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  תקציר

וכיול השפעת , קביעת מטריצה של ערכי הסיביות במזונות. 0 :היו ספציפיותההמחקר  תומטר

עגלות בחינת השפעת הזנת . 2 ;הרטבת וערבוב הבליל על הסיביות המוערכת לעומת הנמדדת

, צריכת המזוןבמספר מנות זהות בהרכב ושונות רק בתכולת סיב אפקטיבי על  מקונלות

בחינת הקשר בין צריכת . 2. העלאת הגירהו, בכרס pHהשתנות ה , קצב המעבר, הנעכלות

הפרטנית במשך פרות נחלבות שהואבסו ברפת  051ב , ומדדי ייצור, העלאת גירה, מזון פרטנית

, פיתוח מודל שמשלב את הפרמטר של העלאת הגירה היומית כמדד לאיכות המזון. 2. שנתיים

בנוסחת חיזוי משופרת של צריכת המזון הפרטנית תוך שימוש בנתוני ייצור חלב מושווה 

 .  ומשקל הגוף, המרחק מההמלטה, אנרגיה

 וזיריכ של( בנפות מקטוע) פנסילבניה שיטת פי על מדידה בוצעהשנה הראשונה ב :0מטרה 

 במנות בשימוש המקובלים טחונים לא וגרעינים לוואי חומרי, גסים במזונות אפקטיבי סיב

 ואפיינו ואחרים הגסים במזונות שונות קיצוץ בדרגות אפקטיבי סיב ריכוזי נמדדו. בארץ הבקר

 יצרנו, בהמשך .בארץ בשימוש הנמצאים העיקריים המזונות של האפקטיבי הסיב ערכי

 לבחינת, ידועה סיביות בעלי ממזונות אפקטיבי סיב בריכוזי שונים בלילים של מדגמים

 לזו נתון בליל של המדודה האפקטיבית הסיביות בין הסטייה על והערבוב ההרטבה השפעת

 הסיב ערכי בין ביותר קלה סטייה נמצאה. אותו המרכיבים המזונות מטריצת פ"ע החזויה

  .המוכן בבליל שנמדדה האפקטיבית הסיביות ערכי לבין החזוי האפקטיבי

 אוקצוצה או שחת ארוכה או  חיטה שחת שמכילות מודל מנות שלש הוכנו בהמשך: 2מטרה 

 האפקטיבי הסיב בתכולת נבדלוהמנות . במנה היבש מהחומר 21% של בשיעור חיטה תחמיץ

 ארבע להאבסת השנייה בשנה שמשו הללו המודל מנות. ובתכולות במרכיבים זהותהיו  אך

.  לטיני ריבוע של במתכונת דגן בבית המטבולית ברפת לכרס בקנולות המצוידות עגלות

 י"ע לעגלות המואבסת חיטה שחת של האפקטיבי הפיזיקלי הסיב הקטנת: תוצאות הניסוי היו

 קצב. בכרס pH ה ירידת את מנעה ואף, בכרס התא דופן בנעכלות פגעה לא השחת קיצוץ

, והתחמיץ הגסה השחת מנות של מזו יותר איטי היה הקצוצה השחת מנת של מהכרס המעבר

 גם. דווקא הקצוצה השחת במנת ביותר הגבוה היה בכרס הממוצע השהייה זמן לכך ובהתאם

 השחת במנת יותר גבוהות היו(  peNDF>8mm)סיב אפקטיבי נאכל  ג"לק הגירה העלאת

 במנת ביותר הגבוה היה בכרס pH ה ממוצע. והתחמיץ הגסה השחת במנות מאשר הקצוצה

 מזה זו במנה מובהק באופן גבוה היה הלילה בשעות בכרס pH ה כי נמצא וכן הקצוצה השחת

 הקצר היה SARA של במצב השהייה משך גם לכך בהתאם, והתחמיץ הגסה השחת מנות של

 גבוהה הייתה הקצוצה השחת במנת התא דופן של הנעכלות גם ,מכך כתוצאה. זו במנה ביותר

הניסוי בעגלות מקונלות הראה  .התחמיץ מנת של לזו ודומה, הגסה השחת מנת של מזו יותר
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 על הביצועים בגלל  לרעה להשפיע עלולשל שחת חיטה  הממוצע החלקיקים גודל הגדלתש

