה. מבדיקות שנערכו במעבדה בנווה יער נמצא ק  1,580,000  -כ  ""מייצרת

 410( שווה בקרוב לאחד קוב זבל. רפת קיבוצית ממוצעת, עם  יח"  10%שאלף ק"ג זבל מדרכים רטוב )

פרות, מייצרת    115ם  קוב זבל מדרכים רטוב בשנה. רפת מושבית ממוצעת, ע   4,900  -פרות, מייצרת כ

מדרכים  זבל  הטיפול בזבל הינו חלק ממשק העבודה ברפת.  בשנה.    כים רטובקוב זבל מדר  1,400  -כ

הינו חומר הידרופילי בעל אחיזה גבוהה  רטוב לא ניתן לעירום ועלול לייצר מפגעי ריח וזבובים. הזבל  

  זבל רטוב הינו מצע מיטבי להתפתחות זבובים   למים, לכן נישאר רטוב ללא יכולת ייבוש עצמית.

רעים   תהליכים אנארוביים הגורמים לפליטת ריחותבו  מתרחשים  יבתי. כמו כן,  המהווים מפגע סב

ואילו פינוי    דרוש שטח אחסון גדול ויקר  איגום הזבל הרטוב ברפתות  .המהווים מפגע סביבתי נוסף

. על כן נדרש למצא פתרון לטיפול בזבל שינוע נמוכה  שוטף וקבוע מהרפת הינו יקר בשל יכולת  

 ,בשטחים החקלאייםרפת. אחת האפשרויות הינה שימוש בזבל הנוזלי כדשן  הרטוב בתוך אתר ה

 של  מאילוח  חשש.  1:  הבאות  מהסיבות  פתרון זה מעלה חשש בקרב אנשי השדה והגנת הסביבה זאת

. 2.  המספוא  של  ובאיכות  ביבול  לפגוע  ועלולים  בזבל  מקורם  אשר  זרים  בר  ועשבי  בפתוגנים  השדה

 . בזבל השימוש ופגיעה בפוריותה בעקבות הקרקע מהמלחת חשש

 לבחון את הצנעת הזבל ישירות בשדה למטרת דישון הגידול החקלאי ללא גרימת נזק.  :  המחקר   מטרת

.  2022  –  2021הניסוי נערך ברפת יעקבס בכפר הרואה ובשדות הרפת במהלך שנת    שיטות העבודה: 

לצורך הניסוי נרכשה מכלית ייעודית עם מצנע אחורי. זבל המדרכים הרטוב וחצר ההמתנה נשאבו 

על ידי המכלית הייעודית. הזבל הוצנע ישירות לתת הקרקע בשדה על פי הפרוטוקול הבא: חלקת  

ל   חולקה  בשתי   7השדה  התבצע  מינון  כל  השדה,  לדישון  שונים  מינונים  שלושה  נקבעו  חלקים. 

לקות שונות ואילו החלקה השביעית שימשה כביקורת ללא זבל נוזלי. עומק ההצנעה נבחן בניסוי ח

ס"מ.    15מקדים ככזה שלא יגרום להיווצרות של מים עומדים על פני הקרקע ולמפגעי ריח והיה כ  

  150מועדים שונים )לפני פיזור הזבל, לפני הזריעה, אחרי ירידת כ    4נלקחו בדיקות לאיכות הקרקע ב  
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ס"מ(. כמו כן, נבחן אילוח הקרקע בעשבים,   90ו    60,  30מ"מ גשם ובגמר הגידול( ובעומקים שונים )

 איכות וכמות היבול מכל חלקה. 

ריח.תוצאות:   מפגעי  נתגלו  ולא  הנוזלי  הזבל  הצנעת  בזמן  התבצעו  ריח  ריכוזי    מבחני  בדיקות 

ריכוזי הטיפולים השונים. בהקשר זה הניטראט נבחנו בצמח לאחר הקציר ולא נמצאו הבדלים בין  

והערכים שאנו קיבלנו היו נמוכים    1000ppmחשוב לציין שהסף המותר של ריכוזי הניטראט הינו עד  

. כמות העשבים למ"ר לא נבדלה גם היא בין הטיפולים 15ל    8משמעותית בכלל הטיפולים ונעו בין  

קצרה מכל חלקה עם הטיפולים השונים  עשבים למ"ר. כמות היבול אשר נ  35השונים ונעה סביב ה  

ק"ג חומר יבש לדונם, בעוד שבקבוצת הביקורת קבלנו יבול   900ל    700  -גם כן לא נבדלה ונעה בין כ  

ק"ג ח"י. מדידות איכות הקרקע הסתכלה על מדדים רבים כאשר החשובים הינם    600  -נמוך יותר כ  

במדד   הקרקע,  מליחות  את  המאפיינת  החשמלית  בין  המוליכות  הבדל  היה  שלא  לראות  ניתן  זה 

הטיפולים במועדים השונים וכן לא הייתה השפעה ארוכת טווח של פיזור הזבל הנוזלי על מליחות  

 הקרקע. 

בין    SAR( לא נבדלה בין הטיפולים לעומת זאת, נצפתה עליה קלה בערכי ה  SARאטימות הקרקע )

י מצד אחד עליה זו אינה מובהקת אך מצד המועד הראשון )לפני דישון הקרקע( למועד האחרון עם כ

אינם עולים לרמה שתגרום לאטימות   SAR  –שני מצריכה מעקב בשנה העוקבת להבטיח שערכי ה  

 הקרקע.

 סיכום: 

בעשבים  הקרקע  אילוח  הקרקע,  לאיכות  ממשי  נזק  כל  נגרם  שלא  רואים  אנו  התוצאות  מניתוח 

ע בכמות היבול ואולי אף הוביל לעליה. על אף  ולריכוזי הניטראט בצמח. דישון בזבל הנוזלי לא פג

נזק   יגרם  שלא  להבטיח  מנת  על  נוספות  לשנתיים  יימשך  זה  ניסוי  שהתקבלו  הטובות  התוצאות 

 מתמשך לקרקע.

 של מועצת החלב. יםקרן המחקר העבודה במימון
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השינויים העיקריים במפרט האחיד לגידול בקר לעומת התנאים הישנים  

 ושילובם עם הנוהל החדש להגדרת מפגע ריח 

 תומא עבוד*, יעל אורן 

 אגף סביבה חקלאית, המשרד להגנת הסביבה 

 Touma@sviva.gov.il 

 

א' 3.2נכנס לתוקף המפרט האחיד לפי חוק רישוי עסקים,  לגידול בעלי חיים )פריט    1/7/2022  -ב

לצו רישוי עסקים(. המפרט כולל תנאים סביבתיים מחייבים לגידול בקר, לרבות, רפת החלב  

נאים של נותני האישור לרישיון ומפטמות  בקר לבשר. המפרט האחיד, מטרתו לאחד את כלל הת

עסק במסמך אחד וליצור אחידות וודאות לכלל העסקים הרלוונטיים. בהתאם לחוק, על מנת  

לשנות תנאים במפרט אחיד נדרש אישור של ועדה לרישוי עסקים הנמצאת תחת משרד ראש 

 הממשלה.

ת התשתית למניעת  ניתן לומר שמרבית עסקי גידול הבקר בארץ מוסדרים מבחינ  2022נכון לשנת  

בשנים  זאת  עם  משמעותי.  ונחלים  מים  זיהום  נמנע  ובכך  לסביבה  ותשטיפיו  זבל  גלישת 

האחרונות חלו שינויים רבים כדוגמת גידול באוכלוסייה, ציפוף והתקרבות הערים לישוב הכפרי,   

וניחוח החציר"שינוי בתפיסת המושג   הזבל  חיובי  "ריח  הציבורי,  כמשהו  ת ועליית המודעות 

למפגעים סביבתיים. כל אלו מחייבים טיפול במפגעים נוספים כדוגמת ריח, זבובים ומזיקים 

 נוספים. 

מפגעי  מספר על  הציבור  לרבות,  תלונות  סביבתיים,  החקלאית  ם  מהפעילות  עולה ריח 

הקשר ומ  : ההתרחקות מהעבודה החקלאיתובהןבשנים האחרונות והסיבות רבות  משמעותית  

אל תוך השטחים החקלאיים,  הבין האדם לאדמ ישובים  גידול המשקים החקלאיים , הרחבת 

  ,תופעה מתרחשת בכל המגזריםהמודעות הסביבתית.  כל זאת לצד עליה ב,  הגידול  ואינטנסיביות

 עירוני, כפרי וחקלאי. -ובכל סוגי ההתיישבות היהודי והערבי, 

ריח ב  נוהל הגדרת מפגעי  ידי המשרד להגנת הסביבה  בין 2010שנת  שפורסם על  , לא הבחין 

מגורים בעיר מגורים בישוב חקלאי והוא לא כלל כל התייחסות לפעילות החקלאית. כלומר, לא  

ריכוזי מזהמים שמקורם מפעילות חקלאית, וזאת על אף  חקלאי ו  ישובנקבעו ערכים לספי ריח ב

 שהדבר הנמצא ברגולציה של מדינות מפותחות בעולם. 

הסביבה   הגנתבמרחב נתון, נדרש משרד  בקר וצאן וקביעת מיקומו    עסק לגידול  במהלך תכנון

לגרום למפגעים ביחס לשימושים אחרים מבלי    את העסק שבהם נכון למקם    להתייחס למרחקים

מינימלי    מגדיר מרחקהלפני שנים מסמך מדיניות    פרסםמשרד החקלאות    מטרדים סביבתיים.ו

בהם כדי לתת מענה למטרדים סביבתיים בתחום  אין  ים, אולן מרחקים אלו  ביחס לשימושים שונ

החקלאי.   הגידול  במהלך  הנוצרים  ריח,  ומפגעי  רעש  אוויר,  ולצורך  איכות  תכנון  מהליכי  ככל 

  הסביבה נדרש לתת מענה למפגעים אלו גם בהיבט להגנת  משרד  קידום והתפתחות המשקים, ה
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עים, במיוחד במדינה הצפופה לצד זאת, מרחק אינו הפתרון היחיד למניעת מפג  תכנוני.ה  ובשלב

 כשלנו, לכן נדרש ליישם את  הטכנולוגיות והשיטות המיטביות כדי לצמצם מפגעים אלו.

ריח  היעדר   מקשה על המשרד להתמודד עם תלונות הציבור מבחינה חוקית ערכי סף לנושא 

גידול בעלי  ולרבות בהקמת או הרחבת משקי  ומקשה על קבלת החלטות בנושאים תכנוניים 

 יים וגם על החלטות בנושא הרחבת ישובים אל תוך ובקרבת גידולי בעלי חיים.ח

 לאחרונה קידם המשרד עבודה שמטרתה:

 . בדיל בין ישוב עירוני לחקלאי וייתן מענה לכל הצדדיםכך שי  ,עדכון נוהל להגדרת מפגע ריח .1

ערכי סף של ריכוז ריח, עוצמת ריח וריכוז מזהמים חקלאיים נוספים על גבול של  קביעת   .2

 משק לגידול בע"ח. 

ובהתאם לסוג,   .3 קביעת מרחקי הפרדה מינימליים קבועים ומשתנים בהתאם לסוג הישוב 

 גודל וממשק גידול בעלי החיים.

 טביים הקיימים.שילוב אינטגרלי בין ערכי הסף והמרחקים עם הטכנולוגיות והממשקים המי .4

 הטמעת הדרישות בהנחיות התכנון ובמפרט האחיד לגידול בקר.  .5

בהרצאה יוצג עיקר נוהל הגדרת מפגע ריח החדש בדגש על ישובים חקלאיים, עיקרי השינויים בתנאי 

המפרט האחיד ביחס לתנאים הישנים לרישיון עסק ולרבות מרחקי הפרדה מינימליים כפונקציה של  

החמרות(,    או  )הקלות  החרגות  המושפעת,  הסמוכה  ההתיישבות  וסוג  המשק  גודל  הגידול,  סוג 

 ת לטיפול, אחסון ופינוי זבל להפחתת  מפגעי ריח וזבובים במקור. דרישו
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Economic value of pregnancy in dairy cattle 

*1Albert De Vries 

Department of Animal Sciences, University of Florida, Gainesville, FL, USA1 

Pregnant cattle are generally worth more than non-pregnant cattle. The economic value 

of pregnancy in dairy cattle is defined as the difference in expected net present value of 

two identical cattle, with one being pregnant and the other one not being pregnant (open) 

(De Vries, 2006). The net present value is calculated from the monetary cash inflows 

and cash outflows of the (not) pregnant animal over time. This includes the probability 

that the open animal still can get pregnant, and the probability that the pregnant animal 

may abort. Pregnancy affects the risk of culling, therefore also included are the cash 

flows that follow when the animal is culled and replaced with another animal. Cash 

flows further depend on prices, such as for calves, replacement heifers, milk, feed, 

inseminations, etc. Cash flows also depend on animal factors, such as parity, days in 

milk (or age in heifers), level of milk yield, genetic merit, etc. For pregnant animals, the 

number of days pregnant matter. Because these cash flows are not easily calculated by 

hand, they are usually estimated with bio-economic modeling.  

In early work of this kind (De Vries, 2006), a typical Holstein herd in the USA was 

modeled. Only conventional semen was used. The average value of a new pregnancy in 

cows was $278. The value of a new pregnancy increased with days in milk early in 

lactation but typically decreased later in lactation. Relatively high-producing cows and 

first-lactation cows reached greater values, and their values peaked later in lactation.  

The average cost of a pregnancy loss (abortion) in cows was $555. The cost of a 

pregnancy loss typically increased with gestation length. Sensitivity analyses showed 

that an increased probability of pregnancy, an increased persistency of milk yield, and a 

smaller replacement heifer cost greatly reduced the average value of a pregnancy. The 

value of a new pregnancy was negative for relatively high-producing first-lactation cows 

when persistency of lactation and the probability of pregnancy were increased. Changes 
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in milk price, absolute milk yield, and probability of involuntary culling had less effect 

on the value of pregnancy.  

In the last decade, reproductive efficiency has been greatly increased, in part due to 

activity monitoring systems, genetic improvement in health and fertility traits, and better 

cow comfort. These advances have reduced the value of pregnancy because it is easier 

to get open cows pregnant. Also in the last decade, sexed female dairy semen and more 

recently beef semen have been widely used in dairy herds in the USA. The value of 

pregnancy now depends on semen breed and type. Finally, pregnancy values for dairy 

heifers have recently been calculated. They are typically lower than for cows. An 

improved understanding of the value of pregnancy may support decision making in 

reproductive management. 
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 ערך כלכלי של הריון בפרות חלב 

וריס -אלברט דה  

 המחלקה למדעי בע"ח, אוניברסיטת פלורידה, גיינסוויל פלורידה, ארה"ב 

בהריון.  ניתן להגדיר את הערך הכלכלי של הריון פרת   שאינןכללית, ערך פרות בהריון גבוה מפרות  

 De)בהריון והשנייה ריקה  חלב כהפרש בערך הנוכחי הנקי הצפוי של שתי פרות זהות כאשר האחת  

Vries, 2006)  הערך הנוכחי הנקי מחושב לאורך זמן לפרה בהריון/ריקה מתוך תזרים מזומנים פנימי .

