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 לש ןוצר םייק ,ןכל .תוניבגל ותכיפה תוליעי תא הבר הדימב עבוק םיזיע בלחב ןובלחה זוכיר :ריצקת

 לע הלוע ןובלחב ותלוכתש בלח רובע םולשת לש תוינידמ תמייק .ןובלח ריתע בלח לבקל תובלחמה

 םיעיגמ אל האלמ הסבאהב םיזיעה ירדע בור  םלוא   ,)2019-ב  ןובלח ג"ק\₪ 48.1 סיסב לע( 3.48%

 האיציש ונאצמ םימדוק םירקחמב .רתוי הובג הערמב םיזיעה בלח לש ןובלחה זוכיר ,וליאו הז רועישל

 רועיש תדרוה ידכ ךות וב ןובלחה תלוכת תא הלעמו בלחה תבונת תא התיחפמ הניא ינוכית-םי הערמל

 החכוה הרעשהה .הז רופישל תמרוג קיטסמ תלאב םרוקמש םינינאט תכירצ יכ ונרעיש .בלחב ןנתשה

 לש הוולעל השיג ולביקש םיזע ,היקב תחש ולביקש םיזעל האוושהב .טקיורפל הנושארה הנשב הנוכנכ

 הלוכתב לבא ,תומכ התואב בלח ובינה - םויל םינינאט םרג 100 – םרג 475 הנממ ולכאו קיטסמ תלא

 .ןנתש תוחפ םעו )P<0.01 ,5.85%-ו 4.71( ןמושו )P<0.01 ,3.93%-ו 3.49( ןובלח לש רתוי ההובג

 ,50%( היקב תחשל האוושהב ,קיטסמ תלא תליכא י"ע דואמ ורפוש ףא ןבגה קזוחו ןוביגה ןמז

P<0.001(. שמשל לוכי קיטסמ תלא לש ילונתא יוצימ יכ התייה  הרעשהה ,טקיורפל היינשה הנשב 

 לורצילג ל"מ 130 ןתמ יכ חכוה .םיזעה י"ע החדנ יוצימה םלוא ,בלחב ןובלחה רועיש תרבגהל ןוזמ ףסות

 רועיש תא םג ךא )3.70%-ל 3.47-מ( בלחב ןובלחה רועיש תא הלעמ )הלאה יוצימ תסמהל שמישש(

 תרוצ , הייתשה ימב ימיימ יוצימכ קיטסמ תלא ינינאט ונתינ ,טקיורפל תישילשה הנשב .בלחב ןנתשה

 רתוי ורציי יוצימה תא ותשש םיזע ,תספסא תחש ולביקש םיזעל האוושהב .םיזעה לע תלבוקמ השגה

 רועיש תא םילעמ םינינאט יכ ,ןכ םא ,הארנ .)P<0.02( המאתהב ,4.62%-ו 4.19 :)ןובלח אל ךא( ןמוש

 םרג 100-כ( הלודג רתוי תומכ תשרדנו )םויל םרג 7( הנטק תומכב םיכרצינ םה רשאכ בלחב ןמושה

 רופישל םינינאטב שמתשהל תורשפא לע תוארמ טקיורפה תואצות .בלחב ןובלחה לע םג עיפשהל )םויל

 לע רישי ןפואב אלא סרכה תמרב קר םיעיפשמ אל םינינאט יכ הארנ ,תיעדמ הניחבמ .בלחה בכרה

 םיאתמ בכרה ילעב םינינאט רותיאב ץמאמ עיקשהל שי ,ןויערה םושיי םשל .בלחה תטולבב רצוי לתיפא

  .הנמהמ 4%-כ לש רועישב םינתינשכ םג ןוזמ תכירצב ועגפי אלש
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Abstract 

