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 תקציר

טרופיות רבות. לצמח זה יש טווח רחב של שימושים -בארצות טרופיות וסוב המגודלנגה אוליפרה הוא צמח מורי

חשובים ומהווים מקור טוב וויטמינים רפואיים וערך תזונתי גבוה. חלקים שונים של הצמח מכילים פרופיל מינרלים 

צורך שימוש במסת העלים בלבד, התחילו לחלבון איכותי. בעשור האחרון, בעקבות שיטת זריעה צפופה של הצמח ל

יתרונותיו הבולטים של צמח המורינגה הם ביכולת האדפטציה  .כמזון למעלי גירהלבדוק את השימוש בעלי מורינגה 

 4-5וצימוח מחודש לאחר הקציר המאפשר   , עמידות למליחותשלו לתנאי שטח שונים, ממשק מים נמוך באופן יחסי

 . לצמח יכולת אדפטציה למגוון רחב של סוגי קרקעותן, כמו כ קצירים בשנה בארץ.

מאחר והכמות של הצמח המגודל בארץ הייתה מוגבלת, נאלצנו לייבא זרעים, ליצור חלקת גידול נסיונית ולייצר 

לניסויים. עסקנו גם בצדדים האגרוטכניים של הגידול, למדנו להחמיץ אותו באריזות פלסטיק של  התחמיץלעצמנו את 

ושילבנו אותו במנות הבליל המשקיות לחולבות. (  AOA)כולל מדדי איכות  איכות התחמיץ אחר ק"ג, עקבנו 522 -כ

בשנתיים הראשונות בכבשים לחלב ואילו  במנות מע"ג הצמח שילובבשל הכמויות הקטנות שהיו זמינות, בחנו את 

תחמיץ דגן במנת  של מחליףכ המורינגה את השפעת תחמיץ בדקנובשנה השלישית של המחקר בפרות לחלב. 

חלב וכן שיפור שיפור איכות ויעילות הייצור של הציפינו לקבל . ועל מדדי פוריות על כמות ואיכות החלב ,חולבות

  בקר.צאן והבבריאותו ופוריותו של ה

מהחומר היבש במנה של תחמיץ מורינגה, וזאת על מנת למנוע  9%בשנת המחקר הראשונה שילבנו כמות של 

אפשרית בביצועי בעלי החיים, במקום תחמיץ החיטה שהיה בבליל הביקורת. המנות ניתנו לכבשים לחלב פגיעה 

בתקופת ההכנה להמלטה, ועד חודש וחצי בתחלובה שאחריה. מצאנו כי לא היה הבדל בתנובות החלב, במשקלי 

השומן בחלב בדגימה הטלאים בהמלטה, או בפרמטרים של בריאות הכבשים סביב ההמלטה. ראינו עליה באחוז 

במורינגה  5.2%לתחלובה ) 70 -בביקורת( וביום ה 5.1%במורינגה לעומת  4.4%לתחלובה ) 81 -שבוצעה ביום ה

 135בתחלובה ) 70 -בביקורת(. כמו כן נצפתה מגמה של הורדה בספירת התאים הסומטיים ביום ה 4.4%לעומת 

, לא מובהק(. מגמה דומה של ירידה )לא מובהקת( אלף בקבוצת המורינגה 418אלף בקבוצת הביקורת לעומת 

אלף בקבוצת המורינגה. נמצאה עליה  124אלף בביקורת לעומת  8,499בתחלובה שם נספרו  39נמצאה גם ביום ה 

בקבוצת הביקורת )ערכים מובהקים;  52,385לעומת  40,950ביכולת האנטי אוקסידטיבית של חלב כבשי המורינגה 

 בטאים יכולת אנטי חימצונית גבוהה(. ערכים נמוכים יותר מ

בשנת המחקר השניה חזרנו על העבודה שוב בכבשים, אך עם רמה גבוהה יותר של המורינגה בבליל לשיעור של 

מהחומר היבש כמחליף חלק מהתחמיצים )חיטה ותירס( ושחת האספסת. הזנו אותו לרחלות חלב בתקופת  87.5%

קנו את אותם הפרמטרים של משקלי טלאים, ייצור חלב, הרכב החלב בד ההכנה ועוד חודשיים בתחלובה העוקבת.

ואחוז ההתעברות של הכבשים. מצאנו כי לא היה הבדל במשקלי הטלאים בהמלטה, או בכמויות החלב המיוצרות על 

בתחלובה  04 -ידי הכבשים אחרי ההמלטה. מצאנו כי היה שיפור באחוז החלבון בחלב בדגימה שנעשתה ביום ה

אלף בקבוצת המורינגה בהשוואה  855בביקורת( וכן בספירת התאים הסומטיים ) 4.04%במורינגה לעומת  4.79%)

 881בתחלובה ) 57 -אלף בקבוצת הביקורת(. השיפור בספירת התאים הסומטיים נמצאה גם ביום הדגימה ה 792 -ל

 39 -וגם ביום הדגימה ה אלף בקבוצות המורינגה והביקורת בהתאמה; מובהק סטטיסטית( 749אלף לעומת 

אלף בקבוצות המורינגה והביקורת בהתאמה; מובהק סטטיסטית(. נמצאה נטייה  408אלף לעומת  813בתחלובה )

 -בקבוצת המורינגה בהשוואה ל 41%להתעברות טובה יותר )אינה מובהקת סטטיסטית( של ההתעברות שהייתה 

 73.8 –ולת האנטי חימצונית של חלב קבוצת המורינגה בקבוצת הביקורת. גם בניסוי זה נמצאה עליה ביכ 54%

יחידות בקבוצת המורינגה )מובהק סטטיסטית; ערכים נמוכים מראים על  81.3יחידות בקבוצת הביקורת לעומת 

 יכולת אנטי חימצונית טובה יותר(.

 80בניסוי לעומת  פרות 80ניסוי במתכונת דומה ברפת החלב של קיבוץ אפיקים על  ערכנוהשלישית   בשנת המחקר

. החלפנו תחמיץ תירס בתחמיץ מורינגה, בשל הכמויות המוגבלות של תחמיץ המורינגה נאלצנו פרות בביקורת

חיות ביקורת. מנת הניסוי ניתנה לפרות  80פרות שקיבלו את מנת הניסוי בהשוואה ל  80להסתפק בקבוצה של 

צע בתחלובה. תוצאות נסוי זה מראות על עלייה יום בממו 72לתקופה של שלושה שבועות לפני ההמלטה ועד 

ק"ג חלב יומי בפרות קבוצת המורינגה והביקורת בהתאמה( ביום ה  09.01לעומת  70.94בתנובת החלב הממוצעת ) 

 72ק"ג )קבוצת מורינגה וביקורת בהתאמה(, ביום ה  74.13 -ק"ג ו 79.11בתחלובה  81לתחלובה, ביום ה  88

אחוז  –ק"ג )קבוצת המורינגה והביקורת בהתאמה(. לא היה הבדל בהרכב החלב  79.94 -ק"ג ו 47.01בתחלובה 
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לתחלובה  88השומן החלבון והלקטוז היו דומים בין שני הטיפולים. נמצאה ירידה בספירת התאים הסומטיים, ביום ה 

אלף לעומת  842.03 81 -אלף )קבוצת פרות המורינגה והביקורת בהתאמה(. ביום ה 894.83אלף לעומת  47.90 -

אלף לעומת  552.77לתחלובה  72 -אלף )קבוצת פרות המורינגה והביקורת בהתאמה(. וגם ביום ה 577.55

 אלף )קבוצת פרות המורינגה והביקורת בהתאמה(. 8048.98

מתוצאות שני הניסויים בכבשים והניסוי בשנה השלישית בפרות חלב נראה כי  למתן של תחמיץ מורינגה בתקופה 

חודשיים הראשונים של התחלובה יש השפעה חיובית על מדדים של ייצור חלב  –ודמת להמלטה וכן בחודש וחצי הק

והרכב החלב. נמצא יתרון בבריאות בחיות המתבטא בספירת התאים הסומטיים וכן ביכולת האנטי חימצונית של 

כתוסף למנות בעלי חיים יצרני חלב  החלב המיוצר על ידי החיות. נראה כי לצמח המורינגה של פוטנציאל מעניין

 כמשפר ביצועים וכנותן ערך מוסף לחלב המופק מחיות אלו.