)ייצור,ולד( וחיצוני )מכירת הפרה(.  החישוב כולל את הרווח שהפרה הריקה עדיין יכולה להתעבר  

יציאה, לכן נכלל בחישוב תזרים של והרווח שפרה בהריון עלולה להפיל. להריון השפעה על הסיכון ל

עלות  ייצ בהמלטה,  עגל/ה  כמו  במחיר:  תלוי  התזרים  בנוסף,  אחרת.  בפרה  והתחלופה  פרה  את 

מספר   כמו  הבע"ח:  בגורמי  תלוי  התזרים  בנוסף  וכו.  הזרעה  מזון,  חלב,  עבור  התמורה  תחלופה, 

טי וכו.  לפרות הרות מספר  תחלובה, ימי חליבה )בעגלות, גיל העגלה(, רמת יצרנות החלב, ערך גנ

חישוב תזרים המזומן אינו פשוט לביצוע עם דף ועפרון אז בד"כ אומדים והריון חשוב. מאחר  הימי  

, מודל עדר הולשטיין טיפוסי  (De Vries, 2006)כלכלי. בעבודה מוקדמת בנושא  -בעזרת מידול ביו

.  הערך של  $278בארה"ב. שימוש בזרמה רגילה בלבד.  הערך הממוצע של הריון חדש לפרה היה  

הריון חדש עלה בתחילת התחלובה )ימי חליבה קצרים( ויורד בשלב מאוחר בתחלובה )ימי חליבה  

ר וערכם הגיע לשיא בשלב  ארוכים(. פרות עם יצור חלב גבוה יחסי ומבכירות הגיעו לערך גבוה יות

. עלות אובדן הריון עלה כאשר ימי  $555מאוחר בתחלובה. ממוצע עלות אובדן הריון )הפלה( היה  

ההיריון עלו. ניתוח רגישות הראה: שעלייה בסיכוי להריון, עלייה בהתמדה, ועלות תחלופה קטנה 

כאשר המבכירה ייצרה הרבה  מקטינה באופן משמעותי את ערך ההיריון.  ערך הריון חדש היה שלילי  

חלב באופן יחסי עם התמדה גבוהה וסיכוי עולה להרות. לשינוי במחיר החלב, כמות החלב המיוצרת,  

והסיכוי לצאת באופן לא רצוני היו עם השפעה פחותה לערך הריון.  בעשור האחרון היה שיפור גדול  

ונות פוריות ותנאי שיכון טובים ביעילות הרביה הודות למערכות ניטור, שיפור גנטי בבריאות ותכ

בנוסף בעשור     יותר לפרה. הקידמה הזאת הורידה את ערך ההיריון מכיוון שקל יותר לקבל פרה הרה

האחרון השימוש בזרמה ממוינת לנקבות ובזרמת פרי בשר נעשה רחב יותר בעדרי החלב בארה"ב.   

)ממוינת/רגילה(. לס וסוג הזרמה  יכום, לאחרונה חושב ערך ההיריון  כעת, ערך ההיריון תלוי בגזע 

לעגלות חלב.  נמצא שבדרך כלל ערך כלכלי של היריון עגלה נמוך מפרה. שיפור ההבנה של ערך  

 היריון עשוי לתמוך בקבלת החלטות בניהול ממשק רביה.
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   סקירת מצב ענף הצאן 

 דורית כבביה 

     dorcab@shaham.moag.gov.il  שה"מ -תחום צאן 

אלף    374-מנתה כ  2021מצבת חיסוני הצאן בשירותים הווטרינריים )שו"ט( לשנת  :  היקפי ענף הצאן 

 אלף טלאים מיבוא.  466-אלף ראש צעירים, בנוסף ל 365 -ראשי צאן בוגרים, וכ

משקי    1,454משקי עיזים. בין משקים אלה,    1,800-משקי כבשים וכ  3,300-כ  2021סנו בשנת  ישו"ט חה

משקי עיזים מסחריים. עדר צאן מסחרי מונה   186-ראש(, וכ  100-מ  כבשים מסחריים )הכוללים יותר

יותר מ  50  -כמתועדים בשו"ט  ראש בממוצע.    330-כ אימהות. מרבית העדרים    750-עדרים שבהם 

בתשתיות,   ביניהם  נבדלים  המסחריים  והמשקים  מגוון,  הגידול  אופי  מאורגנים.  אינם  המסחריים 

 צרנות בשר וחלב.בגזעים, בממשק הגידול, בפוריות ובי

אלף דונם.  280-שהיקפם נאמד בי מרעה אלף ראשי צאן, רועים בשטח 40-עדרים, הכוללים כ 185 -כ

 אלף ראשי צאן, פוקדים מרעה עונתי בנגב וביערות. 80-עדרים, שבהם כ 360-בנוסף לכך, כ

 . ם ובכפריםמרבית משקי הצאן פזורים בפריפריה, בעיקר במגזר המיעוטים בדרום ובצפון, במושבי

 , 154  גולן, הם-העמקים, השפלה וההר, גליל מערבי, השרון וגליל  נגב,היקפי חיסוני הצאן הבוגר ב

 אלף ראש בוגרים, בהתאמה. 35-ו 43, 45, 47, 48

בוגרים לפי אזורים )נתוני שו"ט(צאן חיסוני  שיעור .1תרשים  

 

מיליוני שקלים, על פי אומדני הלשכה    1,212בסכום של    2021ערך הייצור של ענפי הצאן מוערך בשנת  

מתפוקת ענפי בעלי   8.9%-המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס(. ייצור ענפי הצאן לחלב ולבשר נאמד ב

ובכ )  מהתפוקה  3.8%-חיים,  הכוללת  הייצור,    32.2החקלאית  ערך  רוב  של  מקורו   .)₪ מיליארד 

מיליוני ליטרים של    44-כשאר היצור  .  צאן )משקל חי(  בשראלף טון    43-כ  יצורכמיליארד ₪, הוא ב

מיליון ליטר משווק בשיווק המאורגן, והשאר, להערכת הלמ"ס,    24-כמתוכם  חלב עיזים וכבשים,  

 מייצור חלב צאן לצריכה עצמית ולשיווק לא מאורגן.

משיווק החלב בשוק   1.55%-כ  2021בשנת  ווה  יחלב הצאן ה :  ייצור ושיווק חלב צאן )שיווק מאורגן( 

ול  17.5- וכנן בישראל. מכסת החלב השנתית נקבעה להמת מיליוני    10.3-מיליוני ליטר חלב עיזים, 

mailto:dorcab@shaham.moag.gov.il
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במגזר המשפחתי    כםיצרני חלב כבשים. מתו   47- יצרני חלב עיזים ול  81-ליטר חלב כבשים, שהוקצו ל

מכסות   4-מכסות חלב כבשים, ו  7מכסות חלב עיזים וכבשים, בהתאמה; ובמגזר השיתופי    28-ו  74

 אלף ליטר חלב כבשים. 95-אלף ליטר חלב עיזים, ול 160-ב עיזים. גובה מכסת הבסיס נקבעה לחל

  מיליון חלב כבשים. 9.9-מיליון ליטר חלב עיזים וכ 14.1-הסתכם בכ 2021שיווק חלב הצאן בשנת 

 מועצתשנתון )מקור:  ומספר דירי צאן 2021 עד 2011בשנים באלפי ליטר שיווק חלב צאן  .1טבלה  
 החלב(

 חלב עיזים  *  דירי עיזים   חלב כבשים  * דירי כבשים   שנה 

2011 56  (0 )  8,806 78  (18 )  11,374 
2012 56  (1 )  9,702 75  (18 )  13,755 
2013 57  (2 )  10,732 75  (17 )  14,862 
2014 53  (4 )  11,210 76  (16 )  15,960 
2015 53  (5 )  10,158 80  (17 )  15,068 
2016 53  (6 )  9,723 79  (15 )  14,232 
2017 47  (5 )  10,344 79  (15 )  14,112 
2018 43  (7 )  10,134 76  (16 )  14,293 
2019 46  (9 )  9,864 78  (16 )  13,932 
2020 42  (9 )  9,918 76  (15 )  14,083 
2021 43  (9 )  10,122 73  (13 )  13,719 

   מתוכם משק סגור )בסוגריים( * 

אלפי טון, במונחי בשר אכיל,   33-ב  2021מוערך בשנת  היצע בשר הצאן בישראל  :  שיווק בשר צאן 

בתפוקת בשר הצאן מגידול מקומי,    22%. למרות עלייה של  2011, לעומת שנת  73%וזוהי עלייה של  

 .11יותר מפי  ,מרבית התוספת לשוק בשר הצאן בישראל בעשור האחרון מקורה מהכפלת יבוא

הסתכם   ישראל  למדינת  לפיטום  החיים  הטלאים  מיבוא  ביותר  האחרון  ראש,   2.4-בעשור  מיליון 

כ לרש"פ  יובאו  לכך,  בנוסף  ומאוסטרליה.  מפורטוגל  יובאו  הטלאים  טלאים.    400-כשמרבית  אלף 

בשנים האחרונות הוכפלה שחיטת הצאן בבתי מטבחיים, אך על פי דיווחי השו"ט, היקפיה עדיין 

 ד של שחיטה שחורה.נמוכים מהיקף היבוא החי, מה שמעיד על שיעורים גבוהים מאו

מהסחר מתקיים ברשתות השיווק, ולכן   3%-מרבית בשר הצאן נמכר באטליזים ובשווקים, ורק כ

חסר מידע מבוסס על מחירי המסחר. המחיר מושפע מגורמים רבים: מחירי התשומות, מחיר צאן  

 מיבוא, נקודות המכירה, הגזע, הכשרות, עונתיות ההיצע, ובעיקר הביקוש בחגים.

אחוזים בהשוואה   ₪9-4 לק"ג טלה חי לפני מע"מ, וזו ירידה של    28.2-ל  25טלה לבשר נע בין    מחיר

במחירי המזון המרוכז, בהשוואה לשנת   31%-עלייה של כ  2021. במקביל, חלה בשנת  2015לשנת  

 בשוק הגרעינים המיובאים. 50%-30%, ועליית מחירים של 2015

ונים מנקודות מכירה בשוק הפרטי והמאורגן, מכירות בשר לפי דיווחי חברת סטורנקסט, המרכזת נת

-₪ לק"ג, בהשוואה ל  92.3, והמחיר הממוצע לק"ג עמד על  2021טון בשנת    910-הצאן הסתכמו בכ

 .₪2015 לק"ג בשנת  71.5

בהרכב חלב צאן, ספירות    ומגמות רב שנתיות  ,2021סקר הרכב חלב צאן  בהרצאה יוצגו תוצאות נתוני  

 ם, ספירות חיידקים ועונתיות בשיווק חלב צאן. תאים סומטיי
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 מערכת ראייה ממוחשבת לזיהוי ומעקב שתייה של טלאים בדיר מסחרי 

 ,  1יוסי לפר,  1רון ברנשטין , 2אילן שמשוני, 1אילן הלחמי, 1*אלוןעדי 

 1, נועם ברגמן 1אסף גודו

המחלקה 2 ;מכון וולקני –המכון להנדסה חקלאית  –המעבדה לחקלאות מדייקת  1

 אוניברסיטת חיפה  -למערכות מידע 

adig@volcani.agri.gov.il 

 

תורמת הן ליעילות בחווה והן לרווחת בעלי  (  precision livestock farming – PLFחקלאות מדייקת )

כמות שתייה,   החיים. כיום, למגדלים יש יותר מידע אינדיבידואלי על כל חיה מאשר בעבר, כגון:

  RFIDטמפרטורת גוף, משקל, גובה. בכדי לזהות את בעל החיים משתמשים כיום במערכת מבוססת  

(Radio Frequency Identification )- .טכנולוגיה לזיהוי אלקטרוני באמצעות גלי רדיו 

טכנולוגיה זו מאלצת הוספת תג אוזן לבעל החיים, שבאמצעותו המערכת מזהה שהוא הגיע למתקן  

השתיה, בנוסף לתג האוזן הקיים המאפשר לחוואי לזהות את בעל החיים פיזית. אחד החסרונות 

הקיים.  השתייה  למתקן  אחד  אחד  להיכנס  נאלצים  החיים  שבעלי  הוא  זו,  בטכנולוגיה  הבולטים 

באמצעות מצלמה המערכת קולטת את תג האוזן    –המערכת המוצעת מבוססת על למידת מכונה  

מטי את בעל החיים המגיע לשוקת המים. המחקר בוצע על טלאים )הכלאה של  ומזהה באופן אוטו

   RGBומצלמת    Jetson Nanoאסף ואפק(. נתונים לפיתוח המערכת נאספו באמצעות מחשב מסוג  

הראשון נמצא במכון וולקני ובו המערכת חוברה למתקן השתייה כך שבכל ביקור טלה   בשני דירים:

יהושוע בו המצלמה מוקמה מעל השוקת ומספר טלאים צולמו במקביל. אחד צולם. והדיר השני בכפר  

בכדי לאפשר זיהוי של מספר טלאים במקביל, פותח אלגוריתם מעקב שעוקב אחרי כל טלה בביקור,  

מזהה את הטלה באמצעות תג האוזן, ובמידה והטלה היה קרוב לשוקת מודד את משך זמן השתייה 

מעקב שתייה ותנועה )קצב   ר בקבלת סטטיסטיקות לכל טלה כגון: שלו. יישום מערכת שכזו בדיר יעזו

 התנועה, זיהוי צליעה וכו'(.

בעל  רווחת  את  ותשפר  עבודה  בכוח  בכסף,  תחסוך  המוצעת  במערכת  הקיימת  המערכת  החלפת 

שימוש  ע"י  השתייה  למתקן  מחוץ  הקיימת  המערכת  את  להוציא  היא  העיקרית  המטרה  החיים. 

בכדי להפוך אותו למסחרי ושיעבוד בזמן אמת. השלב הראשון הוא לזהות  במצלמות ואלגוריתמים  

 ולגרום למערכת לעבוד בכל דיר. RFIDאת הטלאים שבאים לשוקת מחוץ למתקן השתייה ללא 

 חומרים ושיטות: 

 בכל ביקור המצלמה לוקחת מספר תמונות של הטלאים שקרובים לשוקת המים.

"י רשת נוירונים המאומנת לזיהוי התג. תמונת תג האוזן  לאחר מכן מכל תמונה תג האוזן מזוהה ע

מכל   בתג.  את הספרות  המזהה  נוספת  נוירונים  לרשת  ומועברת  זוויות  במספר  ומסובבת  נחתכת 

תמונה מתקבלת תוצאה שמחולקת למספר התג ואחוז הדיוק שרשת הנוירונים מחזירה. לאחר מכן 

יצאו מכל התמונות בביקור ומחזיר את מספר  האלגוריתם משקלל את אחוז הדיוק ומספרי התגים ש

התג. במצב שהמצלמה לא ממוקמת בתוך המתקן )המצב האידיאלי( מכיוון שלשוקת יכולים להגיע  
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את  ולהפעיל  שלו  התמונות  את  לבודד  בכדי  טלה  לכל  מעקב  אלגוריתם  מופעל  טלאים,  מספר 

 האלגוריתם המקורי עליהן.

 

זיהוי הראש והתג, חיתוך התג, סיבוב התג  :  1איור   תיאור תהליך הזיהוי של טלה משמאל לימין: 

 ובחירת התוצאה הגבוהה ביותר

 תוצאות עיקריות: 

כ   יהושוע, עבור  נתונים שנאסף מדיר שנמצא בכפר  ביקורים    900האלגוריתם הופעל עבור מאגר 

 מהטלאים שבאו לשתות. 93%משישה ימים שונים. האלגוריתם הצליח לזהות 

 תאריך  מספר טלאים  זוהו נכונה  לא זוהו  טעות בזיהוי  אחוזי דיוק 

0.96 1 3 110 113 19.7.21 

0.96 0 1 26 27 1.11.21 

0.91 3 6 86 92 2.11.21 

0.93 2 13 211 224 17.12.21 

0.91 0 12 127 139 18.12.21 

0.92 2 10 132 142 19.12.21 

 סה"כ  737 692 45 8 0.93

 של מועצת החלב יםקרן המחקר העבודה במימון
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ריון כאמצעי  י שאיבת נוזלי שפיר משגר מרובה עוברים של כבשות בסוף הה 

 להערכת הסטטוס המטבולי והחיוניות של העוברים 

 ,  1ליבשיץ יליהל, 1אלכס רוזוב ,1, מאיה רוס2,1, חן שפירר2,1תמיר אלון*

 1מועלם וזיע, 3טל סמדר
וצאן,  1 בקר  לחקר  וולקני  מנהלהמחלקה  מרכז  החקלאי,  חיים, 2;  המחקר  לבעלי  המחלקה 

 ע"ש קורט  הבית הספר לווטרינרי3; , רחובותפקולטה לחקלאותה

iltamira@volcani.agri.gov. 