The concentration of protein in goat milk is germane to cheesing efficiency, hence, the 

dairy industry strives for protein-rich milk. The present policy is to re-tribute milk with 

more than 3.48%, on the basis of 43 IS/kg protein. Most confined herds do not reach 

this trigger value, in contrast with grazing goats. In previous studies we found that 

grazing Mediterranean shrubland does not decrease milk yield, but greatly increases 

the concentrations of protein – and fat - and decreases that of urea. Our hypothesis that 

ingesting lentisk, a major component of shrubland, would greatly increase the quality of 

milk in confined goats turned true in the first year of the project: compared with goats 

fed vetch hay as roughage, confined goats who add access to lentisk and consumed 

475 g DM/d – 100 g tannins/d - yielded the same amount of milk, but much higher in 

protein (3. 49 and 3.93%, P<0.01) and fat (4.71 vs. 5.85%, P<).01) and lower in urea 

content. Curding time was shortened and curd strength stronger in the lentisk group. In 

the second year of the project we tried to concentrate lentisk tannins by extracting them 

with ethanol 70%, diluted with glycerol and water, in order to produce a feed 

supplement that promotes milk protein. Goats were deterred by the extract but it 

appeared that a mere supplementation with 130 ml of glycerine increased milk protein 

(3.47 and 3.70%) but also milk urea contents. In the third year of the project lentisk 

tannins were served as infusion readily drunk by goats. Goats that drunk the lentisk 

infusion yielded milk with higher fat (4.62 vs. 4.19%, P<0.02) but not protein. It seems 

that tannins increase milk fat when given at small amounts (7 g/d) but much higher 

doses (100 g/d) are required to increase milk protein. Our results confirm that tannins 

can be used as feed supplements to improve milk composition in goats. From the 

scientific point of view, tannins seem to act not only in the rumen, but also at the level of 

productive epithelim cells in the mammary gland. Efforts must be directed to finding 

tannins that do not impair feed intake even when consumed at 4% of ingested DM. 

 אובמ .1

 תנשב רטיל ןוילימ 14 לעמל 2000  תנשב רטיל ןוילימ 2.9 -מ חמצ ןגרואמה קושב םיזעה בלח קווש

 תנשמ .לארשי תואלקחב התמגודכ ןיאש 8% לש - 2015-ב הרצענ םנמואש – הפיצר החימצ ,2018

 ןיב רצוימה בלחל םוימרפ םולשת( תויתנועל ףסונב ,ןובשחב חקולה םולשת לש תוינידמב לחוה 2013
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 ,49  ,הליחת( ןובלחה תלוכת םג ,םדוק תוגוהנ ויהש םיטמוס םיאתו םיקדייח תוריפסו )ראורבפל רבמבונ

  .)ןובלח ג"ק\ח"ש ח"ש 43 םויכ

 תלבקתמ תיברמ ןובלח תומכ .)א"קימ( םימזינגרוא-ורקיממ לבקתמ הריגה ילעמ י"ע לצונמה ןובלחה בור

 תקפסאו תוממחפ תסיסת לש ןוכנ ןורכניס םייקתמש יאנתבו הקיפסמ היגרנאהו ןובלחה תקפסא רשאכ

 הנמב תבורעתו תוקירפ תוממחפ תלוכת ,היגרנא תלוכתש וארה םיבר םירקחמ ,ןאכמ .סרכל ןקנח

 .דבכבו סרכה ןפודב הינומאמ זתנוסמ )האירוא( ןנתש .)Pulina et al., 2008( ןובלחה זוכיר תא םילעמ

 יכ ףא לע ,תאז .בלחבו ןתשב ,םדב ןנתש לש הובג זוכירל םרוג ,הנימז היגרנאל תיסחי ,סרכב ןקנח ףדוע

 ןנתש לש הובג זוכיר ןיב דואמ קזח רשק שי .סרכה ךות לא ןקנח רוקמכ ןנתשהמ קלח תורזחממ םיזיע

 ובורו ןבגתמ וניא אוה יכ היוצר אל בלחב ןנתשה תוחכונ .)Pazzola et al., 2011( בלחבש הזל םדב

 בוש הלועו ץיקב ךומנ ,ביבאב הובג בלחב ןנתשה זוכיר ,שרוח הערמב םיזיעב .הניבגה ימב זבזובמ

 קיטסמ תלא תליכא .Landau et al., 2013) ( הנמב שרוחה יחיש רועיש הלועשכ הובג ,א"ז ,ויתסב