 

 מבוא ותיאור הבעיה

טרופיות רבות. לצמח זה יש טווח רחב של שימושים -בארצות טרופיות וסוב המגודלמורינגה אוליפרה הוא צמח   

חשובים ומהווים וויטמינים מכילים פרופיל מינרלים  . חלקים שונים של הצמח(8)טבלה  רפואיים וערך תזונתי גבוה

מקור טוב לחלבון איכותי. בעשור האחרון, בעקבות שיטת זריעה צפופה של הצמח לצורך שימוש במסת העלים 

באסיה  בניסוים שנערכו במשקי חליבה ופיטום .כמזון למעלי גירהבלבד, התחילו לבדוק את השימוש בעלי מורינגה 

 72%  ור שלשיפ חל, במנהיה ימורינגה טר 52%-42%שכאשר הפרות והעגלים קיבלו כמות של נמצא  ובאפריקה,

ביצועיהם. תכונות נוספות שנמצאו בניסויים אלו היו עליה בגודל ומשקל הוולדות ובשיעור המלטות של ומעלה ב

ם, ממשק מים נמוך יתרונותיו הבולטים של צמח המורינגה הם ביכולת האדפטציה שלו לתנאי שטח שוני תאומים.

לצמח יכולת כמו כן,  קצירים בשנה בארץ. 4-5וצימוח מחודש לאחר הקציר המאפשר   , עמידות למליחותבאופן יחסי

מורינגה בצנצנות  עליהחמצה של  הוולקאניבמכון  נעשתה 0221 תבשנ. אדפטציה למגוון רחב של סוגי קרקעות

נבדקו ערכים תזונתיים לבדיקה.  ונלקחו דוגמאות חומר חובריוו ד"ר צביקה ויינברגע"י  ובאריזות פלסטיק גדולות

 (.0 ים מאד )טבלה( גבוה AOAפעילות אנטיאוקסידנתית )ערך תזונתי  ונימצא כי לחומר המקור ווערכים תרפויטיים 

 כימית שנערכה על התחמיץ במיג"ל. כמו כן אנליזה (0 -ו 8)גרף   5פי  AOA הערך את  גדילהההחמצת החומר 

 שאינם מופעים בחומר המוצא. בתחמיץ םומענייניעל היווצרות חומרי טבע חדשים  צביעהה

שיח  מאד בישראל.מוגבל שמקורו בשיחי קטניות תזונה המכילה מספוא ב רהיג ימעלמידע כמותי על הביצועים של 

כמותית לשפר כדי  הםמקור פוטנציאלי של חומרים מזינים שניתן להשתמש ב המורינגה שמקורו בהודו משמש

רמת החלבון, תפקיד חשוב במיוחד בשיפור יכול להיות  המורינגה ליעלמספוא כגון . ואיכותית את ביצועי מעלי הגירה

השימוש בבלילים ברפת החלב. בעבודות את ליעל כתוסף יכול  םוהשימוש בה הויטמינים והמינרלים במנות בקר וצאן

בצנצנות נימצא כי תחמיץ המורינגה מכיל בנוסף לכל מרכיבי   גהנמוריראשוניות שנערכו בארץ בהן הוחמצו עלי 

המזון גם כמויות גבוהות מאד של נוגדי חמצון. כמויות נוגדני החמצון בתחמיץ עולות בכמה מונים על אלה של חומר 

אם התנהגות התחמיץ המסחרי דומה לזה  לראותוהמוצא. לכן, חשוב להחמיץ את החומר בשיטות מסחריות 

יכולות לתרום לתנובת החלב, איכותו ורמת הפוריות בפרות  תנות. כמו כן חשוב לבדוק אם תכולות מזון ייחודיושבצנצ

 גבוהות תנובה.   
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 הערך המזין של צמח המורינגה המשמש  במזון למעלי גירה  - 1טבלה 

 

 א המשמש כמספו גהנהמוריהרכב נוטריאנטים חשובים בצמח  - 2טבלה 

Moringa oleifera 
 

Sample Freeze dry Oven dry 

Dry matter, g 25 26 

Protein, g 282 284 

Fiber, g 76 77 

β-Carotene, g 1.54 1.10 

Vitamin C, g 5.82 1.57 

Tocopherols, g 1.69 1.65 

Calcium, g 17.6 16.7 

Iron, g 0.10 0.10 

Phosphate, g 3.36 3.49 

Polyphenols, g 30 30 

Glucosinolates, mmol 86 99 

AOA, mmol 154 173 

   
 

 פעילות האנטיאוקסידנטית של חומר המוצא)ביקורת( ותחמיצי מורינגה שהוחמצו בצנצנותהשינוי ב  - 1גרף 

  .ע"פ הזמן
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 .הוחמצו בצנצנות)ביקורת( ותחמיצי מורינגה ש הפעילות האנטיאוקסידנטית של חומר המוצא -  2גרף 

 

 

 

 מטרות המחקר

מעקב  ערךנהמחליף תחמיץ דגן במנת חולבות על כמות ואיכות החלב.  מורינגה אוליפרה, לבדוק את השפעת תחמיץ

בשנה  (  וכן מדדי פוריות בכבשים.AOA, תנובת החלב, איכות החלב )כולל מדדי איכות אחר איכות התחמיץ

לאחר בשנה השלישית )ו ( המחקר בוצע בקרב כבשיםדונם 5יסיוני של זרע שטח נ)לאחר שנ השנייוה הראשונה

 חלב. פרות ערך ניסוי במתכונת דומה בנ (דונם 5זרע שטח ניסיוני של שנ

 

  ראשונה של המחקרהבשנה ותוצאות המחקר מהלך 

 חומרים ושיטות:

ית התחמיץ לשנה במושב כפר חיים שימשה כחומר המוצא לעשי 0224חלקת מורינגה קטנה שנזרעה  בשנת 

ולא אפשרה  מועטההייתה  0229כמות החומר שנאספה והוחמצה בשנת  ,קטנה ייתהוהחלקה ה מאחרהראשונה. 