 

והן   -רקע לבשר  כבשים  בעדרי  הן  בישראל,  כבשים  מגידול  העיקרי  הינה מקור ההכנסה  מכירת טלאים 

בעדרי כבשים לחלב. בשל כך, עברו משקי הצאן בארץ במהלך השנים מגידול כבשת האווסי בעלת הוולדנות 

בנוסף   .כבשות בעלי ולדנות גבוהה יותר כאסף ומכלואיוטלאים להמלטה, לגידול זני    1.1  -הנמוכה של כ

הונהגו שיטות ממשק רבייה מתקדמות המגבירות את הוולדנות, וביניהן מתן טיפולים הורמונאליים   לכך,

ייחום את מספר הביציות החורגות מן השחלה. בוולדנות מלווה  ומשטרי הזנה המגבירים בעת  העלייה 

מההריונות מסתיימים באובדן   3.8%מרובי עוברים,    בהריונות.  ההיריון  בעלייה של תמותת עוברים לאורך

מאובדן   20%  -חלקי של השגר, כאשר כ  באובדן  מסתמייםההריונות    ןמ  36.7%  -מלא של השגר, בעוד שכ

המלטות מרובי וולדות   675בעבודת סקר שביצענו על נתונים של   בהיריון.  65העוברים מתרחש לאחר יום  

מההמלטות התרחש מוות חלקי בשגר, כאשר השכיחות של   28%  -וולדות( בדיר וולקני מצאנו כי בכ  2-6)

, 15%עוברים, הינה    6  -ו  5,  4,  3,  2התופעה עולה כתלות בגודל השגר. שכיחות האובדן החלקי בשגרים של  

מההמלטות, בהתאמה. בנוסף, נמצאה השפעה להימצאות זכרים בשגר על הסיכוי    100%  -ו  57%,  49%,  35%

שרידות השגר יורדת, כך  50%לקבל היריון עם אובדן חלקי של השגר. כאשר אחוז הזכרים בשגר עולה על 

בעוד שכאשר יש   91%  -או פחות ממוצע השרידות של השגר עומד על כ  50%שבשגר עם אחוז זכרים של  

. עוד נמצא כי השכיחות לתמותה חלקית בשגר 85%זכרים השרידות הממוצעת עומדת על    50%  -מעל ל

מההריונות. יש עדויות על השפעה   37%  -ל  22%  -כאשר יש רוב זכרי בשגר, עולה באופן משמעותית מ

הוא שלילית לזכרים על תוצאות ההיריון גם במיני יונקים נוספים, כולל בבני אדם. כך, באדם, עובר זכר  

גורם סיכון למספר רב של סיבוכים בהיריון ובלידה, וכאשר יש היריון של תאומים יש יתרון ברור להריונות 

 בהם חולקים את ההיריון עם נקבה.

למצב המטבולי    קשור  הואהמוביל לאובדן חלקי של השגר בסוף ההיריון אינו ידוע, אך ייתכן כי    המנגנון

 הרווחיות  בפוטנציאל  משמעותיתות במהלך ההיריון מהווה פגיעה  של וולד  אובדןוההורמונלי של האם.  

 .העדר של

השערת המחקר שלנו היא כי קיים קשר בין מאזן מטבולי שלילי ורעלת היריון, לאובדן חלקי בשגר בשליש 

 השלישי להיריון.

ריון יבסוף ההשאיבת נוזלי שפיר משגר מרובה עוברים של כבשות  לימוד והטמעת שיטה ל  –מטרת המחקר  

 .כאמצעי להערכת הסטטוס המטבולי והחיוניות של העובריםובחינת מי השפיר 

 כבשות הרות שנשאו  5נערכה בדיר המחקר של מכון וולקני. לעבודה זו נבחרו    העבודה   - חומרים ושיטות 

בכבשות אלו התבצע דיקור מי שפיר בשתי   ~ להיריון.60ביום    שנערכהאולטרסאונד    סריקתעוברים עפ"י    3
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בקצרה, הכבשות הורדמו ורוסנו תחילה   הליך הדיקור  ~ להיריון.143  -~ ו138נקודות זמן בסוף ההיריון, ביום  

- במנח לטרלי שמאלי ובהמשך, במידת הצורך, לטרלי ימיני. העור בבטן עבר גילוח וחיטוי עם תרחיץ יוד ו

ההיריו  70% שקי  הרחם,  אופטימלית   ןאתנול.  נקודות  ונבחרו  אולטרסאונד  באמצעות  נבחנו  והעוברים 

לשאיבת מי שפיר ללא פגיעה בעובר. השאיבה נעשתה בהנחיית אולטרסאונד באמצעות מחט ספינלית  

(18G *3.5 inch ומזרק של )10 mlעד חדירה דרך קיר הרחם  090של  ת. המחט הוחדרה דרך קיר הבטן בזווי

 ישל צבע כירורג   ml  10ולאחר מכן הוזרקו    ml  10מכל עובר נשאב נוזל שפיר בנפח  והממברנות העובריות.  

כחול מהול בסליין להחזרת הנפח, וסימון למניעת שאיבה כפולה. לאחר השאיבה, המחט נשלפה החוצה, 

אתנול. בנוסף, לפני כל דיקור נאספו דגימות דם מהכבשות לשם   70%ואזור הדגימה עבר חיטוי חוזר עם  

דוגמאות ביצו נאספו  השלייה,  של  טבעית  ויציאה  ההמלטה  לאחר  והורמונליות.  מטבוליות  אנליזות  ע 

מהשלייה לשם ביצוע אנליזות לאבחון תפקיד השלייה כתלות ביחס המין ובשרידות השגר. לאחר שהתנסינו 

על הקשר לעמוד  מנת  על  יותר,  גדול  ועוברים  כבשות  על מספר  עבודה  לבצע  בכוונתנו  זו,  בין   בשיטה 

 הסביבה הרחמית של העוברים בסוף ההריון, ותמותת העוברים ברחם או מיד לאחר ההמלטה. 
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 רזון בכבשים ועזים, האם כורח המציאות? 

 *זמיר שמוליק

   shmuelz@moag.gov.il וטרינריים, ה שירותיםה

 

רזון בכבשים ועזים הוא סימן קליני המעיד על בעיה/יות הקיימות בעדר. לעתים קרובות הרזון עשוי  

הן אם מדובר    להעיד על בעיית עדר הפוגעת ראשית ברווחתם של בעלי החיים ולאחר מכן ביצרנותם.

בעדר, על המגדל והרופא המטפל לתת דעתם על  בבעלי חיים בודדים והן אם מדובר בקבוצות או  

כל חשד לרזון בבעלי חיים יאומת בבדיקה קלינית המדרגת    משמעות הרזון והגורם/ים לו ולתקנם.

את מצבם הגופני מאפס עד חמש. בכבשים תיעשה הבדיקה באזור המותניים, בעזים באזור המותניים  

 והחזה.

 : הגורמים לרזון בעדרי הצאן בישראל הם רבים

 גורמים ממשקיים: מבנה לא מתאים, צפיפות בעלי החיים בדיר, תנאי חום וקור.

 מזון: מנה שאינה מתאימה מבחינת כמות, איכות, טעימות וחוסר יכולת לנצל את המזון.

ויסנה בכבשים/דלקת פרקים והמוח בעזים, פה וטלפיים, בת   מחלות: פרצית, כחול הלשון, מאדי 

 מחלות כבד, סקרייפי, טפילי מעיים., ליסטריוזיס, CLAשחפת, 

 טפילים חיצוניים: פרעושים, גרב.

 אנטומיה: בעיקר בעזים מבנה לסתות לא תקין.

 מזון 

 חוסר יכולת לנצל מזון:

גיל   מעל  וכבשים  החותכות    4-5עזים  שיניהן  את  לשחוק  נוטות  אקסטנסיבי  בממשק  שנים 

שחיקה לא שווה תביא להיווצרות זיזים    ולעיסתו.והמולאריות, מה שגורם לקשיים בתפיסת המזון  

על השיניים, מה שיגרום לכיבים בחלל הפה והלשון. זיהום משני על ידי חיידקים יגרום לדלקת בפה.  

 בעלי החיים מסרבים לאכול/אוכלים על צד אחד, מזון נשפך מהפה.

 לה.בעזים לסת עליונה/תחתונה/ארוכה/קצרה תגרום לבעיות שיניים ולחוסר אכי

פגיעות בפה וזיהומים כמו על ידי פרצית, מלענים שעשויים להיתקע בין השיניים ובאפיתל המצפה 

 את חלל הפה ולגרום לדלקת פה נמקית.

 שיתוק הפנים הנגרם על ידי חיידקי הליסטריה יפגע ביכולת האכילה.

 גורמים העלולים לפגוע באכילה: 

כאשר באכילה  או  ברעייה  לירידה  תגרום  לא   צליעה:  טלפיים  הם:  לצליעה  הגורמים  חזק.  הכאב 

 מטולפות, רקבון טלף, דלקת בין הטלפיים ומחלת הפה והטלפיים.

 עיוורון: נגרם על ידי דלקת הקרנית והלחמית שלא טופלה/לא מטופלת. 

 Aמחסור בויטמין 

 .CCN-טיפול מאוחר ב
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 היררכיה חברתית:

זים עם קרניים ביחד עם עזים ללא קרניים, כל אלו  קבוצה לא הומוגנית )גילאים שונים(, צפיפות, ע

 יגרמו לדיכוי אכילה של חלק מבעלי החיים בקבוצה/עדר.

 מזון לא טעים/מעופש/מקולקל, סירוב לאכול מזון לתקופה של שבוע או יותר.

יכולת להגדיל את כמות המזון כדי לעמוד בדרישות היצרנות )כמו ברעלת הריון(. התופעה   חוסר 

 עזים וכבשים גבוהות תנובה.מתבטאת ב

באירופה הם מהווים גורם עיקרי לאובדן משקל. בארץ לא מהווה בעיה בשל אי היכולת    טפילי מעיים:

 להשלים מחזור חיים בגלל הטמפרטורות הגבוהות בקיץ.

כחול הלשון:  קלינית   מחלת  בכבשים שחלו  בעיקר  ומתרבים המקרים,  הולכים  בשנים האחרונות 

 ת למצב קיצוני של רזון ומוות. בכחול הלשון, החלימו, אולם הולכות ומאבדות משקל ומגיעו

. החיידק  Mycobacterium avium subsp. paratuberculosisמחלת בת שחפת נגרמת על ידי החיידק 

 מופרש בצואה של בעלי חיים חולים קלינית או נשאים ללא סימנים קליניים.

באובדן משקל שנים, סימנים שמתבטאים    2-3בעלי החיים מראים בדרך כלל סימנים קליניים בגילאי  

יורד עם התקדמות   הוא  אולם  גם התיאבון,  נשמר  חודשיים. בתחילה  עד  שנמשך מספר שבועות 

המחלה. בעלי החיים מראים סימני אפטיה ודכאון, צואת כלב אופיינית מופיעה בשלבים האחרונים  

 של המחלה.

 מחלות כבד: 

 (. CLAהרעלת נחושת כרונית, אבצסים בכבד )

Hydatid disease  התפתחות ציסטות של התולעת השטוחהEhinococcus granulosus . 

Viseral cysticercosis, Cystecercus tenuicollis   זוהי ה-metacestoda     של תולעת הכלבTaenia 

hydatigena.מספר גדול של ציסטות בכבד יגרמו לדיכאון, אנורקסיה, חום ואובדן משקל . 

   :גוף זר בכרס 

בלים/כדורי שיער תופסים חלק מנפח הכרס, מה שעלול לגרום לאנורקסיה ולאובדן גוש חגוף זר כגון  

 משקל.

 נוכחות מחלות כרוניות: 

 מחלות שעלולות לגרום לחום, טוקסמיה, עייפות, כאב שיובילו לאובדן משקל מתמשך.

 , , בת שחפת, מיקופלסמה וכולי.CAE/MV, CLAמחלות כמו: 

 גרד: 

 , סקרייפי וכולי.Sarcoptic mange)רב )נגיעות בטפילים חיצוניים, ג
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 גבי עדין יו"ר: ד"ר  
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 התנהגות השתייה של פרת הולשטיין ישראלית חולבת  

 ,  1, לוגן רוזנברג2,1, מולה גרמה טיי  2,1, דניאל אספינוזה2,1עדי איריץ*

 1ויהושב בן מאיר 1, הדר קמר1, יורי פורטניק2,1פאדי סהליב

 מרכז וולקני.   -המחלקה לחקר צאן ובקר, המכון לחקר בעלי חיים, מנהל המחקר החקלאי  1

המכון למדעי בע"ח, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט סמית, האוניברסיטה  2

 העברית בירושלים. 

 adii@volcani.agri.gov.il 

החלו לפעול במדינת ישראל מתקני התפלת מי ים בטכנולוגיה של אוסמוזה הפוכה.   2005החל משנת  

עומד על חמישה מתקנים  במשך השנים נוספו מתקני התפלה נוספים, וכיום מספר מתקני ההתפלה  

מיליון מטר מעוקב לשנה )אתר רשות המים(. מים אלו מהווים כשליש     700-פעילים, המספקים כ

מהמים הנצרכים בישראל בשנה, ומוספים למי המוביל הארצי בהתאם לעתודות המים במדינה. על  

יותר של מי גבוהה  ניתן לחזות במים המכילים כמות  ובעונות הגשומות  נרלים ומלחים,  כן, בעוד 

בחודשים היבשים רוב המים מגיעים ממתקני ההתפלה, ומכילים כמות פחותה של מומסים. בסקירה  

של מי רשת שביצענו על מי מכון וולקני, מצאנו כי ההבדלים במוליכות המים בין החורף לקיץ עמדו  

מעל   כ  µS/cm600על  של  כ  µS/cm900-)ערכים  של  ערכים  מול  אל   בקיץ(.    µS/cm270-בחורף 

מוליכות המים נקבעת ומושפעת ע''י ריכוז וחוזק היונים החופשיים במים, הכוללים לרוב יוני נתרן, 

כלור, מגנזיום ועוד. מים אלו משמשים הן לצרכים ביתיים שוטפים והן בחקלאות ובתעשייה, ובין 

 היתר משמשים להשקיית פרות חלב.

 

שביצע קבוצתית  מים  צריכת  של  מקדימות  פרות  בבדיקות  כי  מצאנו  בוולקני,  הפרטנית  ברפת  נו 

ליטר    9  –ליטר מים ליום, כאשר נוזלים נוספים מגיעים דרך המזון )כ    120-150-החלב ברפת שותות כ

ליטר ביום( או    40-ליטר ביום( ויוצאים בשתן ) כ  40-ביום(. מרבית המים משמשים לייצור החלב )כ

ים בהזעה, בנשימה ובהלחתה. בסקירת ספרות לא מצאנו ליטר ביום(. מים נוספים יוצא  50  -בצואה )כ
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כמעט התייחסות להתנהגות השתייה של פרות חלב ולהשפעת השינוי בהרכב המים על צריכת מים  

 ומזון ויצרנות. 

במהלך מחקר זה בנינו מערכת המספקת מים באופן פרטני לפרות החלב ברפת הפרטנית בוולקני, 

ם והתנהגות השתייה הפרטנית, וגם לקבוע את הרכב המינרלים  ומאפשרת גם למדוד את צריכת המי

במים. המערכת הוקמה כחלק מהרפת הפרטנית הניסויית בבית דגן כאשר לכל פרה בניסוי ישנו תג  

ליטר הממוקם בגובה    500זיהוי הפותח שער לאבוס או שוקת. כל שוקת מחוברת למיכל מים בנפח  

ל מים משויך לשוקת אחרת ומתמלא ע''י רובוט השקיה מטר מעל השקתות בסמוך לרפת. כל מיכ  4

ומוליכות, והוא מספק מים    pH)גביש טכנולוגיות, קיבוץ נען, ישראל(. לרובוט אלקטרודות המודדות  

לכל מיכל לפי תוכנית השקיה המוגדרת על ידינו וניתנת לשינוי. השקתות ברפת מתמלאות באופן  

י היא באמצעות מצוף. המערכת כוללת גם מיכל מים אוטומטי לפי צריכה, כאשר השליטה במילו

ליטר לגיבוי וקולונת טיהור מים, המשמשים כעתודה למקרה ומוליכות המים במי הרשת   2500בנפח  

( בניסוי  התחתון  לגבול  מעל  אירוע µS/cm400תעלה  לגודל  והותאמו  במיוחד  הוזמנו  השקתות   .)