 )Argov-Argaman et al., 2016( הנורחאל .)Amit et al., 2013( םדב ןנתשה זוכיר תא התיחפמ

 .הערמב הנזהבו )תספסא תחש( ריד האלמ הסבאהב הנזהב המוד התייה בלחה תבונת יכ ררבתה

 הליכמה הטאיד ,תורחא םילימב .הערמב ונזוהש םיזע לצא רתוי הובג היה בלחב ןובלחה זוכיר ,םלוא

 ,הלא תואצות  .ןובלחב בלחה תא הרישעה ףא אלא בלחה תבונת תא התיחפה אלש קר אל םינינאט

 ןובלחה תונימז לע םינינאט לש תילילש העפשה וארהש  תודובע תמועל הכופה המגמ תוגיצמ

)Silanikove et al., 1996( תעפשה לורטינל לוקילג-ןליתאילופ ולביק םיזעה רשאכ הבונתה תאלעהו 

 םיזעב ויה םינינאט לש תילילש העפשהל ונעט ןהבש תודובעה לכ ךא )Gilboa et al., 2000( םינינאטה

  .תלבגומ תומכב תבורעת ולביקש הבונת תוכומנ

 תידוחייה המורתה .Silanikove et al., 1996)( דואמ עורג ןוזמכ קיטסמ תלא לש הוולעה הבשחנ רבעב

 ,.Landau et al( םייעמ יעלות דגנ הפורתכ ,)Ljubuncic et al., 2005( ןוצמיח ידגונל רוקמכ הלש

 תוולע לש הלודג תומכ תוכרוצ םיזע .התימדת תא וניש )Markovic et al., 2012( תוידיסקוקו )2010

 שירשהל םיעדוי .)Landau et al., 2002( ישפוח ןפואב תספסא תחש ןהל תנתינשכ םג קיטסמ תלא

 ןוויבש סויכ יאב .6 שיבכ ךרואל ולתשנש םילודגה םיחטשל תודוה ,לארשיב ירקעה יונה חמצ איהו התוא

 .) (Hagidimitriou ,2009 האופר יכרצל קיטסמ תלא לש לודיג ףנע םייק

 זעל הליעומ םינינאט ןתמ יכ התייה ונתרעשה .םינינאט קפסל לדומכ קיטסמה תלא השמיש הז טקיורפב

 רתוי בלח( ןכרצלו )תרבגומ ןוביג תוליעי( הבלחמל ,)ןובלחה לע םולשת( לדגמל ,)יעבט ןוזמ ביכרמ(

  .)אירב
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 רקחמה תורטמ .2
 .וב ןנתשה זוכיר תא תולעהל ילבמ םיזעה בלחב ןוביג-רב ןובלחה זוכיר תא תולעהל איה לעה תרטמ

 תיתיב הקזחאב םיזעל  קיתעהל וניסינ ,ןובלח ריתע בלח תורציימ הערמב םיזע יכ םיעדויש רחאמ

 םיה שרוחב רתויב ץופנה חמצה - קיטסמ תלא לש הליכא ,ןושאר בלשב :הערמב םרוקמש הנמ יביכרמ

 לש היתש ,ישילש בלשבו לורצילגו םימב סמומ קיטסמ תלא לש ילונתא יוצימ לש ינש בלשב ,ינוכית

  .קיטסמ תלא לש היזופניא

 םייוסינה ירקיע .3

 בלחה בכרה לע קיטסמ תלא לש הוולע תכירצ תעפשה :הנושאר הנש .3.1

 תוטישו םירמוח 3.1.1

 ךיראתבו הירסיקב הדבעמב הקידבל חלשנ בלחה .בלח םוגיד עצוב 9.5.2016 ךיראתב :לופיט תוצובק

 יוסינה לכ ךשמב .תוטלמה רפסמו הבולחתב םימי סיסב לע תוצובק 4-ל תוימאש םיזיע 44 ודרפוה 25.5.2016

 היה יוסינה תליחתב הבולחת ימי ןיינמ .זעל םויל\ג"ק 1.2 לש תבורעת ולביק תוצובקהו םויב םעפ ובלחנ םיזעה