 אסףחומר שנהחלטנו להשתמש בכבשי חלב  כחית מודל לשנת הנסוי הראשונה. ההעמדת ניסוי עם פרות חלב. לכן, 

לקראת הנסוי, ק"ג כל אחת.  422-122יק )מ"י( של אריזות פלסט 4 -גה בכפר חיים נקצר והוחמץ בנמוריהבחלקת 

נפתחו האריזות, תכולתן נשלחה לבדיקת מעבדה, עורבבה והוכן מערום אחד שהוסף לבלילי הצאן שהוכנו לחולבות 

 (.NRC, 2007על פי נורמות ההזנה המקובלות לצאן )

 רחלות 42 -בנות כ צות של רחלותקבו שתי וועמד, הציפורישבמושב בעדר צאן לחלב במשק קריגר העבודה נעשתה 

מהחומר היבש במנה, זאת על מנת למנוע פגיעה אפשרית בביצועי  9% -כתחמיץ המורינגה שולב בשיעור של כ"א. 
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קבוצת הביקורת. שהיה בבליל חליף בקבוצת הטיפול את תחמיץ החיטה הגה נתחמיץ המורי הרחלות בחלב.

סוי. יתנו לרחלות במהלך הניוהובלו למשק שם אוחסנו ונות פלסטיק  אריזהבלילים הוכנו מראש לכל תקופת הנסוי ב

 המורינגה הוחמצה במרכז המזון שבנהלל.  

(  וכן מדדי בריאות AOAערך מעקב אחר איכות התחמיץ המסחרי, תנובת החלב, איכות החלב )כולל מדדי איכות נ

 פוריות בכבשים. 

וססת על היכולת של מגוון גדול של נוגדי חמצון לדכא, באופן שהוא שיטת הכמילומינסנציה מב : הכמילומינסנציהערכי 

את הלומינסנציה )פליטת האור( הנוצרת ע"י קוקטייל מיוחד המכיל מרכיבים כגון לומינול, גלוקוז אוקסידז,  ,תלוי ריכוז

וצר שטף קבוע סלניום וקובלט. כאשר מוסיפים את המרכיבים בסדר הכתוב לבופר המכיל גלוקוז בטמפרטורת חדר, נ

 *( המקוטלז ע"י קובלט.OH( והידרוקסיד רדיקל )H2O2של מי חמצן )

( נמדדת ע"י לומינומטר luminal-dependent chemiluminescence; LDCLהכמילומינסנציה תלויית הלומינול )

 (.cpmומבוטאת בקריאות לדקה )

ל במערכת הנ"ל, מבוססת על תכונות היכולת של דוגמא מסוימת לדכא את יצירת האור הנוצרת ע"י הקוקטיי

 אנטיאוקסידטיביות של הדוגמא כמו גם על פעילות הקלציה )ספיחת מתכות( שיש לה לקובלט.

 נעשה במעבדה המרכזית של התאחדות מגדלי הבקר בקיסריה. הסומאטייםתכולת החלב וספירת התאים ניתוח 

 7.5 -ובהם נאספה כמות של כ ,ריםיקצרנו שני קצ .רדןבחוות עדן שבעמק הידונם  5שטח ניסיוני של  נוזרעהמשך, ב

סוי נוסף בבעלי חיים. לאור הכמות הקטנה של החומר ולאור התוצאות המעניינות שהתקבלו יטון ח"י, על מנת לערוך נ

 מהחומר היבש שבמנה. 87.5%סוי הראשונה, הוחלט להרחיב את הכמות המשולבת במנת הרחלות לכדי יבשנת הנ

אך עם כמות גדולה  0282נחזור על הניסוי במתכונת דומה לזו שנערכה בשנת  0288בשנת המחקר ש ההיית הכוונה

בשנת  ניסוי ברפת חלב הספיקה לביצועלא  0282במנה. כמות המורינגה שנקצרה במהלך  של מורינגה בח"י יותר

, החלטנו לחזור 0282 סוי שהתבצע במהלךי, ומאחר והכמות שהוספה לבליל הכבשים לחלב הייתה קטנה בנ0288

על  ,מנהבבחומר היבש  בחמישים אחוזהגדולה מורינגה  סוי זה בכמותיבנ השתמשנו. 0288 -על הנסוי בכבשים ב

נקצר יבול   0288במהלך הקיץ של  בשילוב במנה ברמה גבוהה יותר. של המורינגה מנת לבחון מה תהיה ההשפעה

 ברפת חלב. 0280 מורינגה נוסף שהוחמץ והוכן לקראת ניסוי  בשנת

 0282שנערך במהלך  מתכונת הניסוי

קבוצת  -רחלות    42קבוצות של   0אקראי  ל ב חולקוכחודש לפני המלטה  שהיורחלות  12קבוצה של כ רחלות מ .8

 הניסוי וקבוצת הביקורת.

ץ לאחר ההמלטה. שיעור תחמיוחצי כחודש  נמשכהכחודש לפני ההמלטה ו החלההאבסת המנות בניסוי  .0

 על בסיס חומר היבש. 9% -כ המורינגה במנת הבליל למשך כל תקופת הניסוי היה

 במהלך הניסוי: מדדים שנאספו .7

 רישום משקלי הטלאים מיד אחרי ההמלטה, מין הטלה, גודל שגר, וכן משקל בגמילה. .א

 עצירת שליה, דלקות רחם, התאוששות מהמלטה. -רישום אירועי ההמלטה .ב

 ת טלאים בזמן ומיד אחרי ההמלטה, וכן במהלך החודש הראשון.רישום תמותו .ג

שומן, חלבון, שומן, לקטוז, ותאים  -דגימת חלב, לקביעת הרכב החלב נעשו שלושבמהלך החודש הראשון  .ד

 . נוגדי חמצון, מינרלים וויטמינים -פרמטרים נוספיםנבדקו גם  סומאטיים.
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 תוצאות ודיון 

בכפר חיים, הוחמץ ונשמר עד לסמוך לתחילת הנסוי באריזות פלסטיק  דויד מייקיןק יבול המורינגה שהתקבל ממש  

ק"ג במרכז המזון של נהלל. לאחר שנפתחו האריזות, עורבבה תכולתן, והוספה לבליל קבוצת הנסוי על  522 -של כ

ק"ג  522ק של סוי שנארז באריזות פלסטייממנת הרחלות על בסיס החומר היבש. הוכן בליל נ 9% -מנת להיות כ

במושב ציפורי.  לקבוצת הביקורת הוגש בליל מסחרי המיועד  קריגר תמר ופייר ,קריגרמשק  –סוי יושונע למשק הנ

חמישה רחלות הרות כ 12 -לכבשים חולבות במרכז המזון בנהלל, ארוז אף הוא. העבודה נעשתה עם קבוצה של כ

רחלות. הרחלות  42 -סוי וביקורת, בכל קבוצה כינ –ות לפני ההמלטה שלהן, שחולקו באקראי לשתי קבוצ שבועות

ניזונו מבליל שכלל מורינגה בקבוצת הניסוי ובליל ביקורת. הרחלות המשיכו לקבל את הבליל כמנתן עד כחודש וחצי 

 לאחר מועד ההמלטות.

החלב ביום ה אחת ונראה כי לא היה הבדל בין הטיפולים. בתנובת  8משקלי הטלאים בהמלטה מופיעים בטבלה מס 

ק"ג חלב יומי לרחלה בקבוצת המורינגה  7.0 -ו 7.2 -מההמלטה בו נעשה דיגום חלב לא היה הבדל בין הטיפולים  81

 5.1% -בהשוואה ל 4.4% –והביקורת בהתאמה. באחוז השומן נמצא הבדל מובהק לטובת קבוצת המורינגה 

לא היה הבדל בין קבוצות הניסוי, כמו גם בספירת בקבוצת הביקורת. בפרמטרים של אחוז החלבון ואחוז הלקטוז 

 התאים הסומאטיים. 