ר. ספיקת המים ביציאה מכל מיכל נמדדה  שתייה בודד כפי שמדדנו במהלך השלב המקדים במחק

באופן רציף על ידי מדי מים המחוברים למחשב. בנוסף, החדרנו לכרס הפרות המשתתפות בניסוי  

וטמפרטורת הכרס ומתעדת את הנתונים באופן רציף. מערכת ההשקיה   pHחיישנים העוקבים אחר

כל שעות היממה, וסנכרון מאפשרת מעקב אחר נתוני צריכת המים של כל אחת מהפרות לאורך  

 נתונים אל מול טמפרטורה לאורך היום, מצב הכרס, מצב הפרה ועוד. 

מערכת המים שהקמנו תאפשר הבנה נרחבת יותר של דפוסי צריכת המים של פרות החלב במשק 

הישראלי, ופותחת פתח חסר תקדים לניסויי המשך פורצי דרך בנוגע לדפוסי ולהרכב מי השתייה של 

 ולהשפעתם על בריאות הפרה.  פרת החלב

 של מועצת החלב. יםבמימון קרן המחקר העבודה
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לבליל על צריכת מזון, תנובה    (.Capsicum spp)השפעת הוספת מיצוי פלפל 

 ויעילות של פרות בעלות ניצול מזון גבוהה או נמוכה 

, יהושב בן  1,2,  הדר קמר1פורטניק , יורי 1,2, דניאל אספינוזה 1,2, עדי איריץ1,2*סלהבפאדי 

 2וסמיר מבג'יש 1מאיר

 מרכז וולקני –נהל המחקר החקלאי  יהמחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בע"ח, מ 1
האוניברסיטה    2 סמית,  רוברט  ע"ש  וסביבה  מזון  לחקלאות  הפקולטה  בע"ח,  למדעי  המכון 

 העברית 

Fadi.salhab@mail.huji.ac.il 

כמות החלב המיוצרת על ידי פרה חולבת במשק החלב הישראלי הולכת וגדלה מזה עשרות שנים  

צריכת המזון  ין הפרות בשונות רבה ב, אולם יש  לפרה  תחלובהלק"ג חלב    12,000  -ועומדת כיום על כ

ק"ג חלב   45-ת המניבות כמות דומה של כוביעילות ניצול המזון לייצור חלב. לדוגמה, פרות חולבו

  השווינו אשר  כ  .ק"ג חומר יבש מאותו סוג בליל בשלב דומה בתחלובה  35-ל  25ליום עשויות לצרוך בין  

מצאנו כי פרות    ,בין פרות בעלות יעילות ייצור גבוהה לפרות בעלות יעילות נמוכה  במחקר קודם

מאשר פרות בעלות    25%-מהפרות בעדר( צרכו כמות מזון גדולה יותר בכ  20%בעלות יעילות נמוכה )

בעוד תנובת החלב ורכיביו ותוספת משקל הגוף היו דומים. בבחינה של התנהגות   ,יעילות גבוהה

עילות גבוהה   כי הפרות בעלות יעילות נמוכה אכלו מהר יותר מאשר פרות בעלות י  נמצאהאכילה  

כאשר משך   ,יותר(  23%-גרם לדקה( וצרכו יותר מזון בכל ארוחה )כ  110-גרם לדקה לעומת כ  150-)כ

דקות( היו דומים. כתוצאה מכך יש    210-דקות( וזמן השהייה היומי באבוס )כ  35-ארוחה ממוצעת )כ

זון של הפרה נפגעת.  מתבזבזת ככל הנראה לייצור חום, ויעילות ניצול המהצריכה עודפת של אנרגיה  

מחקרי המשך נעשה ניסיון לשפר את יעילות ניצול המזון של פרות שאובחנו כפחות יעילות על ידי  ב

בחינת דרכים לצמצום צריכת המזון שלהן מבלי לפגוע בתנובה. במחקר מדגמי מקדים מצאנו כי  

 Capsicum spp  Xtract® Caps XL, Pancosma))ח"י( תמצית פלפל    ppm  300או    150הוספה של  

S.A.,הביקורת קבוצות  לעומת  האכילה  קצב  את  מובהק  באופן  האטה  חולבות  פרות  למנת   ) .

  יעילות   בעלות  פרות  על   שונה  באופן  ישפיעו  במנה  טעם  חומרי  כי  היא  המחקר   בבסיס  ההיפותזה

 שלהן  האנרגטיים  לצרכים  מעבר  שצורכות  נמוכה  יעילות  בעלות  פרות.  נמוכה  או  גבוהה  מזון  ניצול

  של   המזון  צריכת  ואילו  ,תשתפר  ויעילותן  לייצור  המזון  צריכת  את  יותר  טוב  יתאימו  או  יצמצמו

בהתאם   .תשתנה  לא  לייצור  המזון  צריכת  את  יותר  טוב  מתאימות  שכבר  גבוהה  יעילות  בעלות  פרות

)ח"י( של תמצית פלפל )מותג( לבליל פרות    ppm  300לכך, מטרת המחקר הייתה לבחון הוספה של  

חולבות בעלות יעילות ניצול מזון נמוכה או גבוהה על התנהגות אכילה, צריכת מזון, תנובת חלב  

 ורכיביו, יעילות ניצול מזון ונעכלות.

חלובה שנייה ומעלה, ללא סימני תחלואה ובין  פרות חולבות גבוהות תנובה מת   40בניסוי השתתפו  

למשך    270-ל  30יום   דגן  בבית  הפרטנית  לרפת  הוכנסו  הפרות  הכוללים    12בתחלובה.  שבועות 

  6-שבועות לבחינת יעילות ניצול מזון פרטנית, ו  4שבועיים הרגלה לממשק ההזנה ולרפת הפרטנית, 

mailto:fadi.salhab@mail.huji.ac.il
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המזון הפרטנית ונתוני ייצור חלב ורכיביו  שבועות נוספים למתן טיפולים. על בסיס נתוני צריכת  

  Nהפרות חולקו לשתי קבוצות לפי מידת היעילות שלהן. כל אחת מהקבוצות )  3-6במהלך שבועות  

בעלות  20=   קבוצות  תתי  לשתי  חולקו  יעילות  הלא  הפרות  וקבוצת  היעילות  הפרות  קבוצת   ,)

)  םמאפייני אנרגיה  מושווה  חלב  תנובת  מזון,  צריכת  של  (, energy corrected milk, ECMדומים 

והקבוצה   תוספת  ללא  מנה  קיבלה  אחת  קבוצה  בתחלובה.  ויום  גוף  משקל  המזון,  ניצול  יעילות 

 ppm  300-של תמצית פלפל למשך שבועיים, ולאחר מכן הוגדלה הכמות ל   150ppmהשנייה קיבלה  

לא  4למשך   פרות  של  המזון  בצריכת  מובהקת  ירידה  אף  על  נוספים.  ביומיים    שבועות  יעילות 

, הפרות התרגלו מהר לטעם ובסה"כ הוספת תמצית הפלפל  ppm  300-ו  150הראשונים לאחר הוספת  

 לא גרמה לירידה בצריכת המזון, אולם נטתה לשפר את תנובת השומן ואת היעילות. 

ימים  N קבוצה

 בתחלובה

משקל 

גוף 

 )ק"ג(

תנובת 

ECM 

)ק"ג 

 ליום(

צריכת 

)ק"ג  ח"י 

 ליום(

ECM/DMI RFI  

)ק"ג 

 ליום(

נעכלות 

)%( 

 73.9 -1.48 1.69 27.0 45.7 641 167 20 יעילות

לא 
 74.1 1.48 1.47 30.8 45.4 665 180 20 יעילות

SEM  12.6 9.4 0.99 0.47 0.03 0.33 0.34 

P  0.62 0.21 0.85 0.01 0.01 0.01 0.74 

הפרות הלא יעילות לאחר חודש תצפית השוואה בין קבוצת הפרות היעילות לעומת קבוצת  :  1טבלה  
(SEM .)שגיאת תקן של ערכי הממוצע לכל פרה = 

טיפול 

)פרות לא 

 יעילות(

N  תנובת

ECM   ק"ג(

 ליום(

שומן 

)ק"ג 

 ליום(

חלבון 

)ק"ג 

 ליום(

צריכת 

)ק"ג  ח"י 

 ליום(

ECM/DMI RFI  

)ק"ג 

 ליום(

נעכלות 

)%( 

 70.3 1.33 1.37 31.7 1.52 1.71 43.5 10 טיפול

 69.4 2.02 1.34 31.8 1.49 1.64 42.6 10 ביקורת

SEM  2.13 0.08 0.08 0.81 0.05 0.42 1.00 

P  0.30 0.08 0.40 0.75 0.06 0.17 0.52 

תמצית פלפל לעומת קבוצת הביקורת    ppm  300השוואה בין פרות לא יעילות שקיבלו    :2טבלה  
 = שגיאת תקן של ערכי הממוצע לכל פרה(. SEMלאחר מתן טיפולים) 

 של מועצת החלב  יםבמימון קרן המחקר העבודה
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על הנעכלות  המופע הכימי ופרופיל חומצות השומן של תוספי שומן  השפעת  

 וביצועי פרות חלב גבוהות תנובה  

 ,  1אלון מיר, ת1פורטניק ורי, י1קמר דר, ה1ליפשיץ ילה , ל1,2שפירר ןח

 עוזי מועלם1* , 3פרנק ילא

וולקני1 מרכז  החקלאי,  המחקר  מינהל  וצאן,  בקר  לחקר  חיים, 2 ;המחלקה  לעלי  המחלקה 

 uzim@volcani.agri.gov.ilתחום בקר, שה"מ. 3 הפקולטה לחקלאות, רחובות;

 

צריך להיות ערוך הביקוש לשומן חלב הולך ועולה בשנים האחרונות, וענף החלב בישראל    מבוא:

לעמוד בביקושים הגבוהים. אשר על כן, העלאת אחוז השומן בחלב מהווה מטרה מרכזית ובעלת  

עדי לשומן במעלי גירה בישראל, חשיבות כלכלית גדולה לענף. שמן ממקור צמחי הינו המקור הבל

)עד  והוא   גבוה  בעלות  80%מכיל שיעור  חומצות שומן  )  18( של  ובלתי   -(  C18פחמימנים  רוויות 

ובעיקר למידת ההרוויה שלו השפעה רבה על המטבוליזם בכרס   ,חומצות השומן  לפרופילרוויות.  

רבים בשוק וההבדלים ביניהם    ועל משק האנרגיה, ולכן גם על ייצור חלב ורכיביו. קיימים מוצרים

מלחי סידן של הוא  בעיקר בפרופיל חומצות השומן, וכן במופע הכימי שלו. המוצר הנפוץ ביותר  הם  

  35%  - כ, ו(C16:0)  חומצה פלמיטית  45%  -מכיל כה  ,( ממקור של שמן דקליםCSFAחומצות שומן )

,  CSFA  -ת אחרות נמצא שלעבודוב(. בעבודה שבצענו לאחרונה בישראל וC18:1חומצה אוליאית )

וניצולת המזון. במספר    ועל  ייצורהיחסית למוצרים אחרים, עם השפעה חיובית על    יש נעכלות טובה

עבודות בעולם נמצא שלחומצה פלמיטית יש באופן יחסי נעכלות גבוהה, ובמספר עבודות נמצאה 

( נמצאה  2019)  וחוב'  de Souzaהשפעה חיובית על תנובת החלב ואחוז השומן בחלב. בעבודה של  

מכלל    80%עד    עלייה של כשתי עשיריות באחוז השומן בחלב עם העלאת שיעור החומצה הפלמיטית

מוצרים בשוק המכילים  פותחו מספר  ואחרים, בשנים האחרונות  לאור ממצאים אלה  החומצות. 

מרביתם טריגליצרידים בעלי נעכלות נמוכה. לאחרונה פותח מוצר    ,שיעור גבוה של חומצה פלמיטית

נו המבוסס על מלחי סידן של חומצות שומן המכיל גם הוא שיעור גבוה של חומצה פלמיטית. א

משערים כי שילוב של מופע כימי בצורת מלחי סידן המועשר בחומצה פלמיטית ישפיע לטובה על  

, ולכן מטרת הניסוי הנוכחי הייתה לבחון נעכלות השומן ויתרום לשיפור אחוז ותנובת השומן בחלב

 (.80%תוספים מועשרים בחומצה פלמיטית ) 2

פרות גבוהות תנובה    42ת בוולקני ובו השתתפו  הניסוי נערך ברפת ההזנה הפרטני   –  חומרים ושיטות

ל כדלקמן:    3  -שחולקו  שהכילו  דומה,  בהרכב  חולבות  במנת  והוזנו  עם  1קבוצות  אדולק   )45%  

מלחי סידן של חומצות שומן עם    (2(,  CS45:35מהמנה )   2.4%אוליאית בשיעור של    35%  -פלמיטית ו

( חומצות שומן חופשיות עם  3(. CS80:10) המהמנ 2.4%אוליאית בשיעור של  10% -פלמיטית ו 80%

(. המנות היו מאוזנות באנרגיה, FF80:10מהמנה )  2%אוליאית בשיעור של    10%  -פלמיטית ו  80%

ועמילן. דגימות כרס וצואה נלקחו על מנת לקבוע את ההשפעות על הכרס, ונעכלות    NDFחלבון,  

מוצגות תוצאות    1קורות חלב.  בטבלה מספר  בי  9שבועות, וכלל    13  -המזון, בהתאמה. הניסוי נמשך כ

 הניסוי.
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. תנובות חלב ורכיביו, צריכת מזון, יעילות ונעכלות 1מספר  טבלה    

 CS45:35 CS80:10 FF80:10  שת"מ * P< 

 a50.4 b49.4 a50.2 0.24 0.006 חלב, ק"ג ליום
3.75b 3.89ab 4.02a 40.0 שומן, %   0020.0  

 0.039 0.04 3.36 3.32 3.29 חלבון, %
 5.03a 4.99ab 4.96b 0.02 0.01 לקטוז, %  

 1.81b 1.84ab 1.92a 0.03 0.05 שומן, ק"ג ליום
 47.6b 47.7b 49.1a 0.31 0.12 חמ"ש, ק"ג ליום 
 48.3ab 47.9b 49.1a 0.27 0.008 חמ"מ, ק"ג ליום

 0.67 0.29 30.9 30.6 30.6  צריכת מזון, ק"ג ליום
 0.10 0.01 1.64 1.64 1.66 חלב לק"ג מזון

 1.57b 1.57b 1.62a 0.01 0.59 חמ"ש לק"ג מזון
 1.56b 1.57b 1.66a 0.01 0.78 חמ"מ לק"ג מזון

.647.4b 648.4b 614.4a 0030 מזון לק"ג חמ"מ, גר'   740.  
 8.59a 8.54a 6.26b 0.36 0.0001 מאזן אנרגיה, מק"ל ליום

 59.5ab 61.6a 57.3b 1.21 0.06 נעכלות חומר יבש, %
 62.1ab 64.1a 59.4b 1.19 0.03 נעכלות חומר אורגני, % 

 62.3a 61.0a 56.1b 1.61 0.02 , %נעכלות חלבון
 NDF% , 29.7b 37.4a 29.3b 1.39 0.002נעכלות 

 77.1a 79.1a 66.1b 3.6 0.05 , %נעכלות שומן
 

ה תוצאות:   בטיפול  יותר  נמוכות  היו  היו   CS80:10-תנובות החלב  ותנובת השומן  ואחוז השומן   ,

  - . תנובות החמ"ש היו גבוהים יותר בקבוצת הCS45:35  -לעומת ה  FF80:10  - גבוהים יותר בקבוצת ה

FF80:10  ה בקבוצת  יותר  גבוהים  היו  החמ"מ  ותנובות  הקבוצות,  בשאר  מאשר   FF80:10  -מאשר 

ביעילות לייצור חלב. היעילות לייצור    . לא נמצאו הבדלים בצריכת מזון, אוCS80:10  -בקבוצת ה

מאשר בשאר הקבוצות. הנעכלות של כל רכיבי    FF80:10  -חמ"ש וחמ"מ היו גבוהים יותר בקבוצת ה

הטיפולים שכללו   2, כאשר נעכלות השומן הייתה זהה בין  FF80:10  -המנה היו נמוכים יותר בקבוצת ה

 .  FF80:10 -מלחי סידן, וגבוהה יותר מקבוצת ה

מתוסף השומן תורמת להעלאת אחוז השומן,    80%תוספת חומצה פלמיטית עד כדי  ומסקנות:    דיון 

ה בטיפול  רק  נמצאה  השומן  בתנובת  התוספת  יותר FF80:10  -אבל  הנמוכה  החלב  תנובת  בגלל   ,

ה כל רכיבי המנה הושפעה בעיקר מן המופע הכימי שלו, כאשר  CS80:10  -בטיפול  . הנעכלות של 

חומצו של  לפרופיל  הנעכלות  קשר  ללא  סידן,  מלחי  מאשר  יותר  נמוכה  הייתה  חופשיות  שומן  ת 

חומצות השומן. למרות הנעכלות הנמוכה בטיפול זה, התנובות היו גבוהות יותר, ויכול להיות שיותר  

אנרגיה תועלה לייצור בטיפול זה מאשר למסת גוף, שבא לידי ביטוי גם במאזן אנרגיה שלילי יותר  

חשובה מניסוי זה היא שנעכלות השומן נקבעת במידה רבה ע"י המופע הכימי    בקבוצה זו. מסקנה 

שלו ופחות ע"י פרופיל חומצות השומן, אבל זה לא בהכרח משפיע על תוצאות ייצור החלב ורכיביו,  

 בגלל חלוקת נוטריאנטים שונה.     