 בירור למנוע בכדי כן על. גדולים חלקיקים כנגד בעיקר, המזון לבירור הפרות של האפשרות

 את לקצץ יש, הצלולוליטיים והחיידקים הכרס של תקינה בפעילות לפגוע לא זאת ועם מזון

 של ברור מאפשר שאינו מ"ס 5 עד 1.8 שבין בתחום ממוצע חלקיקים לאורך במנה הגס המזון

מנת תחמיץ החיטה שהכילה יותר גרעינים ממנת השחת הקצוצה הכניסה את הפרות  .המזון

ולכן עדיף אולי להאביס בשחת חיטה קצוצה מאשר בתחמיץ , בכרס  SARAלסכנה של 

 .חיטה

 במרחק נחלבות פרות 051 על הפרטנית ברפת הזנה ניסוי בביצוע התחלנו במקביל: 2מטרה 

 כדי יום 71 במשך אחידה קבועה במנה ניזונו אשר יום 051 עד 21 שבין בתחום מהמלטה

 ומשקל ורכיביו החלב תנובת, הפרטנית המזון צריכת, הגירה העלאת בין הקשר את לקבוע

 לבניית הפרויקט של לישיתהש השנה במהלך שמשו אלו ממדידות תקבלוהש הנתונים. הגוף

הכוללים  NRCמדדים של מודל ה ב התחשבות תוך בפרה הפרטנית המזון צריכת לחיזוי מודל

 העלאתבנוסף גם את המדד של ו, הגוף משקלו  (FCM 4%) שומן מושווה החלב תנובתאת 

 . המנהסיביות  את ןהמאפיי הגירה

מודל שמשלב את הפרמטר של העלאת הגירה היומית כמדד  בשנה השלישית פותח :2מטרה 

בנוסחת חיזוי משופרת של צריכת המזון הפרטנית תוך שימוש בנתוני ייצור , לאיכות המזון

   .ומשקל הגוף, המרחק מההמלטה, חלב מושווה אנרגיה
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Abstract 
 
 The first year of this study was dedicated to measure the effective fiber content of 

serial of forages, byproducts and grains used for feeding lactating cows in Israel. 

Consequently, the effective fiber content of TMRs containing these feeds was also 

measured. Based on this data three model rations differing in effective fiber 

content were prepared for an experiment with rumen cannulated non-lactating 

cows.  

During the second year of this study, we measured the effects of feeding ruminally 

cannulated non lactaing cows in a Latin square design (3 cows*3 dietary 

treatments) with three total mixed rations (TMR) based on long wheat hay, short 

wheat hay, or wheat silage, fed as the sole roughage source (300 g/kg TMR DM), 

on: intake, rumination, diurnal changes in rumen pH, duration of sub-acute rumen 

acidosis (SARA) conditions, digesta passage rate, and in-vivo digestibility. Data 

show that physically effective neutral detergent fiber (peNDF>8mm) level was 

similar in the long hay and silage-based TMRs, and lower in the short-hay TMR. 

The cows fed long hay TMR tended to consume less DM than the other groups. 

Reducing peNDF>8mm level of the wheat hay maintained average rumen pH at 6.24 

and prevented pH decline in the rumen to create SARA conditions (below pH 5.8 

for at least 5h / d) as compared with the long hay and silage-based groups which 

were under SARA conditions. Rumen retention time tended to be longer, and 

passage rate from the rumen slower for the chopped hay TMR than the other 

treatments. In accord, rumination time per kg peNDF>8mm ingested was the highest 

for the chopped hay TMR. Consequently, in vivo DM and NDF digestibility were 

similar for the chopped hay and silage TMRs (0.72 to 0.75 and 0.57 to 0.58, 

respectively) and higher than that of the long hay TMR (0.63 and 0.49, 

respectively).  

The srcond and third year of this study were dedicated for measure the individual 

DM intake and performance of 148 lactating cows fed the same TMR in the 

individual dairy barn in Beit –Dagan. This intake and performance data were used 

for measuring the validity of the NRC (2001)  model to predict individual DM 

intake based just on cow's performance data including: FCM yield, body weight, 

and days in milking. Figure 3 show a gap of -1.58 kg DM/d which means that 

NRC model underestimated the accrual DM intake by 6%. Therefore, two other 

models were created based on the data of this study that predicted better the real 

DM intake by including daily rumination time (in minutes) in the model – Figure 

4, or by changing the constants in the NRC model to make it more adequate for 

the Israeli cow (Figure 5).   
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 הבעיה ותיאור מבוא

אך  ,וחלבון בחלבדרך ארוכה נעשתה בתחום הטיפוח הגנטי של הפרה בארץ ליצור מוגבר של שומן 

ההוצאה . י הפרה"מעט מאד עבודת טיפוח נעשתה בכיוון שיפור יעילות ניצול המזון לייצור חלב ע

ולכן ברור שהיעד של טיפוח לייעול ניצול המזון , היא על מזון( מכלל ההוצאה 61%כ )העיקרית ברפת 

היא שלמרות שיש , יוון זההמגבלה העיקרית לטיפוח בכ. י הפרה הוא יעד כלכלי חשוב ביותר לענף"ע