 

 לאחר ההמלטה. 81ביצועי רחלות מגזע אסף בקבוצת המורינגה ובקבוצת הביקורת ביום ה  .1טבלה 

 
 פרמטר        

 טיפול

 ביקורת  מורינגה

 ±0.14.4  ±0.14.3 משקל ולד בהמלטה )ק"ג(

 2.85±7.0 2.85±7.2 יום )ק"ג ליום(  81 בחלב 

 a 2.89± 5.1 b 2.89±4.4 81ביום  שומן %

 2.21±5.0 2.21±5.0 81ביום  חלבון%

 2.24±5.7 2.24±5.0 81ביום  לקטוז%

 850±437 854±444 (222)81סומטיים ביום  
a,b
 p<0.05אותיות שונות מעל ערכים ממוצעים באותה שורה מציינות הבדל מובהק ברמת מובהקות  

 

ק"ג לכל קבוצה(,  7.8( תנובת החלב היומית הייתה דומה )0מההמלטה, )טבלה מס'  70 -שנערכה ביום הבדגימה 

בקבוצת הביקורת. אחוזי הלקטוז והחלבון  4.4%לעומת  5.2%רמת השומן הייתה גבוהה יותר בקבוצת המורינגה 

ה בקבוצת המורינגה, שאינה היו דומים בשתי הקבוצות. בספירת התאים הסומאטיים מסתמנת מגמה של רמה נמוכ

בקבוצת  418,222נבדלת סטטיסטית וזאת בשל רמת השונות הגבוהה שיש בין החיות בקבוצות השונות. )

 בקבוצת הביקורת(. 135,222המורינגה, לעומת 

 

 לאחר ההמלטה. 70ביצועי רחלות מגזע אסף בקבוצת המורינגה ובקבוצת הביקורת ביום ה  .2טבלה 

 
 פרמטר        

 יפולט

 ביקורת  מורינגה

 2.83±7.8 2.83±7.8 יום )ק"ג ליום(  70 בחלב 

  a  2.81± 4.4 b 2.81±5.2 70ביום  שומן %

 2.21±4.4 2.21±4.3 70ביום  חלבון%

 2.24±5.7 2.24±5.7 70ביום  לקטוז%

 724±418 724±135 (8,222X)70סומטיים ביום  
a,b
 .p<0.068ותה שורה מציינות הבדל מובהק ברמת מובהקות אותיות שונות מעל ערכים ממוצעים בא 
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 לאחר ההמלטה. 39ביצועי רחלות מגזע אסף בקבוצת המורינגה ובקבוצת הביקורת ביום ה  .3טבלה 

 
 פרמטר        

 טיפול

 ביקורת  מורינגה

 2.85±0.1 2.85±0.3 יום )ק"ג ליום(  39 בחלב 

  5.7 2.81±  2.81±5.4 39ביום  שומן %

 2.24±4.9 2.24±5.2 39ביום  חלבון%

 2.23±5.2 2.23±5.2 39ביום  לקטוז%

 404±8499 448±124 (222)39סומטיים ביום  
a,b
 p<0.05אותיות שונות מעל ערכים ממוצעים באותה שורה מציינות הבדל מובהק ברמת מובהקות  

 

לתחלובה מרחלות אסף בקבוצת המורינגה  70 -ם הבדוגמאות חלב שנדגמו ביו נבחנהשנטית אוקסידפעילות אנטי  .4טבלה 

 ובקבוצת הביקורת. ערכי כמילומינסנציה נמוכים משקפים פעילות אנטיאוקסידנטית גבוהה.

 

 
 פרמטר        

 טיפול

 ביקורת  מורינגה

 a 2,076±50,715 b 1,877±42,952 ערכי כמילומינסנציה
a,b
 p<0.05רה מציינות הבדל מובהק ברמת מובהקות אותיות שונות מעל ערכים ממוצעים באותה שו 

 

  של המחקר השניהמהלך ותוצאות המחקר בשנה 

 

 חומרים ושיטות:

במושב כפר  0224קטנה שנזרעה  בשנת המורינגה ה מאחר ולא ניתן היה לסמוך על אספקה של מורינגה מחלקת

ה של חמישה דונם בחוות עדן, נרכשו זרעי , נאלצנו ליצור חלקת מורינגה עצמאית משלנו. לצורך כך נשכרה חלקחיים

מורינגה מגאנה, החלקה נזרעה, דושנה, והושקתה על פי הבנתו של רמי יפעה מגד"ש מו"פ העמק. לאחר הקצירים 

טון חומר יבש של מורינגה בתחמיץ ארוז באריזות פלסטיק.  8.3בחלקה שבחוות עדן, היו בידנו  0282שנעשו בקיץ 

 נים אוחדה, נארזה שוב, נדגמה ועל סמך תוצאות הדגימה הוכן הרכב מנת הנסוי.המורינגה מהקצירים השו

סוי בפרות חלב, הוחלט לשוב ולבצע את הניסוי בכבשים ימאחר והכמויות היו עדיין קטנות על מנת להעמיד נ

מהחומר היבש  87.5%לשיעור של  9%המשמשות כחית מודל, והפעם להגדיל את שיעור המורינגה במנה מ 

 מנה. שב

קבוצה של רחלות הרות )שהיו לקראת המלטה שניה ומעלה(, חולקו על מנת לעצב קבוצות דומות במספר תחלובה, 

רחלות בקבוצת הניסוי. קבוצת הנסוי הוזנה מבליל  52רחלות בקבוצת הביקורת ועוד  57וכך היו  0288במהלך מרץ 

יקורת כמו תחמיצים )תירס וחיטה( ושחת אספסת, הכולל תחמיץ מורינגה שהחליף מזונות גסים )בעיקר( ממנת הב

על מנת ליצור מנות דומות בהרכבן. נאספו משקלי הטלאים בהמלטה, גודל השגר, תנובות חלב של הרחלות 

בעדר צאן העבודה נעשתה  עשה בשנת הנסוי הראשונה.ה שנבתחלובה, ונערכו דגימות חלב במתכונת דומה למ

והובלו למשק שם אריזות פלסטיק  הבלילים הוכנו מראש לכל תקופת הנסוי ב .ציפורישבמושב לחלב במשק קריגר 

ערך מעקב אחר איכות התחמיץ אוחסנו וניתנו לרחלות במהלך הנסוי. המורינגה הוחמצה במרכז המזון שבנהלל. נ

 (  וכן מדדי בריאות פוריות בכבשים. AOAהמסחרי, תנובת החלב, איכות החלב )כולל מדדי איכות 

שומן, חלבון, שומן, לקטוז, ותאים  -דגימת חלב, לקביעת הרכב החלב נעשו שלוש התחלובה של הרחלות במהלך

 39 -ו 57, 04. דגימות החלב נעשו בימים ה נוגדי חמצון, מינרלים וויטמינים -פרמטרים נוספיםנבדקו גם  סומאטיים.
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ניסוי הכוללת את תחמיץ המורינגה . מנת ה0288באפריל  05 -ל 81לאחר ההמלטה של הרחלות שהייתה בין ה 

 ארבעה שבועות לפני ההמלטה ועוד כחודשיים לאחר ההמלטה. -הוגשה לרחלות כ

 מנות הניסוי והביקורת. .1טבלה מס' 