 העבודה במימון קרן המחקרים של מועצת החלב
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חומצה פלמיטית לחומצה אוליאית בתוסף שומן  השפעת שינויים ביחסים בין  

 המוגש כמלחי סידן של חומצות שומן על וביצועי פרות חלב גבוהות תנובה 

 ,  1אלון מיר, ת1פורטניק ורי, י1קמר דר, ה1ליפשיץ ילה , ל1,2*חן שפירר

 מועלם וזי, ע3פרנק .א

המחלקה לעלי חיים, 2 ;המחלקה לחקר בקר וצאן, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני1

 תחום בקר, שה"מ.3 הפקולטה לחקלאות, רחובות;

uzim@volcani.agri.gov.il 

 

ובעיקר למידת ההרוויה שלו השפעה רבה על המטבוליזם בכרס ועל   ,חומצות השומן  לפרופיל  מבוא:

הם משק האנרגיה, ולכן גם על ייצור חלב ורכיביו. קיימים מוצרים רבים בשוק וההבדלים ביניהם  

וכן במופע הכימי שלו. מלחי סידן של  הוא  המוצר הנפוץ ביותר    בעיקר בפרופיל חומצות השומן, 

  35%  - כ, ו(C16:0)  חומצה פלמיטית  45%  -מכיל כה  ,( ממקור של שמן דקליםCSFAחומצות שומן )

,  CSFA  -עבודות אחרות נמצא שלב(. בעבודה שבצענו לאחרונה בישראל וC18:1חומצה אוליאית )

וניצולת המזון. במספר    ועל  ייצורהיחסית למוצרים אחרים, עם השפעה חיובית על    יש נעכלות טובה

עבודות בעולם נמצא שלחומצה פלמיטית יש באופן יחסי נעכלות גבוהה, ובמספר עבודות נמצאה 

( נמצאה  2019)  וחוב'  de Souza  בעבודה של  השפעה חיובית על תנובת החלב ואחוז השומן בחלב.

 80%  כדי  ות באחוז השומן בחלב עם העלאת שיעור החומצה הפלמיטית עדעלייה של כשתי עשירי

החומצות.   יש  מכלל  סידן  כמלחי  המוגשים  שומן  לתוספי  כי  הראינו  שביצענו  קודמות  בעבודות 

כן הראינו שלתוספת   כמו  חופשיות.  או חומצות שומן  טריגליצרידים  יותר מאשר  גבוהה  נעכלות 

אחוז השומן בחלב, ולמופע הכימי יש אפקט משמעותי יותר  חומצה פלמיטית יש אפקט חיובי על  

על הנעכלות מאשר פרופיל חומצות השומן. מסיבות טכניות למלחי סידן יש עדיפות על פני חומצות  

שומן חופשיות, כמו חיי מדף וכו'. כמו כן, ליחס בין החומצה הפלמיטית לבין החומצה האוליאית 

ל גדולה  משמעות  הנראה  ככל  יש  הייצור.  בתוסף  על  האפקטים  בזאתלאור  גבי  הנוכחי  ,  ניסוי 

התמקדנו במלחי סידן של חומצות שומן, אבל ביחסים משתנים בין החומצה הפלמיטית והאוליאית  

 בתוסף. 

 מטרת המחקר 

פרות גבוהות תנובה    42הניסוי נערך ברפת ההזנה הפרטנית בוולקני ובו השתתפו    –  חומרים ושיטות

ל כדלקמן:  קבוצות    3  -שחולקו  שהכילו  דומה,  בהרכב  חולבות  במנת  עם  1והוזנו  אדולק   )45%  

מלחי סידן של חומצות שומן עם    (2(,  CS45:35מהמנה )   2.2%אוליאית בשיעור של    35%  -פלמיטית ו

( מלחי סידן של חומצות שומן  3(.  CS60:30) מהמנה  2.2%אוליאית בשיעור של    30%  -פלמיטית ו  60%

(. המנות היו מאוזנות באנרגיה,  C70:20) מהמנה  2.2%אוליאית בשיעור של    20%  -פלמיטית ו  70%עם  

ועמילן. דגימות כרס וצואה נלקחו על מנת לקבוע את ההשפעות על הכרס, ונעכלות    NDFחלבון,  

 ביקורות חלב.   9שבועות, וכלל  13 -המזון, בהתאמה. הניסוי נמשך כ

 מוצגות תוצאות הניסוי. 1בטבלה מספר 
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. תנובות חלב ורכיביו, צריכת מזון, יעילות ונעכלות 1טבלה מספר    

 CS45:35 CS60:30 CS:70:20  שת"מ * P< 

 a52.0 b51.1 c47.3 0.27 0.002 חלב, ק"ג ליום
 3.55b 3.94a 3.87a 0.07 0.0003 שומן, %

 0.09 0.02 3.46 3.41 3.43 חלבון, %
 0.84 0.02 5.04 5.03 5.03 לקטוז, % 
 1.82a 1.99a 1.78b 0.04 0.0001 שומן, ק"ג 
 1.77a 1.72a 1.58b 0.02 0.0001  חלבון, ק"ג
 2.62a 2.56a 2.33b 0.04 0.0001 לקטוז, ק"ג

 48.4b 50.1a 46.1c 0.32 0.18 חמ"ש, ק"ג ליום 
 50.2a 51.0a 47.2b 0.27 0.01 חמ"מ, ק"ג ליום

 32.2b 33.5a 31.3c 0.27 0.0001  צריכת מזון, ק"ג ליום
 1.63a 1.54b 1.52b 0.01 0.0001 חלב לק"ג מזון

 0.41 0.01 1.48 1.50 1.50 חמ"ש לק"ג מזון
 0.09 0.01 1.52 1.53 1.56 חמ"מ לק"ג מזון

 0.76 0.38 7.51 7.98 7.32 מאזן אנרגיה, מק"ל ליום
 

מאשר בשאר הטיפולים, ואחוז השומן    CS70:20-תנובות החלב היו נמוכות יותר בטיפול התוצאות:  

ה בקבוצת  יותר  נמוך  הCS45:35  -היה  בקבוצת  יותר  גבוהים  היו  השומן  תנובות   .-  CS45:35 ו -  

CS60:30  ה הCS70:20  -לעומת  בקבוצת  ביותר  גבוהים  היו  החמ"ש  תנובות   . -  CS60:30  ותנובות  ,

. צריכת המזון הייתה CS70:20  -לעומת ה  CS60:30  -ו CS45:35  -ה  -בקבוצות ה   החמ"מ היו זהות  

היעילות לייצור חמ"ש וחמ"מ .  CS:70:20  -ונמוכה ביותר בקבוצת ה  CS60:30  -גבוהה ביותר בקבוצת ה

. תוצאות CS45:35  -היו זהים בין הקבוצות, ואילו לייצור חלב היעילות הייתה גבוהה ביותר בקבוצת ה

 הנעכלות טרם נותחו. 

מתוצאות עבודה זו ניתן לראות כי ליחס בין החומצה הפלמיטית לחומצה האוליאית    ומסקנות:דיון  

השפעה משמעותית על התפוקות. אחוז השומן היה גבוה ככל ששיעור החומצה הפלמיטית עלה, 

עם מתן התוסף   ירדה  והחמ"מ  לירידה    , מה שגרםCS:70:20אבל תנובת החלב  בתנובות החמ"ש 

ניתן ג זה.  יותר בטיפול הבטיפול  גבוהות  היו  , מאשר בשאר CS45:35  -ם לראות שתנובות החלב 

 הטיפולים. 

חומצות    2ניתן להסיק במידה מסוימת שבעתיד נוכל להשתמש בתוספי שומן בעלי יחסים שונים בין  

     אלה, בהתאם למטרה שנגדיר: תוספת חלב או שומן.  

 

 העבודה במימון קרן המחקרים של מועצת החלב
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 מעורבותם של פרוטוזואה ריסנית במטאבוליזם של הכרס וייצור מתאן 

 1,2, עידו טויבר*1אלי ז'מי
המחלקה לבקר וצאן, מכון בעלי חיים, מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, ראשון לציון,  1

 .agri.gov.ilelie@volcani .ישראל

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה על שם רוברט סמית, האוניברסיטה העברית, רחובות,  2
 .ישראל

בכרס הפרה שוכנת אוכלוסיית מיקרואורגניזמים המורכבת ממספר גדול של מינים אשר חשיבותם 

התמחות בפירוק ועיכול יעיל  לפרה והאפקט שלהם על הסביבה מתבטאת באופנים רבים הכוללים  

של המזון הצמחי, בריאותה של הפרה ופליטה של פסולת וגזים לסביבה. למרות ההתקדמות בשנים 

אשר   טכנולוגיות  והתפתחויות  בכרס,  המתרחשים  התהליכים  של  המורכבות  בהבנת  האחרונות 

בכרס אינו ברור  אפשרו מבט מעמיק באוכלוסייה זו, תפקידם של חלק מקבוצות המיקרואורגניזמים  

המהווים איוקריוטים  תאים  קבוצת  הפרוטוזואה,  לגבי  במיוחד  נכון  זה  חסר  כיום.    50%-כ   גם 

של   זו  שקבוצה  כך  על  מצביעים  קודמים  מחקרים  בכרס.  המיקרואורגניזם  של  מהביומסה 

אנרגיה   להפיק  ויכולתה  הפרה  לבריאות  הקשורים  רבים  בתהליכים  מעורבת  מיקרואורגניזמים 

כגז  מהמזון הידוע  מתאן,  גז  המייצר  המתאנוגנזה  בתהליך  במעורבותה  חשודה  זו  קבוצה  בנוסף   .

חממה פוטנטי בעל השפעה סביבתית שלילית רבה. טענה זו מבוססת על כך שקיימת מערכת יחסי 

גומלין בינם לבין ארכאה מתאנוגנים, האחראים הבלעדיים על יצירת מתאן בכרס, אשר מגבירה את 

ו מצביעים על כך שהבנת הדינמיקה של פרוטוזואה בכרס  לת מתאן. כל התפקידים אלפוטנציאל יציר

ייצור   של  פרמטרים  לשימור  במקביל  מתאן  פליטת  למיגור  חדשניות  לאסטרטגיות  להוביל  יכולה 

במחקר זה שמנו כמטרה לחקור את הדינמיקה של הפרוטוזואה בכרס הפרה ויציבותה תחת  בפרה.  

ף, אני בחנו את השפעתם של פרוטוזואה על פרמטרים מטאבוליים של  משטרי הזנה שונים. בנוס 

של   סלקטיבית  החסרה  התכנות  את  להעריך  מנת  על  פונקציונליים  חיידקים  ואוכלוסיית  הכרס 

ם השפעה מינימלית על  ע אוכלוסיות המעורבות באופן משמעותי בפליטת מתאן ללא השפעה או  

 לפרה. ייצור מטאבוליטים המהווים מזון  

 תוצאות המחקר 

תוצאות העבודה מראות כי, בניגוד לאוכלוסיית חיידקים אשר הרכבה מושפעת רבות על ידי הדיאטה,  

אוכלוסיית הפרוטוזואה הינה יציבה יותר, ואם זאת שונה מהותית בין הפרות. בהתבסס על מחקרים 

ם )פרוקריוטים( של הכרס.  קודמים, הרכב הדיאטה בפרה מהווה גורם מרכזי לשינויים בהרכב החיידקי

התבצעו   לא  בכרס  השוכנות  השונות  הממלכות  בין  התזונה  שינוי  השפעת  על  השוואה  זאת,  עם 

שהופקו מנוזל הכרס מראה השפעה מובהקת    18S-ו  rRNA 16S-במחקרים קודמים. ניתוח רצפי ה

ניתן לראות רק השפעה מינו ולא של הדיאטה על הקהילה הפרוקריוטית כצפוי. לעומת זאת  רית 

ראינו דמיון    Bray-Curtisמובהקת על קהילת הפרוטוזואה. באמצעות מטריצת קהילת השונות של  

: ANOSIM, R = 0.525, P = 0.001דיאטה מובהק המתבטא בהתקבצות בין הדוגמאות השונות ) -תוך

ף המערך  ב'(. תוך מינו  1; איור  ANOSIM, R = 0.172, P = 0.089א'(, בהשוואה לפרוטוזואה )  1איור  

המתודולוגי שלנו על מנת להעריך האם קהילת הפרוטוזואה תלויה ויציבה יותר במארח בהשוואה  

פרות שהתזונה שלהן התחלפה מאחוז סיב נמוך לאחוז סיב גבוהה.   5לקהילה הפרוקריוטית, דגמנו  

mailto:elie@volcani.agri.gov.il
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של   השונות  מרחקי  את  משתי   Bray-Curtisחישבנו  והפרוטוזואה  הפרוקריוטים  אוכלוסיות  של 

 Wilcoxon, Pנקודות זמן של אותה חיה וראינו הבדל משמעותי בין האוכלוסיות מבחינת יציבות  )

 0.442לעומת    0.677הוא    16Sג'(. המרחק הממוצע בתוך המארח בהתבסס על רצפי    1; איור  0.032 =

ל(,  . תצפית זו רומזת על כוחות אחרים, מעבר לתנאי סביבה )המושרים על ידי דיאטה למש18Sברצפי  

המכתיבים את הרכב אוכלוסיית הפרוטוזואה. מדידת מתאן מראה כי לפרוטוזואה השפעה על הגברת 

 ד'(   1יותר ייצור מתאן )איור    80%ל  25%הפרות. שינוי בפליטה נע בין  מתאן, אך לא באופן שווה בין  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 מסקנות 

התוצאות שלנו מראות שהדינמיקה של אוכלוסיית הפרוטוזואה שונה מאוכלוסיית הפרוקריוטים 

כי   נראה  כן,  על  יתר  בהרכבו.  ביותר  החזק  הקובע  הוא  דיאטה  ולא  שהמארח  בעיקר,  בכרס, 

האוכלוסייה ספציפית יותר למארח בהשוואה לאוכלוסיית הפרוקריוטים, כפי שניתן לראות בשינוי 

. ההבדל בדפוסי  LF-ל  HFת בהרכב האוכלוסייה כאשר אותן פרות עוברות מדיאטת הקטן משמעותי

הדינמיקה עשוי להיות קשור לכוחות האקולוגיים השונים המעצבים את אותן אוכלוסיות ולגודלן, 

המאפיינים הפיזיולוגיים והמורפולוגיים השונים שלהם. בנוסף ניתן לראות כי אוכלוסיות פרוטוזואה  

ת באופן שווה בין הפרות השונות, מה שרומז על אוכלוסיות "רצויות" שהרכבן מתעל  אינן משפיעו

 את האנרגיה מהמזון לכיוון מתאן בצורה פחותה יותר.