  .)n=10( םילופיט 4-ל וקלוח םיזעה .הקידב ירוזחמ 2 ועצוב .תונוש תוביסמ יוסינהמ ואצי םיזע 4 .117

 .)Pasture – P( תועש 4 ךשמב םוי ידמ הערמל ואצי -1 הצובק 

 ינשה רוזחמב .PPEG)( תועש 4 ךשמל הערמל ואציו ,זעל םוי\'רג 20 לוקילג-ןליתאילופ ףסות ולביק -2 הצובק

 .םוי\םרג 33-ל התלעוה PEG-ה תזוד

 .)Hay-H( זעל םוי\ג"ק 1.5 היקב ריצח תנמ הלביקו רידב הראשנ -3 הצובק

 3000-ל 1500-מ הגרדהב התלע הלאה תשגה .קיטסמ תלאו היקב ריצח תנמ הלביקו רידב הראשנ -4 הצובק

  .) -HPIS-Hay-Pistacia( םוי\םרג 100-ל 300-מ תחשה תשגה הדרי םאתהבו זעל םוי\ תלא םרג

 תזוד .םויב )הכילה ללוכ אל ,וטנ( תועש 4 הערמל ואציש תחא הצובקב והש םיזעה ,HPIS-ו H תוצובק דבלמ

 םילונפה תלוכת .ףוסיאה ירחא םיימוי ךות הנתינ קיטסמה תלא .עולית חדקא תועצמאב תינטרפ הנתינ ג"אפה

-ל 12.7 :2 רוזחמו 8.6.2016-ל 25.5 :1 רוזחמ :יוסינ ירוזחמ ינש ומייוק .)1 רויא( HPLC-ב העבקנ הלש

3.8.2016. 

 ופסאנש םיללג לש NIRS-ב הקירס תרזעב ועבקנ םיתנוזת םינייפאמ .הנמה לש בכרהו הכירצ תעיבקל תוטיש

 הבילחה ןוכמב הנתינ תבורעתה .זע לכמ יוסינ רוזחמ לכ לש ןורחאה םויב – תחא המגודל ובברועו – םיימעפ

 Fecal-ב לויכ תואוושמ ונתושרב שי .תבורעת לש תינטרפה הכירצה העבקנ ךכו זע לכל הדדמנ תיראשהו דבלב

NIRS הנמה ךסמ תבורעת % תעיבק תורשפאמה )Landau et al., 2008(. הנמב תבורעתה % קוליח י"ע 

 שמיש ג"אפה ,PPEG תצובקב .ג"אפ ולביק אלש םיזעה לכל שבי רמוח תכירצ ךרע ץלוח ,הלכאנש תומכל
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 בכרהה ןכ ומכ תולכענה םדקמ תרזעב העבקנ הכירצהו )fecal output )Landau et al., 2002a תעיבקל

  .Glasser et al. (2008) יפל הערמב ינאטובה

 OpiFlow™ System for sheep and יוהיז תכרעמ תועצמאב זע לכב העבקנ הבונתה .בלח תוקידב

goats, SCR,  , ןמוש ,ןובלח תולוכתו לופונורב םע תונחבמל ורבעוהו םגודב ופסאנ בלח תואמגוד .)הינתנ, 

 IDF טרדנטס יפל -Mid-IR spectroscopyב רקבה ילדגמ תודחאתה לש הדבעמב ועבקנ ונתשו ס"תס ,זוטקל

(standard IDF 141C:2000). 

 .Optigraph (Ysebaert, Frepillon, France) -ב התשענ ןוביג ינייפאמ :ןוביג ינייפאמ תעיבק

-וקכ הבלוחתב םימי ,תונושה אשומכ )לופיט( זע םע  repeated measurements לש תנוכתמב :הקיטסיטטס

  .ס"תס רובע log תיצמרופסנרט רחאל טאירוו

  )1 הנש( ןוידו תואצות .3.1.2

 ,hydrosoluble tannins 67% ,הזמ ,םינינאט 20%-כ הליכה קיטסמה תלא :ובכרהו ןוזמ תכירצ
 27%-כו ,PIS תצובקב הנמהמ יצחכ התווה קיטסמה תלא .)1 רויא( תיניוק הצמוח לש םיטאלאג דוחייב

-ב םוי\'רג 100-כל האוושהב ,םויל םינינאט םרג 140 לעמ הכרצ PIS תצובק .)2 רויא( P-ו PPEG תוצובקב

PPEG ו-P )יופצכ )טסוגוא-ילוי( הינשל )ינוי-יאמ( הנושארה הפוקתהמ הדרי ןוזמה תכירצ .)2 רויא. 