 קבוצת הביקורת קבוצת המורינגה מרכיב\תכולה

 0.1 0.1 חומר יבש )ק"ג לראש ליום(

 2.434 2.414 חלבון )ק"ג לראש ליום(

 4.37 4.37 חלבאנרגיה נטו ל

 83.2 83.7 אחוז חלבון

 8.32 8.37 ריכוזיות אנרגיה נטו

 74 77 אחוז מזון גס מהחומר היבש

 2.422 2.422 תירס שלם

 2.088 2.088 שעורה שלמה

 2.822 2.087 חיטה שלמה

 2.822 2.822 כותנה פימה

 2.852 2.822 כ. סויה

 2.230 -- כ. חמניות

 2.823 2.883 די.די.ג'י.אס

 2.523 2.449 שחת תילתן

 2.712 -- שחת אספסת

 2.422 -- קליפות הדר

 2.722 -- תחמיץ חיטה

 2.732 -- תחמיץ תירס

 -- 0.043 תחמיץ מורינגה

 2.225 2.225 95%מלח 

 2.285 2.285 סודה לשתיה

 2.282 2.282 כל צאן לרחלות

 2.422 2.422 חלבון בחליבה 84%תערובת 

 

 

 ן תוצאות ודיו

טלאים  8.9 -ו 0.8, גודל השגר היה 0הממוצעים המתוקנים למין וגודל שגר של הטלאים בהמלטה, מופיעים בטבלה מס 

ק"ג  4.48לממליטה בקבוצות הניסוי והביקורת בהתאמה. לא היה הבדל בממוצעים המתוקנים )למין ולגודל שגר( בין הטיפולים 

רת בהתאמה. מופיעים גם הערכים של המשקלים בהמלטה של הזכרים והנקבות ק"ג בקבוצות הניסוי והביקו 4.51 -בהשוואה ל

בודדים, תאומים ושלישיות. נראה כי לא היה הבדל בין  –לחוד, וכן מופיעים המשקלים על פי ההתפלגות של גודל השגר 

 הטיפולים. 

ליטר  290.9±12ליטר ו  301.3±11ימי תחלובה הראשונים, שהייתה  92לא נמצא הבדל בתנובת החלב הממוצעת לרחלה ל 

 לקבוצות הניסוי והביקורת בהתאמה.
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גודל השגר של המלטות רחלות הניסוי והביקורת ממוצעים מתוקנים למין וגודל שגר של משקלי הטלאים בקבוצות  .2טבלה 

 הניסוי והביקורת

 משקל שגר גודל שגר מספר פרטים קבוצה

 4.61±0.09 0.8 52 מורינגה

 4.58±0.10 8.9 57 ביקורת

 4.73±0.10   זכרים

 4.45±0.09   נקבות

 5.54±0.13   בודדים

 4.46±0.09   תאומים

 3.79±0.13   שלשות

 

מהמלטה. דוגמאות החלב נבחנו לקביעת אחוז השומן, החלבון, הלקטוז  39, 57, 04 -דגימות חלב נאספו מהכבשים בימים ה

 אוקסידנטיביים שבחלב כפי שנמדדו במכשיר לומינומטר.-מרים האנטיוהסת"ס. כמו כן נקבע שיעור החו

שבתחלובה, וכן ספירת  57,39, 04ימי תחלובה, אחוזי השומן, החלבון והלקטוז בימים  92תנובת החלב המצטברת ב  .3טבלה 

 התאים הסומטיים )באלפים( בקבוצות הניסוי והביקורת.

 

מועד 
 דגימה

 סת"ס זלקטו % חלבון % שומן % קבוצה

 04יום 
 בתחלובה

 a4.39±0.05 5.49±0.03 b155±76 5.8±0.12 מורינגה

 b4.24±0.05 5.44±0.03 a390±73 5.6±0.12 ביקורת

 57יום 
 בתחלובה

 b118±75 4.94±0.03 4.30±0.04 5.9±0.12 מורינגה

 a369±75 4.92±0.02 4.33±0.04 5.7±0.12 ביקורת

 39יום 
 בתחלובה

 b187±76 4.87±0.03 4.55±0.06 4.9±0.12 מורינגה

 a421±73 4.82±0.03 4.63±0.06 4.6±0.11 ביקורת
a,b ערכים שלידם אותיות שונות, מראים על מובהקות סטטיסטית =P<0.05. 

 

מופיעים ערכים ממוצעים של אנליזות החלב. נראה כי בכל שלושת ימי הדגימות היו ערכים נמוכים יותר של תאים  7בטבלה 

 813לעומת  408בתחלובה,   57ביום ה  749לעומת  881לתחלובה,  04 -ביום ה 792לעומת  855בקבוצת הניסוי. סומטיים 

בתחלובה, לקבוצת הניסוי והביקורת. אחוזי השומן והלקטוז לא נבדלו בהתאם לטיפולים בכל מועדי הדגימות. באחוז  39ביום ה 

 בה. בתחלו 04החלבון נמצא יתרון לקבוצת הניסוי ביום ה 

 42כ  PMSG, והזרקת CIDRבהתאם למקובל במשק בדרך כלל, כל הרחלות עברו הליך של סינכרון ייחומים הכולל החדרת 

יום לאחר מכן. בבדיקות הריון שנערכו באוגוסט נמצאו אחוזי התעברות  84יום מההמלטות, והזרעות מלאכותיות לכל הקבוצה 

 יקורת, הבדל שאינו מובהק סטטיסטית.בקבוצת הב 54%בקבוצת הניסוי לעומת  41%של 

מופיעים ערכי הפעילות האנטיאוקסידטיבית כפי שנמדדו במכשיר לומינומטר. שיטת המדידה מבוססת על ריאקציה  4בטבלה 

בה יצירת רדיקלים חופשיים גורמים לפליטה של אור. מכיוון שכך, ככל שכמות האור הנמדדת בלומינומטר גדולה יותר, 

טיאוקסידטיבי )או פוטנציאל החיזור( של הדגימה נמוך יותר. מאחר שרוב שיטות הניטור של פוטנציאל הפוטנציאל האנ

אנטיאוקסידטיבי בדוגמאות ביולוגיות מבוסס על ספקטרופוטומטריה, אי אפשר להיעזר בהן במדידה של אמולסיות דוגמת 

על מעבר אור דרך תמיסה אלא על התמרה של החלב בניסוי זה. לכן השתמשנו בשיטת הכמילומינסנציה שאינה מבוססת 

. ניתן לראות כי בחלב מקבוצת הכבשים שקבלו תוסף של 4אנרגיה כימית לאנרגיית אור. תוצאות המדידה מופיעות בטבלה 

ככל שהיא נמוכה יותר )במנת המורינגה( הדבר מצביע על יש ערכים אוקסידטיביים נמוכים יותר. היחידות תחמיץ מורינגה 

 גבוהה יותר של חומרים אנטיאוקסידנטיים בחלב. נוכחות

בפעילות נוגדת חמצון גבוהה יותר, מה שמעיד על כך שחומרים בעלי פעילות נוגדת חמצון הצטברו בחלב. אנו מניחים כי  

 המקור לחומרים אלה הוא תוסף המורינגה. 
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 בתחלובה.  57 הפעילות האוקסידטיבית בחלב כבשי הניסוי והביקורת שנלקח ביום ה .4טבלה 

 

 פעילות אנטי אוקסידטיבית קבוצה
 )יחידות ארביטרריות(

 a37.1±3.8 ביקורת

 b18.7±4.0 מורינגה
a,b ערכים שלידם אותיות שונות, מראים על מובהקות סטטיסטית =P=0.0013. 