 

 

 ג' 

 ד' 

. אפיון שוני הרכב חיידקי ופרוטוזואלי בכרס הפרה תחת דיאטות שונות. 1איור  

נקודה    PCoaציר    )א'( כל  בכרס.  הבקטריה  אוכלוסיית  הרכב  על  מבוסס  אשר 

מייצגת את סך האוכלוסייה החיידקית בפרה אחת והמרחקים בין הנקודות, את רמת 

הדמיון בין הפרות. כל צבע מייצג דיאטה שונה. ניתן לראות שפרות אשר מצויות 

על  הדיאטה  השפעת  על  שמצביע  מה  ביחד  להתקבץ  נוטות  דיאטה  אותה  תחת 

  ה מראה התקבצות פחות  )ב'(אוכלוסייה זו. לעומת זאת, אוכלוסיית הפרוטוזואה  

ולא מובהקת שמצביע על שינויים מינוריים יותר בהרכב האוכלוסייה בפרות תחת  

שונות.   )  )ג'(דיאטות  החיידקים  אוכלוסיית  בהרכב  השוני  בהיררמת  ( אפור 

וואה נעשתה לכל פרה ( בפרות בהן הוחלפה הדיאטה. ההשאפור כההרוטוזואה )פו

מצביע על שוני   1-מצביע על השוני כאשר ערכים קרובים ל  Y-עם עצמה. ציר ה

גדול יותר. ניתן לראות שאוכלוסיית החיידקים משתנה באופן מהותי ומובהק, ביחס 

של נוזל כרס עם ובלי    in-vitroבחינת יצירת מתאן  ד'(  לאוכלוסיית הפרוטוזואה. )

שעות לאחר ההדגרה וקביעת   24המבחנות הודגרו למשך    אוכלוסיית הפרוטוזואה.

. ניתן לראות שלאוכלוסיות  כמות המתאן הנפלטת נבחנה בעזרת גז כרומטוגרפיה

.  80%ל  25%פרוטוזואה שונות השפעה שונה על ייצור מתאן הנעה בין הגברה של  

 במתאן.

 

Anosim R = 0.22 

p = 0.02 

Anosim R = 0.74 

p < 0.0001 
 ב' א' 
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בחיטה ישראלית והשפעתן על    מבט חדש על תכונות קנה קנה דחוס מול חלול:  

 יצרנות ואיכות מספוא 

 . 2דוד-בן ואיר, 2, מולה גרמה טאיה2זילברברג, מיכאל 2סימון נטאוגראנה , 1דניאל ביקל* 

 מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.  -2שה"מ, משרד החקלאות;  -1

bik.dan374@gmail.com 

קנה החיטה מהווה את התשתית הפיזית ליצירת הקמה במהלך עונת הגידול. על תכונות הקנה :  מבוא

חיטה   של  ובהקשר  בעולם  יחסית  מצומצם  מחקר  בוצע  מפרקיו  ואורך  דופנו  עובי  רוחבו,  כמו 

הינם בעלי קנה חלול. לאחרונה    ישראלית כמעט ולא נחקר. זני החיטה הישראלית המודרניים למשל

בוצעו הכלאות של זנים מצפון אמריקה בעלי קנה דחוס עם זני עלית ישראלים. הקנה הדחוס בחיטה  

מכיל תוספת של רקמה פרנכימתית )בדומה לתירס, סורגום, קינואה, שלמון יפואי ועוד(, תכונה זו  

לעמידות לרביצה באמצעות   לי אף לתרוםעשויה להיטיב עם מילוי הגרגר בגידול ייעודי לגרעינים ואו

חיזוק התשתית הפיזית של הקמה. במחקר זה בקשנו לבחון את השפעת תכונה זו על יצרנות ואיכות  

 חומר היבשעל יבול ה  דחוסההשפעה של תכונת הקנה המספוא עבור ענף החלב. חשוב לציין כי  

 זה.  י מכוון לסגירת פערהמחקר הנוכחבספרות העולמית, ו )ח"י( והרכבו נחקרה מעט מאד

? הצמחית  ההרכב הרקמהאם ואיך ישתנה    ם בעלי קנה דחוס מעלה שאלות מעניינות:זני   בחינת

פיזיקאלים   כיצד שינויים ולנעכלות המספוא? האם שינויים  יתרמו לאיכות הסיב    בהרכב הרקמה 

האם צמח בעל קנה דחוס יהיה "גס" יותר    ?ברקמת הצמח ישפיעו על פוטנציאל ההחמצה  וכימים

זמן  משך הקמלת צמח בעל קנה דחוס לשחת תימשך ל  ושמירה על תנאי כרס? האם  הע"גמבחינת  

 אכל שחת כזו? יסביר ובאיזו מידה ת

 גס.בחיטה על יבול ואיכות המספוא הדחיסות הקנה בחינת ההשפעה של מטרת המחקר: 

העבודה:  זה    שיטות  הורים   8  ונבחרלניסוי  )החולקים  מיוצבים  הומוזיגוטים  קווים  של  צמדים 

משותפים(, כאשר כל צמד מורכב מקו חיטה בעל קנה חלול וקו בעל תכונת קנה דחוס. הניסוי בוצע  

  - ( בחלקות של כ n=4, ונזרע במתכונת של הסתכלויות צמודות בבלוקים באקראי ) 2022-2021בעונת 

לו    ,IIAXISה שימוש במד כח  נעשכאמצעי חיזוי לאומדן חוזק הביומסה המבנית של הקמה  מ"ר.    12

מדידות הקנה    תוכנן מתאם ייעודי לאפיון בשדה )יוסי קשתי, המכון להנדסה מנהל המחקר החקלאי(.

הערכת ה ומשקל הקנה.  דחיסות הקנה,  דופן הקנה  רוחב   סופיהיבול  כללו את שטח חתך הקנה, 

)חלד"ג(, ע"י   דונג  וכאשר הגיע לשלב סוף מילוי חלב/תחילת הבשלת,  מועדובצעה לכל קו חיטה  התב

בוצעו בדיקות כימיות מקיפות הכוללות נעכלות   .ס"מ מהקרקע  15מ"ר בגובה    1/8דיגום ידני של  

 וריכוז הסוכרים המסיסים בקנה. NDFמקטע 

מועד   וצאות: ת  קמה,  )גובה  מרכזיות  אגרוטכניות  בתכונות  פנוטיפי  דמיון  חלק  קווים  צמד  כל 

השתבלות וכו'(, מה שמאפשר לנו לבודד ולהתמקד בתכונה הנבחנת, קרי דחיסות הקנה. התכולות 

בהשוואה בין שתי  באופן סטטיסטי    ולא נבדל  שעות, ויבול הח"י  30  -ב  NDF  - הכימיות, נעכלות ה

. הערכים שהתקבלו דומים לערכים סנדרטיים של שחת/תחמיץ חיטה  (1)טבלה  יטה  תכונות הקנה בח

  NDF  -יבול הח"י ובנעכלות הלא התקבלו הבדלים בהמתקבלים במשקים ובמרכזי המזון בישראל.  

 (. 1בתוך כל צמד קווים בעלי רקע גנטי משותף )איור 

mailto:bik.dan374@gmail.com
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ונעכלות    ההרכב הכימי  במשתניהשוואת ממוצעים כללית בין קווים עם קנה חלול ומלא    .1טבלה  
 ע"ב ח"י של קווי הניסוי לפי חלוקה של קווים בעלי קנה חלול. NDF -ה

( וקנה Hבקווי הניסוי בעלי קנה חלול ) NDF -יבול הח"י )גרם/מ"ר( בשלב חלד"ג ונעכלות ה. 1איור  
 .2021-22( בחלוקה לפי צמדים משדה הניסוי בצפריה בעונת Sדחוס )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחקר  .  קווי חיטה בעלי תכונות קנה דחוס בתנאי פלחהגידול  של  שנייה ברציפות  השנה  זו ה  לסיכום:

אינו  חיטה בעלת קנה חלול של  ( NDF)הרכב כימי ונעכלות  הערך התזונתיזה בראשיתו ומסתמן כי 

של   נדרש המשך בחינהחיטה בעלת קנה דחוס, במידה ואכן ייכנסו לשימוש בפועל.  נופל מזה של  

  קווים מצטיינים וסביבות גידול נוספות, בכדי לבסס את הערך התזונתי והכלכלי של חיטה בעלת 

 תכונות קנה משופרות.  

 .קרן המחקרים של שה"מו קרן המחקרים של מועצת החלב העבודה במימון

  

SEM  פרמטר  קנה חלול  קנה דחוס 

 חלבון כללי )%(  6.44 6.48 0.144

0.867 54.9 54.5 aNDFom   )%( 

0.498 36.5 36.3 ADF   )%( 

 ליגנין )%(  5.01 4.96 0.115

 עמילן )%(  11.7 10.9 0.704

 )%(   WSCסוכרים מסיסים   12.7 12.2 1.401

 פל"מ )%(  27.9 27.4 0.817

 אפר )%(  8.96 8.92 0.177

 ( NDF  - שעות )% מ   NDFom  30נעכלות   46.7 46.6 0.889
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 , על ביצועי היצור של פרות חלב וז השפעת החלפת שעורה במנה, בסוכר 

 2ורן סולומון 1אהוד )אודי( שוהם*
 rans@ambar.co.ilמכון תערובת "אמבר"; 2רפת סעד; 1

פחמימות הצמח מקוטלגות כפחמימות דופן התא שנעכלותן/פריקותן קטנה ואיטית יחסית    רקע:

)צלולוזה והמיצלולוזה(, ופחמימות תוכן התא שנעכלותן/פריקותן גבוהה ומהירה )עמילן, וסוכרים 

 -כ  פשוטים( על פי המלצות אמריקאיות, רצוי שריכוז הסוכרים במנת חולבות גבוהות תנובה יהיה

מה6-8% כ  ,  של  תוספת  כסוכר    3%-שמאפר  ודומיהם,  ממהמנה  גבינה  מי  )כמו  סוכריים  מקורות 

תלויה במקורות   ,החיובית  הוהשפעת  הסוכרית  מולאסה, שיירי פירות וכו'(. עם זאת, שעור התוספת

. )אותו אמור הסוכר להחליף( ופריקותו  הפחמימות הפריקות האחרות, ובמיוחד בריכוז העמילן במנה

תקין   pHימאליים מייחסים לתוספת סוכר הורדת ריכוז האמוניה בכרס, שמירה על  בתנאים אופט

כרס. בהתייחס לנתיבים -ותרומה ליצור שומן החלב, במיוחד כאשר הסוכר מחליף עודפי עמילן פריק

( העמילוליטיים  הכרס  חיידקי  בכרס,  הפרופינאט   מנצלימטבוליים  יצור  את  מגבירים  העמילן( 

ואיל בכרס,  הסכרוליטיים  והלקטאט  לחיידקים  סוכר(  ו  האצטט )מנצלי  יצור  הגברת  מייחסים 

 בכרס, ומהווים חומרי מוצא ליצור שומן החלב. pH-תוצרים שממתנים ירידת ה –והבוטיראט 

העבודה: לבחון    מטרת  סוכרי השפעת  הייתה  במקור  שעורה(  )גרעין  פריק  עמילן  מקור  החלפת 

 רפת מסחרית. )סוכרוז( על ביצועי פרות חולבות בתנאי

חדשים(. קבוצות גבוהות    3-כ)  21  ועד לפני פסח  20התבצעה ברפת סעד מדצמבר    מהלך העבודה:

, על פי תנובת מבכירות(  37%פרות בכל קבוצה;    90-)כ  קבוצות דומות וסגורות  2-חולקו ל    התנובה

( )  45-כהחלב  התחלובות  מספר  )2.5ק"ג/יום(,  מהמלטה  והמרחק  שהו   159(  הקבוצות  שתי  יום(. 

בסככות בתנאים דומים, וזכו לממשק עבודה יומי זהה )כולל חלוקות מזון וקרובים(. ביקורות חלב  

נערכו אחת לשבועיים כולל ביקורת מקדימה לניסוי. קבוצת הביקורת הוזנה במנה המקובלת ברפת 

הטיפול,  "מנת  ) בעוד שבקבוצת  שעורה  1שעורה"(,  סובין   600-בהוחלף    בחליפה,  ק"ג  סוכר,  גרם 

בעבודה   (.ק"ג חומר יבש  20מנה על בסיס  )"מנת סוכר"; הנתונים לגבי    אחריםקטנים  ומשלימים  

;  NDF  30%-חלבון; כ  16.5%:  שאר רכיבי המנות היו זהים, אחת לכל טיפול;  חליפות  2-עשה שימוש בנ

- תירס, גלוטן פיד, ליפתית ומזון גס )המבוסס תחמיצי תירס, חיטה ושחת חיטה(; כמו כן ג.    35%-כ

DDG מקור הסוכר היה מחברת סוגת, כזה אשר לא היה ראוי לאספקה הומאנית מטעמים אסטטיים .

יצור החלב, ריכוז השומן החלבון והלקטוז, כנתונים יומיים ממערכות אפימילק    -נמדדו: א    .בלבד

ריכת המזון הקבוצתית על פי נתוני  צ  -ריכוז השומן, החלבון והלקטוז )ביקורות חלב(; ג    -ואפילאב; ב  

בתכנת   התבצע  סטטיסטי  ניתוח  יומית(.  ונמדדו  )נאספו  שאריות  מנוקה  תיקון  JMPבקרית,  עם   ,

קווארינס ליצור החלב ורכיביו, מרחק מהמלטה ומספר התחלובות, לאחר חלוקת הפרות והרגלתן,  

 קודם להאבסת מנות הניסוי. 

מוצגים ממוצעי יצור החלב, ק"ג/פרה/יום, ריכוז המוצקים )נתוני בקר חליבה   1בטבלה    תוצאות ודיון:

יומיים ונתוני ביקורות החלב(, וכן צריכת המזון הקבוצתית הממוצעת )מנוקה שאריות; כל נתוני 

ופשוטים, של כל הפרות ששהו בקבוצה במהלך העבודה(. כמתואר   םהיצור מוצגים כממוצעים גולמיי

 חדשי העבודה הירידה  3, תנובות החלב של פרות הניסוי היו גבוהות, ובמהלך 1בטבלה 

mailto:rans@ambar.co.il
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מההמלטה הייתה קטנה.   בגין ריחוק

הייתה   הקבוצתית  המזון  צריכת 

ק"ג  1-גבוהה יותר במנת הסוכר )בכ

מנת   של  מזו  ח"י/פרה/יום( 

 השעורה, מה שבא לידי ביטוי גם

יותר  גבוהים  וחמ"מ  חלב  בתנובת 

ק"ג/פרה/יום,   0.5-ו  0.4-)בכ

היו   המוצקים  ריכוזי  בהתאמה(. 

טבלה   ביצועי   2דומים.  את  מציגה 

כערכי   הפרות,  של   LSMהיצור 

סטטיסטית(  ומתוקנים  )מנותחים 

של הפרות אשר התחילו וסיימו את 

הניסוי.  לא נמצא הבדל בין תנובת 

החלב של פרות הטיפול והביקורת. 

כן לא נמצאו הבדלים בריכוזי  כמו 

שתי  בין  והלקטוז  החלבון  השומן, 

הקבוצות, וכן ביצור היומי של רכיבי  

הבדל  נמצא  לא  בדומה,  החלב. 