 תוצובקה ןיב לדבהה םלוא )1 הלבט(  PPEG>PIS>P>H :שבי רמוח תכירצב לדבה אצמנ ,הנושארה הפוקתב

 זוכיר .)34%-ל האוושהב 39%( הנמב הובג רתוי NDF זוכיר םע הרושק התייה הערמל האיציה .2 הפוקתב םלענ

-ב רתויב ההובגה יפל התייה היגרנאה תכירצ .H>PPEG>PIS=P היה רדסהו H-ב היה רתויב הובגה היגרנאה

PPEG םוי\ל"קגמ 5.2-כ( ינשה רוזחמב תובוקה לכב המוד התייה הכירצה ךא )ינוי-יאמ( הנושארה הפוקתב(.   

 

Figure 1. HPLC multi chromatogram of Pistacia lentiscus ethanolic extract.  

Peak identification: 1-Gallic acid, 2-Catechin, 3-Chlorogenic acid, 4-unknown, 5- 3,5 Di-O-
galloyquinic acid, 6- 3,4,5 Tri-O-galloyquinic acid, 7-Rutin, 8-Myricetin-3-O-rutinoside. 

 )טסוגוא-ילוי( 2 הפוקת )ינוי-יאמ( 1 הפוקת 
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H P PPEG PIS

A

BBB

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

H P PPEG PIS

B
`CC

A

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

H P PPEG PIS

BBB
A

0

2

4

6

8

H P PPEG PIS
0

2

4

6

8

H P PPEG PIS

A
ABAB

B

0

5

10

15

H P PPEG PIS

 תוקד 60 ירחא תוקד 30 ירחא

B

0

5

10

15

H P PPEG PIS

 תוקד 60 ירחא תוקד 30 ירחא

A
B

A A 
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 התייה היגרנאה תכירצו םילופיטה רתיל האוושהב H הצובקב רתוי ההובג התייה ןובלחה תכירצ יכ ןייצל בושח

  .היינשה הפוקתה םילופיטה לכב ההז

 ליכה PIS הצובקמ בלחה .םילופיטה ויב )םוי\ג"ק 1.6-כ( בלח תבונתב םילדבה ואצמנ אל :ובכרהו בלח תבונת

 לש לדבה( 2 הפוקתב תוצובקה לכמ ןובלח ריתע היהו הנושארה הפוקתב P-ו H תוצובק לש בלחמ ןובלח רתוי

 היה ןבגה קזוח ,ךכמ האצותכ .)P<0.01( ןנתש רתוי ליכה H הצובק לש בלחה .)H P<0.01-ו PIS ןיב 0.45%

 הפוקתב H-ל האוושהב PIS הצובקב לופכ ףא היהו )P<0.01( תופוקתה יתשב PIS תצובקב רתויב הובגה

 הפוקתב PIS-ב רתויב הובגה התייה ךא הנושארה הפוקתב תוצובקה ןיב הלדבנ אל ןמושה תלוכת .היינשה