 

  של המחקר השלישיתמהלך ותוצאות המחקר בשנה 

 

 :מהלך הנסוי

חולבות )כחית מודל( בשל הכמות הקטנה יחסית של מורינגה זמינה לעבודות, לאחר שנתיים של עבודה עם כבשים 

פנינו בשנה השלישית למחקר לעבוד עם פרות חלב. לצורך כך, יצרנו קשר עם רפת החלב שבקיבוץ אפיקים שם 

עת השפלבחון את  הייתה מטרת הניסוי. פרות חלב בתחמיץ מורינגה כתחליף לתחמיץ תירסשל ניסוי הזנה העמדנו 

מתן תחמיץ מורינגה על ביצועי הפרות בתקופה הראשונה לאחר ההמלטה, ובדיקת ההשפעה בהמשך התחלובה, 

כל פרה התחילה את  .יום בתחלובה 032עד  לאחר חודש מההמלטה בממוצע לאחר הפסקת מתן תחמיץ מורינגה

ימים לאחר ההמלטה,  88חות לפ המלטה. הפרות שהמליטו אחרונות קיבלו את ההזנהשבועות לפני ה 7 -הניסוי כ

הפרות  04עד חודש וחצי לאחר ההמלטה. ההמלטות של  קיבלו את מנת הניסויבעוד שהפרות שהמליטו ראשונות 

אז  – 04.0.0280 -מאמצע מרץ עד סוף אפריל(. תחילת הניסוי הייתה בתאריך ה(שבועות  4בניסוי נפרשו על פני 

 88  3.5.0280-שבועות לפני ההמלטה הצפויה. סיום הניסוי היה ב 7רת מנות לקבוצת הניסוי וקבוצת הביקוהוגשו ה

פרות כל אחת. הפרות  80פרות יבשות חולקו לשתי קבוצות בנות  04ימים מההמלטה של הפרה האחרונה בניסוי. 

וספת הקבוצות קיבלו את מנת היבשות בת שבועות לפני ההמלטה הצפויה. 7 -נכנסו לניסוי בהתאם למועד ההמלטה שלהן

יבלה לאחר ההמלטה, כל פרה בקבוצת הניסוי ק חמישה ק"ג מבליל החולבות של קבוצת הניסוי וקבוצת בביקורת בהתאמה.

הנסוי והביקורת של ת ומנ וכל פרה בקבוצת הביקורת קיבלה מנת ביקורת עם תחמיץ תירס. מנת ניסוי עם תחמיץ מורינגה

לאחר  מדדי בריאותנות הכבשים החולבות בשנתיים הראשונות. נאספו ק"ג בדומה למ 522ארוזות בבאלות של  היופרות ה

. לקטוזו יצור חלב, חלבון, שומן - מדדי ייצור חלב. המלטה קשה, עצירת שיליה, קדחת חלב, קטוזיס, הפרשות וכו' - ההמלטה

ימת ברפת אפיקים הקי data -הנתונים נאספו מה .תאים סומטים, אנטיאוקסידנטים, חומצות שומן - מדדי איכות חלב

ומשקילות החלב השגרתיות שהם קיימו, למעט האנליזות של כמות האנטיאוקסידנטים וחומצות שומן מדגימות חלב שנלקחו 

 .והועברו למעבדה בנווה יער סמ"ק לפרה ממדי החלב 822 -כ -פעם בשבוע בחליבת צהריים, מכל הפרות בניסוי

 

 תוצאות ודיון 

. נראה כי 8( מופיעים בטבלה מס' X 8,222החלב )שומן חלבון לקטוז( וספירת התאים הסומטיים )ממוצעי ייצור החלב, והרכב 

חשוב לציין שהפרות ) בתנובות החלב היה יתרון בשלוש הביקורות הראשונות לפרות קבוצת המורינגה בהשוואה לביקורת

ייצור חלב יומי גבוה יותר, אך ההבדלים לא . בהמשך נמשכה המגמה של ( בניסוי קיבלו מורינגה רק עד חודש לאחר ההמלטה

בין פרות המורינגה ופרות הביקורת.  לדהבלא נמצא  –היו מובהקים מבחינה סטטיסטית. בהרכב החלב )שומן, חלבון ולקטוז( 

בשלוש ביקורות החלב הראשונות נמצאו ערכים נמוכים יותר בקבוצת המורינגה בהשוואה לפרות  –בספירת התאים הסומטיים 

 ביקורת. ה
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(, של פרות קבוצת X8,222: תנובות חלב )ק"ג ליום(, אחוז השומן, החלבון, הלקטוז, ספירת התאים הסומטיים )8טבלה 

 המורינגה והביקורת. 

ימים מהמלטה

ביקורתמורינגהביקורתמורינגהביקורתמורינגהביקורתמורינגהביקורתמורינגהביקורתמורינגהביקורתמורינגה

A32.94B29.28A39.88B34.87A43.28B39.9447.4543.7943.3841.4134.4733.2829.0529.72חלב יומי

4.274.113.873.823.483.463.223.243.253.153.723.614.183.98שומן בחלב

3.283.313.183.093.203.213.113.073.263.173.303.253.523.44חלבון בחלב

4.784.925.034.925.005.144.794.824.954.894.975.014.754.74לקטוז בחלב

סת"ס
B63.92A194.17B160.27A533.55B550.55A1261.91355.5455443.90911462.7858.5455820.9091334.5455290372.8

270 1118306090180

 

a,b ערכים שלידם אותיות שונות, מראים על מובהקות סטטיסטית =P<0.05. 

ניתן לראות את ההבדל שנוצר בין הטיפולים, לטובת מתוארות עקומות התחלובה של פרות הנסוי והביקורת,  8בשרטוט 

 המורינגה. שלושת הדגימות הראשונות היו מובהקות סטטיסטית אך ההבדל נשמר רק כמגמה עד לסוף תקופת המעקב.

 72=7ימים מהמלטה,  81=0ימים מהמלטה,  88=8מועדים של דגימות חלב:  3 -תנובות החלב לאורך התחלובה, ב :1שרטוט 

 יום מהמלטה. 032=3יום מהמלטה,  812=4יום מהמלטה,  92=5יום מהמלטה,  42=4לטה, ימים מהמ

 

חלב פרות קבוצת המורינגה והביקורת לאורך התחלובה. נראה כי יש מגמה ב תכולת השומן המופיע 0בשרטוט 

 לטובת טיפול המורינגה שאינה מובהקת בבחינה סטטיסטית.