בי הקבוצות. ביצור החמ"מ   ן שתי 

, יצור החלב/נחלבת היה כמעט זהה בין נתוני ביקורות החלב ואלו  ללא קשר לטיפולים התזונתיים

ק"ג/פרה/יום(; עם זאת, ריכוז רכיבי החלב )% השומן והחלבון( היה שונה    42.5-של בקר החליבה )כ

מתוצאות העבודה    במעט בין נתוני אפילאב ונתוני ביקורת החלב, אם כי ההבדלים היו מזעריים.

גרם( לא גרמה לפערי יצור ברורים.    600-מסתמן שהחלפת עמילן שעורה בסוכרוז, בשיעור מינורי )כ

נראה לכאורה שפרות מנת השעורה לא סבלו מעודפי עמילן, ובמיוחד לא סבלו מעודפי עמילן פריק 

יו ממקור של תירס )ופגיעה בתנאים האופטימאליים בכרס(, כנראה משום שמרבית הגרעינים במנה ה

גרעינים    6ק"ג מתוך    5) הגבוהות    –ק"ג  תנובות החלב  זו  עמילן שרידי(; תומכים במסקנה  מקור 

ריכוז השומן הגבוה בחלב, צריכת המזון הגבוהה ושגרת היום יום ללא הפרעות -במהלך העבודה, 

 עיכול. 

ריים לרוב לא גרמה  בשגרת הרפת הישראלית, החלפת מקורות עמילן במקורות סוכ  –חשוב לציין  

לפגיעה ביצור החלב וביצור שומן החלב )כמו מולסה, מי גבינה רגילים ומרוכזים, מדר ליקר, פירות,  

קליפות תפוזים ואחרים, אם כי כל אחד מהדוגמאות הללו, שונה במקור הסוכרי ובשאר הרכיבים(; 

זו היא   ועבודה  ראשונית, ומהבודדות מסקנות דומות התקבלו בעבודות שפורסמו בארה"ב. היות 

בשעורים  ולנקוט  בעתיד,  עליה  לחזור  שוקלים  אנו  בסוכר,  עמילן  להחלפת  בנוגע  בארץ  שבוצעו 

 גבוהים יותר של החלפת עמילן בסוכר.

 

של ורכיביו ויצור חלב יומי  )נתוני בקרית( צריכת מזון קבוצתית  :1טבלה  
 כל הפרות שהוזנו במנות הניסוי )ממוצעים פשוטים ± סטיית תקן(

 סוכר  שעורה  טיפול 
 STDEV ממוצע  STDEV ממוצע   

 יומיים של בקר חליבה )צח"מ(  החלב  נתוני
 1.41 43.2 1.51 42.8 תנובת חלב, ק"ג/פרה/יום 

 1.21 29.0 0.95 27.9 צריכת מזון, ק"ג ח"י/פרה/יום 
 נתוני ביקורות חלב 

 0.73 3.97 0.67 3.95 % שומן 
 0.38 3.62 0.33 3.64 % חלבון
 0.29 4.84 0.28 4.87 % לקטוז 

 10.4 42.9 10.3 42.4 ק"ג/פרה/יום תנובת חלב, 
 8.38 45.3 9.46 44.8 חמ"מ יומי, ק"ג/פרה/יום 

 516 240 634 274 תאים סומטיים 

  (; LSM)  יצור החלב ורכיביו על ידי הפרות שניזונו במנות הניסוי . 2טבלה  
נתוני בקר חליבה )צח"מ, אפילאב; טבלה עליונה(  ונתוני ביקורות חלב 

 )טבלה תחתונה(. 
 SEM P סוכר  שעורה  טיפול 

 נתונים יומיים של בקר חליבה )צח"מ, אפילאב( 
 0.84 0.01169 42.6 42.5 יום /יצור חלב, ק"ג/פרה

 0.77 0.00086 3.98 3.98 שומן  %
 0.99 0.0006 3.75 3.75 חלבון %

 0.21 0.00049 1.67 1.68 יצור שומן יומי, ק"ג/פרה/יום 
 0.38 0.00043 1.60 1.60 יצור חלבון יומי, ק"ג/פרה/יום 

 נתוני ביקורות חלב 
 0.81 0.028411 42.8 42.7 יום /יצור חלב, ק"ג/פרה

 0.66 0.003002 4.04 4.01 שומן  %
 0.22 0.000665 3.64 3.67 חלבון %
 0.39 0.000686 4.75 4.77 לקטוז  %

 0.70 0.02959 45.6 45.8 יום /יצור חמ"מ, ק"ג/פרה
 0.93 0.001447 1.69 1.69 יצור שומן יומי, ק"ג/פרה/יום 
 0.37 0.001072 1.53 1.55 יצור חלבון יומי, ק"ג/פרה/יום 
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הכרס, התנהגות אכילה וביצועי    pHהשפעת הגבלת צריכת מזון על    בחינת

 עגלות הרות ברפת החלב  

 1וגבי עדין 1, עירא פלך1יואב שעני*

 yoav.shaani@gmail.comתחום בקר, אגף בע"ח, שה"מ.  - 1

תוספת משקל  נמוך של  אופי הגדילה של עגלות תחלופה לאחר בגרות מינית מתאפיין בקצב  :  מבוא

הגדילה  השוואה לב   ,וגובה בגרות מינית. לעגלות לאחר בגרות מינית כרס  בתקופת השלב  טרום 

בעלת תפקוד מלא המאפשרת לעגלה לצרוך כמות גדולה של מזון. הצירוף בין קצב הגדילה האיטי 

, מובילים לאפשרות של צריכת אנרגיה גבוהה מהדרישות  ,ביכולת צריכת המזון  והעלייה המתמדת

הן לגרום להשמנה. במספר מחקרים שנעשו בארץ ובעולם נמצא שעגלות שמנות    העלולש  תופעה

 .בעלות סיכוי גבוה יותר לסבול ממחלות המלטה כגון דלקת רחם, קטוזיס ואצירת שלייה

ג להשתמש במנות של עגלות אלו בריכוז גבוה של מזון גס בעל  כדי להימנע ממצבים של השמנה, נהו

אשר מאפשר לווסת את צריכת המזון של העגלה. בתנאי ישראל ובייחוד לאחר שנות    ,נעכלות נמוכה

כתוצאה מכך   .מחיר המזון הגס בכלל ומחיר הקש בפרט גבוה ביחס למחיר המזון המרוכז  ,בצורת

 שמעותי.הזנה של העגלות עולה באופן מהעלות 

גישות בהזנת עגלות תחלופה המיועדות למניעת השמנה:   . תכנון מנה עם כמות  1קיימות מספר 

)כ גס  מזון  של  במ  65%-55%-גבוהה  היבש  החומר  ובכך ן  חופשית  לצריכה  מואבסת  אשר  בליל( 

. תכנון מנה בעלת ריכוז  2מווסתת את צריכת המזון ע"י יצירת תחושת שובע הנובעת ממילוי הכרס.  

( אשר מוגבלת בצריכה, ובכך מונעת צריכה עודפת  מן החומר היבש בבליל  50%-זון גס נמוך יותר )כמ

ק"ג ח"י ליום לעגלה(, עשוי להיווצר    10של אנרגיה. יש לציין שבשיטה זו של הגבלת מזון באבוס )עד  

 .שעות ביממה 8-16ם" מתמשך של עד ומצב של "צ

  ו   הכרס  pH  -עת הגבלת צריכת המזון על שיעור הלבחון את השפהייתה  הנוכחי    מטרת המחקר

 והשפעתה על ביצועי העגלות במהלך התחלובה הראשונה.     ,התנהגות אכילה

וחומרים ברפת   :שיטות  יבנההמחקר בוצע  חיובית  48.  קבוצת  הריון  בדיקת   ו חולק  עגלות לאחר 

קבוצות הריוןדומות    לשתי  ימי  לגיל,  גובהבהתאם  גוףו  ,  בניסוי  משקל  הביקורת  קבוצת   הוזנה. 

חלבון וריכוז    12.0%מזון גס,    54%במנה המקובלת במשק המכילה  (  ad libחופשית )  לצריכת מזון

, אך על פי  בשיטה המגבילה את צריכת המזון  נהוזה  טיפולקבוצת המגק"ל לק"ג ח"י.    1.2אנרגיה של  

מזון גס,   48%קבוצת הטיפול הכילה ג'. מנת ה 750תכנון מאפשרת  תוספת משקל יומית )תמ"י( של 

  קבוצתעגלות  במצב של השמנה    למנוע  כדי.  מגק"ל לק"ג ח"י   1.4חלבון וריכוז אנרגיה של    14.0%

בדקו  נבניסוי   .הניסוי  לאורך  בהדרגה  והועלתה  ,העגלות  למשקל  הותאמה  המזון  צריכת,  טיפולה

שאריות, תוספת גובה ומשקל על בסיס  בסיס נתוני הבקרית ורישום  -צריכת המזון הקבוצתית על

בסיס תגים  -, התנהגות אכילה עלאשר בוצעו אחת לחודש לכל אורך הניסוית גובה ומשקל  ומדיד

  8וחדרו ל  הבכרס על בסיס נתוני בולוסים ש  pH  - ו  במהלך היממה,המנתרים את פעילות העגלה  

בכל   את    טיפול,עגלות  חו  הכרס  pHומדדו  שלושה  במשך  שעה  רבע  לאחר  מדי  רצופים.  דשים 

 ייצור. מדדימחלות ההמלטה ו נרשמוההמלטה 
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 בעוד ,  לראש"י  ח"ג  ק  11.6הניסוי צריכת המזון של קבוצת הביקורת עמדה על    בסיכום:  תוצאות

ק"ג ח"י לראש. קצב הגדילה של העגלות בטיפולים    10.0עמדה על    טיפולצריכת המזון של קבוצת ה 

צריכת  הגבלתלאחר ההמלטה.  שנקבע הבדלים בציון הגופני  נמצאו לא לראיה ו ,השונים היה דומה

 pH  -ה  אשר התבטא בירידת  ,  האכילה היומי של העגלות  בדפוסהמזון של העגלות הובילה לשינויים  

  הראשון  חלקו  במהלךלרמות נמוכות יותר מאלו של עגלות הביקורת    קבוצת הטיפולכרס של עגלות  ב

 .  6.0 להכרס מתחת  pHבשום שלב במהלך היום לא ירד  ,אף ירידה זו(. על 18:00-22:00) הלילה של

הכרס לאורך היממה בפרות הניסוי. קווי השגיאה מייצגים את שגיאת  pHנתונים ממוצעים של  . 1איור  
בכל שעה.   pHהתקן של ממוצע ה 

 
 P<0.1בין הטיפולים היה ברמת מובהקות של   pH*השעות בהן הפרש ה 

לא נמצאו הבדלים מובהקים בארבע ביקורות החלב הראשונות של המבכירות, אך תנובת השומן  

ק"ג/יום בהתאמה )טבלה    1.7  -ו  0.09פול נטתה להיות גבוהה יותר ב  והחמ"מ של עגלות קבוצת הטי

 (. נתונים נוספים בנושא התנהגות אכילה ומחלות המלטה יוצגו במהלך ההרצאה בכנס.1

  . ממוצעי הייצור בארבע ביקורות החלב הראשונות של המבכירות בטיפולים השונים בניסוי1טבלה  
 SE P-value טיפול  ביקורת 

 0.22 0.671 35.5 33.8 )ק"ג( חלב  
 0.29 0.060 3.90 3.77 שומן )%( 

 0.45 0.044 3.12 3.05 חלבון )%( 
 0.08 0.607 34.6 32.5 )ק"ג(   מ חמ" 

 0.07 0.024 1.36 1.27 ק"ג שומן 
 0.13 0.021 1.09 1.03 ק"ג חלבון 

בשיטה המגבילה את צריכת , בעבודה זו לא מצאנו פגיעה בבריאות עגלות הרות אשר הוזנו לסיכום

המזון, כך שתתאים לדרישות האנרגטיות שלהן. יתרה מזאת, במספר מדדים מצאנו כי ייתכן וישנם 

 יתרונות במדדי ייצור החלב של העגלות שהוזנו בשיטה זו.

 העבודה במימון קרן המחקרים של שה"מ.

 

6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

ביקורת

ניסוי

* 
* * * * 
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ל צריכת  בחינת השפעת ממשק הגידול, מלונות מופרדות מול מלונות צמודות, ע 

 מזון, גדילה, והתנהגות בעגלות יונקות 

,  1,2, פאדי סהליב1,2, עדי איריץ1,  הדר קמר1, סבטלנה רובינשטיין1,2דניאל אספינוזה

 1*ויהושב בן מאיר

 מרכז וולקני – המחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בע"ח, מנהל המחקר החקלאי  1
מזון וסביבה ע"ש רוברט ה סמית, האוניברסיטה המכון למדעי בע"ח, הפקולטה לחקלאות    2

 העברית 

yehoshav@volcani.agri.gov.il 

מחקר זה מתמקד בבחינת ההשפעה של צורת ממשק הגידול של יונקים ברפת חלב מההמלטה ועד  

ת מזון, גדילה ורווחה. אופן ממשק הגידול של עגלות יונקות תופס עניין רב  בהקשרים  גמילה על צריכ

הנוגעים לרווחת החיה, ווכן לגבי מתן האפשרות לבטא התנהגות חברתית טבעית. מחקרים קודמים  

וניסיון עבר מראים כי השיטה הבטוחה לגידול עגלות חלב הינה במלונות פרטניות המפחיתות את  

דבקות במחלות, ומאפשרות מתן חלב ומזון בצורה שוטפת ומדודה. אולם, צורת גידול  הסיכון להי

זאת אינה מאפשרת התנהגות חברתית טבעית, משום שהעגלה מבודדת מבלי יכולת ליצור מגע עם  

עגלה אחרת ועולה חשש כי רווחת העגלה נפגעת. בהתאם, על מנת לאפשר לעגלה לבטא התנהגות  

לה לקיים קשר עם לפחות עוד עגלה אחת נוספת. בנוסף, מחקרים קודמים חברתית, מומלץ לאפשר  

הראו כי עגלים או עגלות יונקות שגדלו בחברת פרטים נוספים פיתחו יכולות קוגנטיביות גבוהות 

יותר, והגיבו טוב יותר לשינויים לאחר תקופת הגמילה מאשר פרטים שגדלו ללא קשר פיסי או חזותי  

על ממצאים אלו ומשום שניתן לחסוך בצורה כזו בכוח אדם, גידול עגלות  עם פרט אחר. בהתבסס  

לכ כיום, למשל,  מגיע  והוא  פופולרי  ויותר  יותר  נעשה  מהעגלות המגודלות   22%-יונקות בקבוצה 

לתחלופה של פרות חלב בארה"ב. על אף היתרונות לכאורה, הצורך לבצע שינויים בממשק המקובל,  

שש ממחלות הביאו לכך שרוב גדול של העגלות בישראל עדיין גדלות  הצורך בתשתיות חדשות, והח

במלונות פרטניות, לפחות בשבועות הראשונים לחייהן. ההיפותזה בבסיס מחקר זה היא כי ניתן יהיה  

לשפר באופן משמעותי את רווחת העגלה ומצבה החברתי ללא השקעה תשתיתית משמעותית ובאופן 

, זאת על ידי הצמדה של זוג מלונות פרטניות כך שהעגלות יכולות  שלא יצריך שינוי בממשק הניהול

לרבוץ משלה.  ומקום  ומזון  לחלב  גישה  יש  עגלה  לכל  עדיין  כאשר  בזו,  זו  ולגעת  להריח  לראות, 

במלונות  זוגיות,  במלונות  הגידול:  ממשק  של  ההשפעה  את  לבחון  היו  המחקר  מטרות  בהתאם, 

השנייה, או במלונות פרטניות שהוצמדו זו לזו על צריכת  מטר אחת מ  1פרטניות הממוקמות במרחק  

 מזון, גדילה, התנהגות וביטויי התנהגות חברתית.  