פרטנית של כל ( מ"חמ)למדידת יצור חלב מושווה מחיר ( מערכות אפילאב)כיום אמצעים טכנולוגיים 

עדיין לא פותחו אמצעים יעילים למדידת צריכת המזון הפרטנית של הפרה בעדר , פרה על בסיס יומי

לפיכך קיים צורך גדול . ן ברפתזהו צוואר הבקבוק בהתקדמות הטיפוח לשיפור יעילות המזו. מסחרי

אנו מציעים בתכנית זו . לפתח שיטה ישירה למדידת צריכת המזון הפרטנית של פרות ברפת משקית

למדוד את צריכת המזון הפרטנית של פרת החלב בהתבסס על שימוש במדי העלאת גירה מסחריים 

 . פקטיבי במנת הפרהמדידת תכולת הסיב הא\ועל הערכת, הנפוצים היום ברפתות רבות בישראל

השיטה המקובלת בעולם להערכת תכולת סיב אפקטיבי במזונות גסים המוכללים במנות של מעלי 

ומדידת , גירה היא שיטת פנסילבניה המבוססת על הפרדת המזון הנבחן בנפות רוטטות בקצב קבוע

 pe8NDF להלן, מ"מ 8של חלקיקי המספוא שנשארים בנפה בעלת קוטר חורים של  NDFתכולת ה 

(Lammers et al. 1996; Yang et al. 2002) . 

במנות שונות מאד בתכולת ( Adin et al. 2009)בעבודה הקדמית שעשינו  :תוצאות הקדמיות

לבין  ביוםי פרת החלב "עהאפקטיבי הנאכלת  בין תכולתקורלציה גבוהה המספוא הגס שלהן מצאנו 

שבמנות  מצאנו. SCRדד במדי העלאת גירה מסחריים של חברת משלה הנמשך העלאת הגירה היומי 

סיב ג "משך העלאת הגירה היומי לקשלהן  pe8NDFשהיו שונות ביותר זו מזו בתכולת הנבחנות 

 . (נאכל pe8NDFג "לק\דקות 026) ערך קבוע הוא אפקטיבי נאכל

 Kononoff et), יחד עם משך העלאת גירה יומי נאכל pe8NDFעבודות בספרות שבהן נערכו מדידות 

al., 2003; Beauchemin and Yang, 2005; Yansari et al 2004)   מצביעות על מגמה דומה של

במנות שונות שהואבסו לפרות חלב  נאכל pe8NDFג "קבלת ערך קבוע של משך העלאת גירה יומי לק

 .   גבוהות תנובה

שאכן משך העלאת נבסס את הממצא אם ש יתהשבבסיס התוכנית הי תזונתית-הקונספציה המדעית

הנבדלות בריכוזי הסיב  נאכל הוא ערך קבוע במגוון רחב של מנות pe8NDFג "הגירה היומי לק

פרה  של כלהיומית  סיב האפקטיביהרי שיהיה בידינו כלי למדוד את צריכת ה, האפקטיבי שלהן

תכולת הסיב לקביעת מודל תזונתי ל ניתן יהיה לפתח במקבי. בעזרת מד העלאת גירה שלהפרטנית 

ובעזרתו להעריך את , בסדרת המזונות הבודדים המרכיבים את מנות הבקר pe8NDFהאפקטיבי 

הערכת תכולת הסיב \השילוב של מדידת. המואבס לפרהמזונות בליל  תכולת הסיב האפקטיבי בכל

צריכת המזון  ה מדויקת שלהערכתאפשר לקבל , ומדידת העלאת הגירה היומית האפקטיבי בבליל 

, הערכה אמינה של צריכת המזון הפרטנית של הפרה. הפרטנית של כל פרה בעדר בכל מנה נתונה

בעדר הפרות כל אחת משל  (מ"חמ)חלב מושווה מחיר אפשר למדוד את נצילות המזון לייצור ת

 . המזון של הפרות לתכנית הטיפוח של הבקר לחלב בארץולהכניס את הפרמטר של נצילות 
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 :תוצאות המחקר בשנה הראשונה

, גסים במזונות אפקטיבי סיב ריכוזי של( בנפות מקטוע) פנסילבניה שיטת פי על בוצעה מדידה