ימים  88=8מועדים של דגימות חלב:  3המורינה והביקרות לאורך התחלובה, ב  ן בחלב פרות קבוצתשומאחוז ה :2שרטוט 

יום מהמלטה,  812=4יום מהמלטה,  92=5יום מהמלטה,  42=4ימים מהמלטה,  72=7ימים מהמלטה,  81=0מהמלטה, 

 יום מהמלטה. 032=3
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 רינגה והביקורת.נראה כי לא היה הבדל בין טיפול המו – 7ערכי החלבון בחלב מופיעים בשרטוט 

ימים  88=8מועדים של דגימות חלב:  3קרות לאורך התחלובה, ב בון בחלב פרות קבוצת המורינה והביאחוז החל :3שרטוט 

יום מהמלטה,  812=4יום מהמלטה,  92=5יום מהמלטה,  42=4ימים מהמלטה,  72=7ימים מהמלטה,  81=0מהמלטה, 

 יום מהמלטה. 032=3

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

1 2 3 4 5 6 7

חלבון

 ביקורת

 ניסוי

 

בשלושת מועדי הדגימות נראה כי  – 4מופיעים בשרטוט  ספירת התאים הסומטיים במ"ל של חלב )באלפים(

יתרון לפרות מקבוצת המורינגה בהשוואה לביקורת. בדגימות החלה שנעשו בהמשך התחלובה לא היה הראשונים 

 .יםהבדל בין טיפולהיה 

מועדים של  3ת לאורך התחלובה, ב ורב פרות קבוצת המורינה והביקבחל (X1,000ספירת התאים הסומטיים ) :4שרטוט 

יום מהמלטה,  92=5יום מהמלטה,  42=4ימים מהמלטה,  72=7ימים מהמלטה,  81=0ימים מהמלטה,  88=8דגימות חלב: 

 יום מהמלטה. 032=3יום מהמלטה,  812=4
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מצב צב הגופני של הפרות לאורך מועדי הדגימות. נראה שפרות קבוצת המורינגה היו בניתן לראות את השתנות המ 5בשרטוט 

גופני גבוה יותר )לא מובהק סטטיסטית(, אך קצב הירידה במצב הגופני היה גבוה יותר בקבוצת המורינגה בהשוואה לביקורת. 

דגימה הראשונים. קצב הירידה מתואר יתכן וזה נובע מתנובות החלב הגבוהות יוצר של פרות המורינגה בשלושת מועדי ה

 . 4בשרטוט מס 

 

ימים  88=8מועדים של דגימות חלב:  3רוג המצב הגופני של הפרות מקבוצת המורינגה וקבוצת הביקורת, ב ד :5שרטוט 

יום מהמלטה,  812=4יום מהמלטה,  92=5יום מהמלטה,  42=4ימים מהמלטה,  72=7ימים מהמלטה,  81=0מהמלטה, 

 מהמלטה. יום 032=3

 

 

 88=8מועדים של דגימות חלב:  3קצב הירידה במצב הגופני של הפרות מקבוצת המורינגה וקבוצת הביקורת, ב  :6שרטוט 

יום מהמלטה,  812=4יום מהמלטה,  92=5יום מהמלטה,  42=4ימים מהמלטה,  72=7ימים מהמלטה,  81=0ימים מהמלטה, 

 מלטה.יום מה 032=3

 

מהסתכלות בפרמטרים של בעיות הבריאות והיציאה של פרות הניסוי והביקורת, נראה כי היו יותר אירועים בקבוצת 

 הביקורת בהשוואה לקבוצת המורינגה, אך בשל המספר הקטן של הפרות קשה להסיק מסקנה מנתונים אלו.

  דיון ומסקנות
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טווח רחב של שימושים רפואיים וערך  עם ,טרופיות רבות-בארצות טרופיות וסוב המגודלא צמח מורינגה אוליפרה הו

מאחר והכמות של הצמח המגודל בארץ הייתה מוגבלת, . )חלבון איכותי, ויטמינים ומינרלים חשובים( תזונתי גבוה

יים. עסקנו גם בצדדים האגרוטכניים נאלצנו לייבא זרעים, ליצור חלקת גידול נסיונית ולייצר לעצמנו את החומר לניסו

)כולל מדדי איכות  איכות התחמיץ אחר ק"ג, עקבנו 522 -של הגידול, למדנו להחמיץ אותו באריזות פלסטיק של כ

AOA  ) ושילבנו אותו במנות הבליל המשקיות לחולבות. בשל הכמויות הקטנות שהיו זמינות, בחנו את פעילות הצמח

 את השפעת תחמיץ בדקנולחלב ואילו בשנה השלישית של המחקר בפרות לחלב. בשנתיים הראשונות בכבשים 

שיפור איכות ציפינו לקבל . ועל מדדי פוריות על כמות ואיכות החלב ,תחמיץ דגן במנת חולבות של מחליףכ המורינגה

  בקר.צאן והחלב וכן שיפור בבריאותו ופוריותו של הויעילות הייצור של ה

מהחומר היבש במנה של תחמיץ מורינגה, וזאת על מנת למנוע  9%ילבנו כמות של בשנת המחקר הראשונה ש

פגיעה אפשרית בביצועי בעלי החיים, במקום תחמיץ החיטה שהיה בבליל הביקורת. המנות ניתנו לכבשים לחלב 

י בתקופת ההכנה להמלטה, ועד חודש וחצי בתחלובה שאחריה. מצאנו כי לא היה הבדל בתנובות החלב, במשקל

הטלאים בהמלטה, או בפרמטרים של בריאות הכבשים סביב ההמלטה. ראינו עליה באחוז השומן בחלב בדגימה 

במורינגה  5.2%) לתחלובה 70 -וביום ה בביקורת( 5.1%במורינגה לעומת  4.4%) לתחלובה 81 -שבוצעה ביום ה

 135) בתחלובה 70 -ביום ה יים. כמו כן נצפתה מגמה של הורדה בספירת התאים הסומטבביקורת( 4.4%לעומת 

מגמה דומה של ירידה )לא מובהקת(  אלף בקבוצת המורינגה, לא מובהק(. 418אלף בקבוצת הביקורת לעומת 

אלף בקבוצת המורינגה. נמצאה עליה  124אלף בביקורת לעומת  8,499בתחלובה שם נספרו  39נמצאה גם ביום ה 

בקבוצת הביקורת )ערכים מובהקים;  52,385לעומת  40,950רינגה ביכולת האנטי אוקסידטיבית של חלב כבשי המו

  ערכים נמוכים יותר מבטאים יכולת אנטי חימצונית גבוהה(.

בשנת המחקר השניה חזרנו על העבודה שוב בכבשים, אך עם רמה גבוהה יותר של המורינגה בבליל לשיעור של 

הזנו אותו לרחלות חלב בתקופת ושחת האספסת.  מהחומר היבש כמחליף חלק מהתחמיצים )חיטה ותירס( 87.5%

ועוד חודשיים בתחלובה העוקבת. ב'קנו את אותם הפרמטרים של משקלי טלאים, ייצור חלב, הרכב החלב ההכנה 

ואחוז ההתעברות של הכבשים. מצאנו כי לא היה הבדל במשקלי הטלאים בהמלטה, או בכמויות החלב המיוצרות על 

בתחלובה  04 -. מצאנו כי היה שיפור באחוז החלבון בחלב בדגימה שנעשתה ביום הידי הכבשים אחרי ההמלטה

אלף בקבוצת המורינגה בהשוואה  855בביקורת( וכן בספירת התאים הסומטיים ) 4.04%במורינגה לעומת  4.79%)

 881ובה )בתחל 57 -אלף בקבוצת הביקורת(. השיפור בספירת התאים הסומטיים נמצאה גם ביום הדגימה ה 792 -ל

 39 -אלף בקבוצות המורינגה והביקורת בהתאמה; מובהק סטטיסטית( וגם ביום הדגימה ה 749אלף לעומת 