עגלות צוותו, קרוב ככל האפשר למועד ההמלטה, בצמדים לכל אחד מהטיפולים    36במהלך הניסוי  

זוגות כל בלוק. קולוסטרום    3בלוקים של    6)מלונות זוגיות, פרטניות או פרטניות צמודות( ליצירת  

תית  ליטר חלב טרי עד לגמילה הדרג  4ימים ראשונים, ולאחר מכן העגלות קיבלו פעם ביום    3-ניתן ב

יום שלאחריה הועברו, כזוג, לקבוצת המעבר. המלונות רופדו בקש, ובליל יונקים ומים ניתנו    55בגיל  
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ללא הגבלה. שטח המלונה הזוגית היה כפול מזה של מלונה פרטנית. העגלות נשקלו ונמדדו אחת  

כל זוג   שלושה. ההתנהגות של\לשבוע, תערובת חולקה בכל יום, ושאריות נאספו ונשקלו כל יומיים

  20( בצילום דולג זמן )כל  Hero black 8תועדה לאורך כל הניסוי ביום ובלילה על ידי מצלמת גו פרו )

( ורשתות  Deep learningשניות(. המידע שנאסף יפוענח במחקרי המשך תוך שימוש בלמידה עמוקה ) 

היומית הממוצעת    (. צריכת המזוןCNN – convolutional neural networksקונבולוציה נוירוניות )

של העגלות שגדלו במלונות זוגיות, פרטניות או צמודות לא הראתה הבדל מובהק בצריכת המזון 

לאורך   )  55הממוצעת  המלטה  לאחר  ראשונים  מלונות    468-ו  502,  407ימים  עבור  ליום  ח"י  גרם 

בשבוע לפני גמילה (  1(, אך נצפתה צריכה גבוהה יותר )גרף מספר  p = 0.33נפרדות, זוגיות ומוצמדות,  

( להיות גבוה יותר לאחר גמילה בעגלות שגדלו במלונות זוגיות  P < 0.1שהובילה למשקל גוף שנטה )  

ק"ג(. לסיכום,    77.3ק"ג(, וללא הבדל מובהק במלונות הצמודות )  74.1לעומת    80.2לעומת פרטניות )

ת, וכי גידול במלונות צמודות נראה כי לממשק הגידול בזוגות השפעה חיובית על גדילת עגלות יונקו

לא נבדל במדדים מאלה של מלונות זוגיות. מחקר המשכי יבחן את ההשפעה של טיפולים אלו גם  

 על מדדי התנהגות ורווחה. 

 

: צריכת המזון היומית )ממוצע שבועי, ברים מציינים שגיאת תקן( של עגלות שגדלו במלונות  1גרף  
  ( p < 0.1ין נטייה )פרטניות, זוגיות או צמודות. * מצי

 של מועצת החלב. יםקרן המחקר העבודה במימון
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 השפעת תערובות ייעודית ליונקים על גדילה ופוריות עגלות תחלופה 

 3נמרוד ויידנפלד, 2שפיר דודו, 1שעני  ואב, י1*איל פרנק
 הגלבוערפת מרום  3 ;מכון תערובת כפר יהושוע2 ;, משרד החקלאותתחום בקר לחלב, שה"מ 1

 

הזנת יונקים בשבועות הראשונים לחייהם מבוססת בעיקר על חלב כמקור לאנרגיה ומזינים   מבוא:

לגדילה והתפתחות תקינה של היונק. מזון יבש מוגש מן הימים הראשונים ליונק ולו שני תפקידים  

עיקריים אשר פועלים במקביל במערכת העיכול של היונק. הראשון אספקה של מזינים לבעל החיים 

התפתחות תקינה לאפשר  תהליך התסיסה והפירוק של המזון בכרס. תפקידו השני הינו  כתוצאה מ

של הכרס. היונק נולד כאשר מערכת הקיבות הקדמית אינה מפותחת ולמעשה הוא מעכל מזון בדומה  

העיקרי -לבעל הגורם  הינו  מבניות  לא  פחמימות  של  ותסיסה  הפירוק  תהליך  קיבתי.  חד  חיים 

 כרס בעל החיים. בה להתפתחות יכולת הספיג

חלבון על בסיס חומר   18%-16%משטר ההזנה הנהוג כיום כולל שימוש בתערובת סטרטר המכילה  

חודשים. הרכב תערובות    4טרי במרבית הרפתות בישראל עבור עגלים ועגלות מגיל המלטה ועד לגיל  

 .  NRC 2001אלו מבוצע בהתאם להמלצות 

ולם בחנו מתן תערובות עם מינונים שונים של אחוזי בשנים האחרונות מספר עבודות שנעשו בע

חלבון ואנרגיה עד גמילה וזאת לאור מספר עבודות אשר הראו כי שיפור ביצועי הגדילה בגיל הזה  

 החיים.   חמשפיעים באופן ישר על יצרנות בע"

, שחולקו עגלות  120ביצועי הגדילה של    ובחננמרום גלבוע בקיבוץ מירב.  ברפת  עבודה זו נערכה  

תערובת יונקים בה  הוזניום. קבוצת הביקורת    60  -לשני הטיפולים, מהמלטה ועד מועד הגמילה ב

 (1חלבון. )טבלה  22%תערובת יונקים המכילה בה וזנטיפול ההחלבון וקבוצת  17%המכילה 

העבודה  יונקיםהשפעת  בחינת  :  מטרת  בתערובת  החלבון  ואחוז  מזון    על   הרכב  וצריכת  גדילה 

 מהמלטה ועד גמילה.

עגלים ועגלות חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות טיפול. קבוצת הביקורת כללה    120  מהלך הניסוי:

 22%( וקבוצת הטיפול אשר כללה הזנה על בסיס תערובות  1)טבלה    17%הזנה על בסיס תערובת  

)טבלה   בע"1חלבון  )שני  זוגיות  במלונות  גודלו  והעגלים  העגלות  לשתי    ח(.  הוגש  חלב  במלונה(. 

(. בוצעה מדידת משקל בלידה ובגמילה. מדידה של צריכת המזון  2הקבוצות כמקובל במשק )טבלה  

 החיים על פי צריכת מזון זוגית לכל מלונה. חבוצעה אחת לשבוע לכלל בע"

 על בסיס חומר טרי.הרכב תערובות  .1  טבלה 

 NDF שומן אפר חלבון 
 20.5% 4.4% 6.7% 17% ביקורת

 13% 3.3% 4.7% 22% טיפול
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 גר' ח"י אבקת חלב בליטר 150טבלת הזנה בחלב על בסיס  .2  טבלה 
 ימים מלידה   

0-5* 6-14 15-35 36-42 43-56 57-63 

ליטרים  

 ביום 

 2 4 5 6 5 6 זכרים 

 2 4 6 7 6 6 נקבות 

 1-12קלוסטרום + חליבות *

לאורך כל הניסוי לא נצפו אירועים מיוחדים ומרבית בע"ח שנכנסו לניסוי הגיעו לגמילה :  תוצאות 

לניתוח הסטטיסט הוולדויונכנסו  הטיפולים.   ת. משקל  בין  מובהק  באופן  היה שונה  לא  בהמלטה 

(. תוספת  3מובהק )טבלה    יק"ג בקבוצת הטיפול ללא הבדל סטטיסט  2.8-משקל הגמילה היה גבוה ב 

גרם ליום בקבוצת הטיפול ללא    44–ב  הה גבוהית משקל יומי )תמ"י(, בהתאמה למשקל הגמילה, הי

 (.3הבדל מובהק )טבלה 

במקבצים של שבועיים על מנת לייצר רצף תקופתי לאורך הגידול כמופיע בטבלה צריכת המזון נותחה  

. צריכת המזון הייתה גבוה יותר בקבוצת הטיפול לאורך כל הגידול כאשר בשבועיים האחרונים של 4

כ בעלי החיים  מובהקת,  בצורה  צרכו,  הינקות  לקבוצת   286  -תקופת  יותר תערובת בהשוואה  גר' 

 הביקורת.

 וספת משקל לאורך הגידול )ק"ג(ת .3ה  טבל 
 P-value שת"ם טיפול ביקורת משקל

 0.57 0.300 42.2 41.8 משקל בלידה
 0.134 0.919 84.6 81.8 משקל בגמילה

 0.131 0.014 0.701 0.657 תמ"י
 

 צריכת מזון לאורך הגידול )גרם ליום( .4ה  טבל 
 P-value שת"ם טיפול ביקורת צריכת מזון

ממוצעת עד 
 0.01 35.1 1572 1408 גמילה
0-14 57 72 12.3 0.55 
15-28 404 487 25.4 0.10 
29-42 1213 1271 63.9 0.65 
43-56 2203 2489 78.9 0.07 

 

 : סיכום 

רפת מרום גלבוע, בה נערך הניסוי, בעלת ממשק גידול יונקים איכותי וזאת עולה ממשקלי הגמילה 

הביקורת. אף על פי כן קבוצת הניסוי הציגה צריכת מזון עדיפה על קבוצת וצריכת המזון בקבוצת  

הביקורת מה שיכול להעיד על התפתחות מהירה יותר של כרס היונק. מכיוון שכלל העגלות הועברו 

עם הגמילה לקבוצה אחת לא ניתן היה לעקוב אחר צריכת המזון אך מעבודות קודמות שנעשו נראה  

תעיד על כרס מפותחת יותר בגמילה מה שיפחית את עקת הגמילה ויאפשר  כי צריכת מזון בגמילה  

צריכת מזון מהירה יותר במעבר לקבוצת הגמולות. על אף שתוספת המשקל לא נבדלה סטטיסטית  

ק"ג במשקל הגמילה עשויה להיתרגם לעלייה   2.8ניתן לומר על סמך עבודות קודמות כי תוספת של 

 "מ בתחלובה ראשונה.ק"ג חמ 60 -בייצור החמ"מ של כ
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 תמונת מצב  - סיכומים כלכליים מקצועיים ברפת המשפחתית 

 ביקל  דוד בירן*, עירא פלך, דניאל

 biran@shaham.moag.gov.il-dתחום בקר, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 

סיכומים כלכליים מקצועיים ברפת החלב, הינם כלי ניהולי מהמעלה הראשונה המנתחים את הקשר  

באיתור החוזקות והחולשות של בין הפן המקצועי לפן הכלכלי של הרפת. היתרון של הסיכומים הוא  

כל רפת ביחס לעצמה, ביחס לשנים קודמות וביחס לרפתות עם מאפיינים דומים. בשנים האחרונות  

הפך לנדבך מרכזי במערך ההדרכה של תחום הבקר בשה"מ   םהשימוש בסיכומים הכלכליים מקצועיי

 ובכלל זה בהדרכה במשק המשפחתי.

לכליים ומקצועיים ברפתות משפחתיות רבות. אולם החל  לאורך השנים התקשנו לבצע סיכומים כ

הסיכומים   2016משנת   ביצוע  בסיכומים.  המשפחתיות  הרפתות  מצד  מוגברת  התעניינות  ישנה 

על  המשפחתית  הרפת  את  יותר  מדויק  באופן  להבין  לנו  אפשר  "מייצגות"  משפחתיות  ברפתות 

מ ולאורך  בעקביות  הנתונים  בחינת  וחסרונותיה.  מהימנות  יתרונותיה  את  מחזקת  שנים  ספר 

  -ל  3%הסיכומים הכלכליים, זאת על אף שאחוז הרפתות המשפחתיות המבצעות סיכומים נמוך )בין  

לאורך    8% דומות  כי  תוצאות המשק המשפחתי  עולה  זה  מניתוח  מכלל הרפתות המשפחתיות(. 

 השנים ומקבילות לתגובת הרפתות השיתופיות  בהתאם לשינויים החלים בענף. 

ניתן לראות את מספר הרפתות המשפחתיות שהשתתפו בסיכומים בכל שנה ואת גודל   1באיור מס'  

ניתן לראות כי גודל הרפת הממוצעת גדל עם השנים ואילו   המכסה הממוצע לרפת. לפי איור זה 

 . 2019רפתות מאז סיכומי  40 -ל 35מספר הרפתות המשתתפות נשאר בין 

 מכסה ממוצעת ברפתות המשתתפות לפי שנים: מספר רפתות משפחתיות ו1איור 

 

קיימים מספר חסמים אשר מגבילים את השתתפות הרפת המשפחתית בסיכומים. החסם הראשון  

והעיקרי הינו העדר התארגנויות אזוריות, חסם עיקרי זה מקשה עלינו להגיע לציבור רפתנים אשר  
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מכסה ממוצעת מספר רפתות
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יכום בשנה בודדת, לא מתורגם ליצירת מעוניין בביצוע סיכומים באופן מתוזמן. יתרה מכך, ביצוע ס

"מסורתיות" והמשכיות בביצוע הסיכומים וזאת בניגוד למתרחש במגזר השיתופי בנושא זה. חסם  

 נוסף הינו בצורך לחשיפת הנתונים ורגישות הנושא במגזר המשפחתי. 

   מה הן התובנות אותן למדנו אודות הרפת המשפחתית?

ליטר לפרה בשנה, לעומת   700  -  500  -תנובת החלב וחמ"מ לפרה נמוכות בכמדדי היצרנות מראים כי  

מתייחסים  כאשר  מתקבלת  זאת  תוצאה  יותר.  גבוהים  מוצקים  אחוזי  עם  אך  השיתופית,  הרפת 

פעמים ביום בדומה לרפת השיתופית. בנוסף לכך, היקפי היצור נמוכים יותר,   3לרפתות החולבות  

עות חריגה ויצור נמוך של חלב חריג. המדדים הכלכליים מצביעים  כלומר ניצול נמוך יותר של רצו

על יתרון הרפת המשפחתית בסעיף ההוצאה על חומרים ושירותים )חו"ש(. כאשר סעיף הוצאה זה 

. בנוסף לכך, לרפת המשפחתית יש 3דומה ברפת המשפחתית לזה של הרפת השיתופית הגדולה פי  

ם "קשות" ולהתייעל למרות ירידה בהיקפי היצור. לעומת  יכולת גבוהה יותר לחסוך בהוצאות בשני

זאת, החיסרון המשמעותי של הרפת המשפחתית הוא סעיף ההוצאה על המזון אשר לרוב קונה מזון  

ממרכז מזון חיצוני שאינו בבעלות הרפתנים. חלק ניכר בהוצאות המזון נובע מניצולת מזון ירודה  

תון זה מועצם בשל חוסר היכולת של הרפת המשפחתית אשר מעלה את ההוצאה על המזון לליטר. נ

 להתארגן ובעיקר סביב נושא המזון.

לתגובת  דומה  הייתה  בענף  לשינויים  כי תגובת הרפת המשפחתית  ראינו  קודמות  כאמור, בשנים 

ראינו תגובה שונה אשר העלתה שאלות בנוגע   2021הרפת השיתופית לשינויים אלה. אולם בשנת  

נהנתה בשנת  למתרחש ברפת המש מעלייה בהיקפי היצור    2021פחתית. בעוד שהרפת השיתופית 

וברווחיות, הרפת המשפחתית ירדה בהיקפי היצור ולא השתפרה ברווחיות. מבנה הענף ובכלל זה  

מבנה מחיר המטרה מחייב את הרפתות להתייעלות מתמדת שאם לא כן ישנה שחיקה ברווחיות של  

למרות שהענף מתנהל בש  2% רואה  בשנה.  אינה  נים האחרונות תחת הסכם, הרפת המשפחתית 

בהסכם זה וודאות לטווח ארוך ועל כן אינה מקדמת השקעות ואינה קונה מכסה. כתוצאה מכך הרפת 

 המשפחתית אינה מתייעלת ואינה מתכוננת ל"מתווה" הבא, במידה ויהיה. 

ת המשפחתית? הירידה האם הסיכומים הכלכליים מקצועיים מיצו את פוטנציאל ההשתתפות ברפ

במספר הרפתות והשחיקה ברווחיות ביחד עם המשך הכניסה של דור ההמשך לרפתות מגדיל את  

הצורך בהדרכה ברפת המשפחתית. בכלל זה בביצוע סיכומים כלכליים ומקצועיים ברפתות. שילוב 

למספר   יכולות הדרכתיות של מספר גורמים בענף יגביר את היכולת הנגשת הידע לרפתות. הגעה

יותר   רבים  מאפיינים  מספר  לפי  הרפתות  את  לנתח  יאפשר  בשנה  משמעותי  משפחתיות  רפתות 

 ולדייק את המידע המגיע לרפת.

 