בשלב הראשון . בארץ הבקר במנות בשימוש המקובלים טחונים לא וגרעינים לוואי חומרי

, תחמיצים , כולל שחתות הגסים במזונות שונות קיצוץ בדרגות אפקטיבי סיב ריכוזי נמדדו

מובאים שנבדקו נתוני ערכי הסיב האפקטיבי במזונות . וקשים וכן בחומרי לואי וכספאות

 . 0בטבלה 

 .כוספאות וחומרי לוואי שונים, קשים, שחתות ,בתחמיצים אפקטיבי סיב ערכי. 0טבלה 

  NDF מ"מ 8מעל  % 

 MEAN  STDEV  MEAN  STDEV   peNDF>8 מזון 

  47.0%  0.008  55.5%  0.006  84.6% תחמיץ חיטה 

  38.0%  0.011  50.0%  0.006  75.9%  תחמיץ תירס

  57.5%  0.037  59.6%  0.022  96.4%  שחת חיטה

  66.7%  0.002  68.7%  0.021  97.1%  שחת שיבולת שועל

  54.3%  0.016  55.9%  0.018  97.2% שחת אספסת 

  53.4%  0.003  60.6%  0.043  88.1%  שחת בקיה

  47.1%  -  52.2%  0.060  90.2%  שחת תלתן

  65.0%  0.011  66.4%  0.008  97.9%  שחת סורגום

   מ"מ 8מעל  % 

  MEAN  STDEV  NDF     peNDF>8 מזון 

 -גרעיני כותנה 

  פימה

85.5%  0.008  37.2%   31.8%  

  2.1%   25.7% 0.0.0  3.8%  גלוטן פיד

DDGs 0.4%  0.0.3  24.1%   1.0%  

  7.7%   24.7%  0.050  31.1%  חמניות. כ

  12.3%   26.5% 0.040  4%..0  לפתית. כ

 NDF peNDF>8  מ"מ 8מעל  % 

  MEAN  STDEV  MEAN  STDEV MEAN מזון 

  68.5%  0.017  69.4%  0.003  98.7%  קש תלתן

  70.6%  0.008  80.1%  0.046  88.2%  קש חיטה

  70.8%  0.006  75.1%  0.012  94.3%  קש תירס

קש חיטה מטופל ב 

NaOH  

88.6%  0.022  67.4%  0.006  59.7%  

  68.5%  0.017  69.4%  0.003  98.7%  קש תלתן
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, ידועה סיביות בעלי ממזונות אפקטיבי סיב בריכוזי שונים בלילים של יצרנו מדגמים, בהמשך

 בליל של המדודה האפקטיבית הסיביות בין הסטייה על והערבוב ההרטבה השפעת לבחינת

נמצאה סטייה קטנה ביותר בין ערכי  . אותו המרכיבים המזונות מטריצת פ"ע החזויה לזו נתון

הסיב האפקטיבי החזוי על פי המרכיבים של הבליל לבין המדידה הישירה של תכולת סיב 

 . 2כפי שמודגם בטבלה , אפקטיבי בבליל

 21%שמכילות שחת חיטה או תחמיץ חיטה בשיעור של מנות מודל  ארבע וכנובהמשך ה

 במרכיבים זהות אך( 2טבלה ) אפקטיביה סיבה בתכולתאשר נבדלות , מהחומר היבש במנה

ארבע עגלות המצוידות בקנולות מנות המודל הללו ישמשו להאבסת (. 2טבלה ) ובתכולות

 בין בחינת הקשר: מטרת הניסוי . לכרס ברפת המטבולית בבית דגן במתכונת של ריבוע לטיני

השתנות , זוןהמ צריכת, היומי הגירה העלאת משך, הבליל של האפקטיבית הסיביות רמת

 .המנות של NDF וה החלבון ,י"הח נעכלות, קצב המעבר בכרס, בכרס לאורך היממה  pHה

פרות נחלבות במרחק מהמלטה  051במקביל התחלנו בביצוע ניסוי הזנה ברפת הפרטנית על 

יום כדי לקבוע את  71במנה קבועה אחידה במשך יום אשר ניזונו  051עד  21בתחום שבין 

הנתונים . משקל הגוףותנובת החלב ורכיביו , צריכת המזון הפרטנית, הקשר בין העלאת הגירה

לבניית מודל לחיזוי צריכת של הפרויקט שנה השנייה מהלך השיתקבלו ממדידות אלו ישמשו ב

, משקל הגוף, (FCM 2%)בתנובת החלב מושווה שומן המזון הפרטנית בפרה תוך התחשבות 

  .העלאת הגירה המאפיינת את טיב המנהו

  

 .בבלילים למדוד חזוי אפקטיבי סיב השוואת. 2טבלה 

   

חומר יבש % בליל 
 בבליל 

מזון גס %
 בבליל 

peNDF 
 חזוי 

peNDF 
 מדוד 

  %ב  הפרש

  2.0+  06.58%  08.58%  22.7% 52.2% ' א

  7.2+  02.91%  22.20%  26.0%  59.0% ' ב

  2.35+  02.22%  06.69%  22.5%  52.2% ' ג

  9.11+  02.77%  22.88%  22.0%  61.9% ' ד
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 :תוצאות המחקר בשנה השנייה