אלף בקבוצות המורינגה והביקורת בהתאמה; מובהק סטטיסטית(. נמצאה נטייה  408אלף לעומת  813בתחלובה )

 -בקבוצת המורינגה בהשוואה ל 41%להתעברות טובה יותר )אינה מובהקת סטטיסטית( של ההתעברות שהייתה 

 73.8 –בקבוצת הביקורת. גם בניסוי זה נמצאה עליה ביכולת האנטי חימצונית של חלב קבוצת המורינגה  54%

יחידות בקבוצת המורינגה )מובהק סטטיסטית; ערכים נמוכים מראים על  81.3יחידות בקבוצת הביקורת לעומת 

 טובה יותר(. תיכולת אנטי חימצוני

 80פרות בניסוי לעומת  80ניסוי במתכונת דומה ברפת החלב של קיבוץ אפיקים על  ערכנוהשלישית   המחקרבשנת 

בשל הכמויות המוגבלות של תחמיץ המורינגה נאלצנו תחמיץ תירס בתחמיץ מורינגה, . החלפנו פרות בביקורת

ת. מנת הניסוי ניתנה לפרות חיות ביקור 80פרות שקיבלו את מנת הניסוי בהשוואה ל  80להסתפק בקבוצה של 
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יום בממוצע בתחלובה. תוצאות נסוי זה מראות על עלייה  72לתקופה של שלושה שבועות לפני ההמלטה ועד 

ק"ג חלב יומי בפרות קבוצת המורינגה והביקורת בהתאמה( ביום ה  09.01לעומת  70.94בתנובת החלב הממוצעת ) 

 72ק"ג )קבוצת מורינגה וביקורת בהתאמה(, ביום ה  74.13 -וק"ג  79.11בתחלובה  81לתחלובה, ביום ה  88

אחוז  –לא היה הבדל בהרכב החלב ק"ג )קבוצת המורינגה והביקורת בהתאמה(.  79.94 -ק"ג ו 47.01בתחלובה 

לתחלובה  88השומן החלבון והלקטוז היו דומים בין שני הטיפולים. נמצאה ירידה בספירת התאים הסומטיים, ביום ה 

אלף לעומת  842.03 81 -אלף )קבוצת פרות המורינגה והביקורת בהתאמה(. ביום ה 894.83אלף לעומת  47.90 -

אלף לעומת  552.77לתחלובה  72 -אלף )קבוצת פרות המורינגה והביקורת בהתאמה(. וגם ביום ה 577.55

 אלף )קבוצת פרות המורינגה והביקורת בהתאמה(. 8048.98

למתן של תחמיץ מורינגה בתקופה  בשים והניסוי בשנה השלישית בפרות חלב נראה כי מתוצאות שני הניסויים בכ

חודשיים הראשונים של התחלובה יש השפעה חיובית על מדדים של ייצור חלב  –הקודמת להמלטה וכן בחודש וחצי 

מצונית של והרכב החלב. נמצא יתרון בבריאות בחיות המתבטא בספירת התאים הסומטיים וכן ביכולת האנטי חי

החלב המיוצר על ידי החיות. נראה כי לצמח המורינגה של פוטנציאל מעניין כתוסף למנות בעלי חיים יצרני חלב 

 כמשפר ביצועים וכנותן ערך מוסף לחלב המופק מחיות אלו.
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Abstract 

Moringa Olifra is a tropical and subtropical plant with a wide range of medical benefits and a high 

nutritional value. Different parts of the plant contain a wide profile of important minerals and 

vitamins and is a good source of high quality protein. During the last decade, using new planting 

method, the plant became available for use as a roughage for ruminants. The main advantages of 

the Moringa plant are its adaptation ability to different field conditions, low water interface relatively 

resistant to salinity and growth rate after harvest allowing 4-5 times a year. Since the amount of 

the Moringa plant in Israel was limited, we had to import seeds, to create an experimental field and 

produce ourselves the silage for the experiments. We also had to develop the agro-technically 

sides, to learn how to make the silage bale plastic packages of about 500 kg. We learned the 

silage quality (including measures of the anti-oxidative ability-AOA) and combined it in the 

commercial farms’ rations (TMR= Total Mixed Ration) of lactating ruminants replacing of the usual 

roughages. We expected to have improved animal’ performances – producing more milk yield, and 

better milk constituents and also better other health parameters.  

Since we had only small amounts available at the beginning, we started at the first year with a 

limited amount of 9% of the Dry Matter of the animals’ ration - Assaf dairy ewes.  We included the 

Moringa in a high yield ration TMR (9% of the dry matter) and started the experiment with a group 

of ewes 4 weeks before the expected lambing time feeding this TMR until the first six weeks of 

lactation. We found that there were no differences in milk yield; litter weights lambs or sheep 

health parameters around lambing. There was an increase in milk fat percentage in samples 

collected on day 18th of lactation -  4.4% vs. 5.8% (Moringa and control group respectively) and on 

day  32nd 5.0% vs. 4.6% (Moringa and control group respectively). There was a trend of reduced 

number of Somatic Cells Count (SCC) on 32 days – 135,000 in the control group compared to 
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481,000 on Moringa, (N.S.). A similar trend of decline (N.S.) was found in the 79th day of lactation 

from 1,499,000 compared to 806,000 in the Moringa group. We also found an increase in the anti-

oxidant capacity of the ewes from the Moringa group comparing to the control group.  

In the second year, we repeated the experiment with lactating dairy ewes, with increased level of 

Moringa silage in the TMR – 13.5% of the Dry Matter, replacing some of the wheat and Corn 

silage and Alfalfa hay. We started feeding the experimental and control TMR 4 weeks before the 

expected lambing time continuing until the 8th week of the lactation. There were no differences in 

milk yield and lambs’ birth weight. We found an increase in milk protein in samples collected on 

day 24th of lactation – 4.39% vs. 4.24% (Moringa and control group respectively) and an improved 

count of the SCC from 390,000 in the control down to 155,000 in the Moringa group. In milk 

samples collected on days 53rd and 79th of the lactation we found 118,000 vs. 369,000 and 

187,000 vs. 421,000 for the Moringa and control animals respectively. There was also a trend of 

improve in conception rate – 68% vs. 56% for the Moringa and control ewes respectively. The milk 

antioxidant capacity was higher in the Moringa group as we showed in the first year experiment.  

In the third year we conducted an experiment with dairy cattle in Kibbutz Afikim. 24 multiparous 

cows were assigned in order to create two similar groups according to previous lactations records. 

TMR including Moringa silage as a replacement for Corn silage was served to a group of 12 cows 

for 21 days before calving and 30 days after. Milk yield during days 11th, 18th and 30th of the 

lactation was increased from 29.28 kg, 34.87 kg and 39.94 kg of the control group to 32.94 kg, 

39.88 kg and 43.28 kg daily of the Moringa cows. The SCC sampled during days 11th, 18th and 

30th of the lactation was reduced from 194,000, 533,000 and 1,261,000 cells of the control group 

to 63,000, 160,000 and 550,000 cells of the Moringa cows. There were no differences in milk 

constituents.  

We can conclude from our experiments in dairy ewes and dairy cattle that including Moringa as 

part of the roughages in TMR increased milk production or milk constituents or milk quality. The 

increased antioxidant capacity of the milk produced as we show in our research may add value to 

the milk as a health product. A further research is required for evaluating including different levels 

or specific parts of the Moringa plant.     