 החיטה צמח של וההחמצה הסיב אורך בחינת השפעת :מטרת המחקר בעגלות בשנה השנייה

 .מקונלות עגלות בכרס pH -ה והשתנות גירה העלאת, המנה נעכלות, המזון צריכת על

שמכילות שחת חיטה או תחמיץ חיטה בשיעור של מנות מודל  שלש וכנוה :שיטות העבודה

 זהות אך( 2ו  0טבלאות ) אפקטיביה סיבה בתכולתאשר נבדלות , מהחומר היבש במנה 21%

עגלות המצוידות בקנולות מנות המודל הללו הואבסו לשלוש (. 2טבלה ) ובתכולות במרכיבים

בכל הטיפולים המנה הכילה . דגן במתכונת של ריבוע לטינילכרס ברפת המטבולית בבית 

מזון גס המבוסס על צמח חיטה מהזן  21%מזון מרוכז ללא בופר ו  71%תערובת זהה של 

שחת )"דקות בלבד בעגלה מערבלת קוצצת  5מנה אחת הכילה שחת חיטה שנקצצה ". גליל"

דקות  21ה שנקצצה המנה השנייה הכילה שחת ממקור זה, (peNDF>8mm=11.63" גסה

המנה השלישית הכילה , (peNDF>8mm=8.76" שחת קצוצה)"בעגלה מערבלת קוצצת 

, במהלך כל תקופה בת חודש בניסוי, (peNDF>8mm=11.62" תחמיץ)"תחמיץ חיטה גליל 

ובמשך השבועיים , שימשו השבועיים הראשונים להרגלה למנה ולקביעת צריכת מזון חופשית

 HRי תגי "העלאת גירה ע, לא נעכל כסמן פנימי NDFי "ע in-vivoת העוקבים נבדקו נעכלו

Tag  של חברתSCR, והשתנות ה- pH י לוגרים למדידת "לאורך היממה עpH  רציפה של

אוקסיד -י מתן דוזה חד פעמית של נייר מצופה כרום"קצב המעבר נמדד ע .DASCORחברת 

 . ומדידת הפרשת ה כרום בצואה לאורך הזמן

הרכב כימי והתפלגות החלקיקים בשלושת המזונות ששימשו כמקור בלעדי של מזון . 3טבלה 

 .גס במנות העגלות

 

 
Item תחמיץ שחת קצוצה שחת ארוכה SEM P-value 

PSPS,
1
 % of DM retained on sieves 

        Upper sieve, particles >19 mm  66.1
A
 46.6

B
 62.6

A
 2.112 0.029 

   Middle sieve, particles >8 mm  15.5
B
 13.4

B
 24.1

A
 1.245 0.036 

   Bottom pan, particles <8 mm  18.5
B
 40.0

A
 13.3

B
 2.347 <0.001 

   peNDF>8, % of DM 51.8
A
 37.4

B
 52.1

A
 1.142 <0.001 

Chemical composition 
        NDF, %DM 63.5 62.3 60.1 … … 

   ADF, %DM 38.2 36.7 38.5 … … 

   CP, %DM 9.9 10.5 10.5 … … 

   OM, %DM 91.3 90.7 91.5 … … 

   DM, % 88.7 89.0 35.3 … … 
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 .התפלגות החלקיקים בשלושת מנות הניסוי בעגלות. 4טבלה 

   
Item 

שחת 

  ארוכה

שחת 

 קצוצה
 SEM P-value תחמיץ

PSPS,
1
 % of DM retained on sieves 

        Upper sieve, particles >19 mm  19.8
a
 14.0

b
 18.8

a
 0.647 0.0136 

   Middle sieve, particles >8 mm  10.3
b
 9.7

b
 12.9

a
 0.597 0.0129 

   Bottom pan, particles <8 mm  69.8
b
 76.3

a
 68.3

b
 0.903 0.0087 

   peNDF>8, % of DM 9.48
a
 7.47

b
 9.64

a
 0.901 0.0046 

ab  ממוצעים באותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים ביניהם באופן מובהקP<0.05   
PSPS    =י שימוש במערכת נפות"שיטת פנסילבניה להערכת גודל חלקיקים של מספוא ע . 

או שחת קצוצה , משחת ארוכה)הרכב הבלילים השונים רק ברמת הסיב האפקטיבי . 5טבלה 

 . עם קנולות בכרס  זהים בשאר הרכיבים שהואבסו לעגלותאך ( או תחמיץ של חיטה

 

שחת מנת 

 ארוכה
 תחמיץמנת  שחת קצוצהמנת 

Ingredients, (% of DM) 
   

      Wheat silage    - - 80.0 

   Wheat hay, coarse    80.0 - - 

   Wheat hay ,chopped       - 80.0 - 

      Dry ground corn    .3.. .3.. .3.. 

   Dry ground barley    3.3 3.3 3.3 

   Dry ground wheat      0.7 0.7 0.7 

   Soybean meal    ..7 ..7 ..7 

      Rapeseed meal    4.4 4.4 4.4 

      Sunflower meal       0.4 0.4 0.4 

         Corn gluten feed    .0.. .0.. .0.. 

     Dry distillers grain       0.4 0.4 0.4 

       Urea    0.4 0.4 0.4 

    Calcium salt    ..4 ..4 ..4 

   CaCO3    0.8 0.8 0.8 

   Ca-LCFA    ..3 ..3 ..3 

     Trace mineral-vitamin mixture    0.. 0.. 0.. 

Chemical composition 

   
   DM, % 87.6 87.6 60.6 

   OM, %DM 94.2 94.2 94.2 

   CP, %DM 16.5 16.5 16.5 

   NDF, %DM 31.5 31.5 30.4 

   Roughage NDF, % DM 17.0 17.0 16.8 

   EE, %DM 4.1 4.1 4.1 
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  :תוצאות המחקר

בכרס והעלאת הגירה בעגלות   pHהשתנות ה, הנעכלות בפרות, תוצאות צריכת המזון

אחת מארבעת העגלות סבלה מחמצת כרס חמורה יותר משאר . 2מובאות בטבלה  המקונלות

לא נמצאו הבדלים מובהקים . הטיפולים ולכן לא נכללה בניתוח הנתונים שלושתהעגלות בכל 

אך צריכת הסיב , בין הטיפולים בניסוי( מהצריכה החופשית 95%)בצריכת החומר היבש 

אך לא נבדלה , השחת הקצוצה למנת התחמיץהאפקטיבי נבדלה באופן מובהק בין מנת 

י הייתה נמוכה "נעכלות החמראה ש 5טבלה . מצריכת הסיב האפקטיבי במנת השחת הגסה

ובהתאמה גם , י בשאר המנות"יחידות אחוז מנעכלות הח 01 -יותר במנת השחת הגסה בכ

מן העלאת זמראה ש 6טבלה . נעכלות מרכיבי דופן התא הייתה נמוכה באופן מובהק במנה זו

לא נבדל באופן מובהק , היה נמות במנת השחת הארוכה מאשר במנת התחמיץהגירה היומי 

ג סיב אפקטיבי נאכל היה גבוה יותר "דקות העלאת הגירה לק' מס אבל. ממנת השחת הקצוצה

הממוצע בכרס היה  pH -המראה ש 7טבלה . שאר הטיפוליםבהשוואה לבמנת השחת הקצוצה 

 .נמוך ביותר במנת התחמיץשחת הקצוצה והגבוה ביותר במנת ה

 NDF, חלבון ,(DM)חומר יבש  של בעגלותה היומית צריכההשפעת מנות הניסוי על . 6טבלה 

 .סיבי NDFו 

ab  ממוצעים באותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים ביניהם באופן מובהקP<0.05   

Item שחת ארוכה 
שחת  

 קצוצה

 

 תחמיץ

 

SEM 
P-

value 

DM, kg/d 9.72 10.60 12.81 11.33 0.1136 

DM, kg/BW 0.0158 0.017 0.0205 0.018 0.0901 

DM, kg/BW
0.75

 0.0781 0.085 0.1020 0.090 0.0917 

NDF, kg/d 3.19 3.29 3.92 3.52 0.2210 

NDF, kg/BW 0.0052 0.005 0.0063 0.00. 0.2017 

NDF, kg/BW
0.75

 0.0256 0.0264 0.0312 0.028 0.2014 

peNDF>8, kg/d 0.92
ab

 0.79
b
 1.23

a
 1.02 0.0256 

peNDF>8, kg/BW 0.0015
ab

 0.0013
b
 0.0020

a
 0.002 0.0154 

ADF, kg/d 1.79 1.82 2.30 2.01 0.1116 

CP, kg/d 1.56 1.76 2.01 1.80 0.1853 

OM, kg/d 9.15 9.93 12.01 10.63 0.1170 
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 . נעכלות מרכיבי המנות בעגלותהשפעת מנות הניסוי על  .7טבלה 

Item 
שחת 

 ארוכה
 שחת  קצוצה

 

 תחמיץ

 

SEM P-value 

DM 62.5
b
 72.3

a
 75.4

a
 1.75 0.0031 

OM 65.2
b
 75.3

a
 77.6

a
 1.73 0.0032 

CP 73.8
b
 77.1

ab
 78.3

ab
 1.38 0.0626 

NDF 49.3
b
 58.3

ab
 56.9

ab
 1.89 0.0417 

ADF 44.4 52.0 51.2 1.78 0.0757 

Cellulose 56.7
b
 63.8

ab
 64.3

ab
 1.72 0.0383 

Hemi-cellulose 57.1
b
 65.7

ab
 66.0

ab
 2.05 0.0477 

EE 81.1
b
 83.7

ab
 87.9

a
 1.38 0.0069 

NSC 83.2
b
 92.5

a
 96.7

a
 2.10 0.0025 

      ab  ממוצעים באותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים ביניהם באופן מובהקP<0.05   

 .השפעת הזנת עגלות במנות הניסוי על העלאת הגירה .8טבלה 

ab  ממוצעים באותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים ביניהם באופן מובהקP<0.05   

   

Item 
שחת 

 ארוכה

שחת  

 קצוצה

 

 תחמיץ

 

SEM P-value 

Rumination, min/d 181.1
c
 206.1

bc
 244.2

a
 5.89 <0.0001 

Rumination, min/DMI 19.06 20.10 19.22 1.972 0.9495 

Rumination, min/NDF intake 58.34 64.67 62.75 6.405 0.9239 

Rumination, min/NDF peNDF>8 201.1 269.1 199.4 25.03 0.3104 
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 .בכרס לאורך היממה pHהשפעת הזנת עגלות במנות הניסוי על השתנות ה  .9טבלה 

   

Item 
שחת 

 קצוצה 

שחת  

 ארוכה

 

 תחמיץ

 

SEM P-value 

Average pH  6.24a 6.00b 5.91b 0.025 <0.0001 

Min pH 5.76a 5.39b 5.29b 0.029 <0.0001 

Max pH 6.81a 6.62b 6.60b 0.027 <0.0001 

Time below pH, h/days 

        Time < pH 5.6 6.97b 12.06a 13.56a 0.527 <0.0001 

   Time < pH 5.8 4.68b 9.14a 10.49a 0.507 <0.0001 

   Time < pH 6.0 2.59b 5.83a 7.41a 0.450 <0.0003 

Area index, min × pH/d 

        Area < pH 5.6  56.01 187.62 244.16 38.046 0.179 

   Area < pH 5.8  3.34 63.36 99.25 21.040 0.304 

   Area < pH 6.0 0.00 7.02 18.16 6.116 0.475 

      ab  ממוצעים באותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים ביניהם באופן מובהקP<0.05   

השפעת הזנת עגלות במנות הניסוי על קצב המעבר של החלקיקים לאורך מערכת . 0איור 
 .העכול
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השפעת הזנת עגלות במנות הניסוי על משך השהות בכרס ובמעי ועל קצב המעבר . 01טבלה 

 .Cr2O3של החלקיקים בכרס ובמעי בהסתמך על אנליזות בצואה של סמן בלתי נעכל 

ab  ממוצעים באותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים ביניהם באופן מובהקP<0.05   

 

והתחמיץ שהתבטא בהבדל מובהק  על אף ההבדלים באורך הקיצוץ של השחתות :דיון ומסקנות

, (מהמנה 21%) בגלל שהשתמשנו במנות דלות במזון גס, (0טבלה )בסיביות של שלושת המזונות הללו 

ומנת התחמיץ ברמת  השחת הקצוצה למנת השחת גסהלא הצלחנו להגיע להבדל מובהק בין מנת 

החומר בצריכת כתוצאה מכך לא נוצר הבדל מובהק בין שלושת המנות ( . 2טבלה )הסיב האפקטיבי 

ומנת למנת שחת הקצוצה היה יתרון על פני מנת השחת הגסה (. 2טבלה ) הסיב האפקטיביהיבש ו

נראה שהגדלת שטח הפנים של המזון החשוף לפעילות חיידקי . בכרס pHירידת ה במניעת  התחמיץ 

בכרס של העגלות  NDFהכרס סייע להארכת משך העלאת הגירה היומי ולנעכלות החומר היבש וה 

ראוי לציין (. 6ו  5טבלאות )שקיבלו שחת קצוצה או תחמיץ מקוצץ בהשוואה למנת השחת הארוכה 

בכך שהגבלנו את צריכת המזון היומית , י העגלות"מזון עכי בניסוי זה נטרלנו את ההשפעה של ברור ה

יחד עם זאת אובחנה פגיעה בנעכלות ובהאכלות של מנת השחת הגסה . מהצריכה החופשית 95%ל 

נפחיות גבוהה : בהשוואה למנת השחת הקצוצה וניתן להסביר ממצא זה בשילוב של מספר גורמים

שטח פנים מוגבל שפוגע ברומינציה בכרס , בצריכה מידי של השחת יחד עם קצב עיכול נמוך שפוגעים

ואפשרות הסלקציה של חלקיקי השחת , ג סיב נאכל ובכך גורם להאטת קצב הנעכלות בכרס"לק

שגרמה לפגיעה , י הפרות שמעדיפות לאכול קודם את המרכיבים המרוכזים במנה"הארוכים ע

היא שעדיף להזין , פרטיבית מניסוי זההמסקנה האו. ברומינציה ובנעכלות בכרס ובכלל מערכת העיכול

ושעצם , פרות בשחת קצוצה מאשר בשחת ארוכה כדי למנוע סלקציה ולשפר צריכה ונעכלות

 . של  צמח החיטה בהשוואה להקמלה לשחת  NDFההחמצה אינה פוגעת בנעכלות החומר היבש וה 

יש , הגבוה גופן שקלעגלות מקונלות שאינן נחלבות למרות מבבהתחשב בעובדה שניסוי זה בוצע 

ואין להן הגבלת ( כפול מהצריכה בניסוי הנוכחי) י ליום"ג ח"ק 27לצפות שבפרות חלב הצורכות כ 

 . הנבחניםתזונתיים הטיפולים ההבדלים גדולים יותר בין יהיו , מזון

 

  

  

 שחת  קצוצה שחת ארוכה

 

 תחמיץ

 SEM p-value 

Fractional outflow rate, h
-1

 

        K1%, h
-1

 (rumen) 3.41 2.81 3.94 0.500 0.1178 

   K2%, h
-1

 (intestine) 4.89
ab

 3.86
b
 5.99

a
 0.588 0.0283 

Transit time, h 11.97 9.62 11.58 2.197 0.4492 

Rumen retention time, h 20.91 24.83 17.72 2.963 0.0996 

TMRT, h 35.12
ab

 43.38
a
 29.34

b
 4.703 0.0522 



14 
 

 
 
 

 :תוצאות המחקר בשנה השלישית

פרות נחלבות ברפת הפרטנית בבית דגן  051והביצועים ו צריכת המזון הפרטנית בשנה השלישית נבדק

NRC (2110 )נתונים אלו שימשו לצורך בדיקת אמינותו ותקפותו של מודל ה . שניזונו על מנה קבועה

 .  לחזות את צריכת המזון הפרטנית של הפרה הישראלית

 051היבש ב  לחזות את צריכת החומר(  NRC 2001)מציג את יכולתו של המודל המקובל . 2איור 

ג חומר יבש יותר "ק 0.58( נתונים בירוק) הפרות צרכו בפועל. הפרות שנבחנו ברפת הפרטנית בבית דגן

 . שזה הרבה מאד 6%כלומר סטייה של כ . (נתונים בכחול) מכפי שחזה להן המודל

  

     NRC                            147            70 .           N=8930 

 

DMI (kg/d) = (FCM*0.372+ BW0.75*0.0968* (1 – e 
[0.192 * (week in lactation+ 3.67) ] ) 

The mean diff NRC-real DMI is: - 1.58 kg/day 

Model std is: 2.64 kg/day; 
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פרות  051לפיכך פתחו שני מודלים חדשים בהסתמך על תוצאות צריכת המזון האינדוידואליות של 

 . ברפת הפרטנית בבית דגן

יום  021עד  21תוך שימוש בנוסחה שמתאימה לפרות שבין  NRCתיקון למודל ה  מציג מודל 2איור 

מצטמצמת ( נים באדוםנתו)על פי מודל זה . בתחלובה תוך שימוש בנתוני הרומינציה של הפרות

 .NRCבכחול נתוני ה . י לפרה בלבד"ג ח"ק 1.50ל  (נתונים בירוק) הסטייה מנתוני הצריכה האמיתיים

 

 

 

  

 יום 30 תוך שימוש בנוסחה שכוללת מקדמים בלי אקספוננט )מעל  NRCתיקון למודל ה 

 מהמלטה( ובמקומם נעשה שימוש בנתוני רומינציה חלקי משקל גוף מטבולי.

 

DMI = 0.4942*FCM + 11.6843*FCM/BW +203.42*rumination/BW 

The mean diff NRC-real DMI is:  0.51  kg/day 

Model std is: 3.73 kg/day 
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ואשר בו שולבו מקדמים , הפרות ברפת הפרטנית 051מציג מודל חדש שחושב על פי נתוני   2איור  

אשר מתאימים יותר לפרות ולמנות הנהוגות בארץ תוך הורדת הסטייה   NRCשונים מאלו של מודל ה 

נתונים  -צריכה בפועל ), (נתונים באדום -מודל חדש ) י לפרה ליום"ג ח"ק 1.05מנתוני האמת ל 

  (. נתונים בכחול -  NRCמודל ה ), (בירוק

 

 

DMI (kg/d) = (FCM*0.2959+ BW0.75*0.1317* (1 – e 
[0.343 * (week in lactation- 1.245) ] ) 

The mean diff NRC-real DMI is:  0.15 kg/day 

Model std is:  2 .47 kg/day; 
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