 .תוצובקה ןיב הלדבנ אל זוטקלה תלוכת. היינשה

 .)טסוגוא-ילוי( 2-ו )ינוי-יאמ( 1 תופוקתב ותוכיאו ןוזמ תכירצ לש םינייפאמ :1 הלבט

 H P PIS PPEG הפוקת 
 c 2520 bc 2870 ab 3100 a 2200 1 שבי רמוח תכירצ
 2 2230 a 2230 a 2440 a 2200 a 
 c 6.4 b 10.8 a 6.2 b 0 1 הנמב םינינאט זוכיר
 2 0 c 7.1 b 10.6 a 8.4 b 
 c 98 b 144 a 88 b 0 1 )םוי\ג( הנמב םינינאט תומכ
 2 0 c 108 b 141 a 119 b 

 d 30 b 49 a 22 c 0 1 )י"חמ %( הנמב קיטסמ תלא
 2 0 d 26 c 47 a 32 b 
 b 39.4 a 33.1 b 38.7 a 34.7 1  )י"חמ %( הנמב NDF זוכיר
 2 37.6 a 39.9 a 32.9 b 38.2 a 
 a 9.9 c 10.9 b 11.1 b 14.1 1 )י"חמ %( הנמב ןובלח זוכיר
 2 13.5 a 9.9 c 11.7 b 11.1 b 
 a 2.27 c 2.10 d 2.37 b 2.46 1 )י"ח ג"ק\ל"קגמ( תילובטמ.א זוכיר
 2 2.39 a 2.20 c 2.22 bc 2.36 ab 
 b 5.7 b 6.0 b 7.4 a 5.4 1 )י"ח ג"ק\ל"קגמ( תילובטמ.א תכירצ
 2 5.3 a 4.9 a 5.4 a 5.2 a 

  .)0.05( תיטסיטטס םילדבנ םניאש םירפסמ לע תוארמ תוהז תויתוא

 ףא ,תאז .ןובלחב רתוי הכומנה התלוכת תורמל H הנממ הובג רתוי ןובלח זוכירל הרושק התייה PIS הנמ ,ןאכמ

 קוריפ לש רתוי בוט ןומזתו ןוזיאמ עבונ וניא PIS טקפא ,ןאכמ :תונמה יתשב ההז התייה היגרנאה תלוכתש יפ לע

 .היגרנא תונימזו ןובלח

 הביטמה העפשהה תא לטבל הרומא התייה - םתעפשה תא לטבמו הנמב םינינאטה תא רשוקה – ג"אפ תכירצ

 ותעפשה םלוא 1 הפוקתב הערמב הכירצ תיילעל םרג ג"אפה ,)Landau et al., 2002b( יופצכ .הערמה לש

 תבונתב PPEG-ל P ןיב - ללכב  םא -   םילדבהה לבא הנמב ןובלחה זוכיר תא טעמ הלעה אוה  .תפלוח התייה

 תזוד תאלעה .םיירעזמ ויה ןוביגו )Decandia et al., 2000( ןנתש ,ןובלח תולוכת ,)Gilboa et al., 2000( בלחה

 ג"אפה תזודש החנהב .תוירשפא תורעשה יתש ,ןאכמ .ג"אפה תעפשה תא התניש אל םרג 33-ל 20-מ ג"אפה

 קמוחש ןובלח תרישק – דבלב םינינאט תוליעפמ םיעבונ ןניא קיטסמ תלא לש תונורתיהש ןכתיי ,המיאתמ התייה

 הקע תנטקה ,לשמל( יעמב חרכהב אל ,םירחא םימרוגמ הלא – ןובלחה סוטטס רופישו סרכ יקדייח קוריפמ

 .ןיטעב תרצויה המקרב הרישי תוליעפו )תינוצמח
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 הינש הנש .3.2
 יוצימ ןתמ לבא םיישעמ םניא קיטסמ תלא לש ףיטקו לודיג :םיישעמ םילוקישמ העבנ רקחמב האבה ונתרעשה

  .הלאה תליכאל ףילחת תווהל לוכי ןוזמ ףסותכ םינינאט 60% ליכמה

 תוטישו םירמוח .3.2.1

 עוביר לש תנוכתמב )םינש 1.18 +  395. ליג ( תורגוב תוימאש םיזע 12-ב בידנה תמרב עצוב יוסינה :םילופיטו םייח ילעב

 הפוקת לכ םותב .לופיט לכל וצקוה םיזע 4 הפוקת לכב .א"כ םוי 13 לש תופוקתב 4 -ו לופיטל םיזע 12  היה ןונכתה . יניטל

 ימי וננכות  .)ילויב 31 דע ינויב 18( הלגרה ימי 6 + םוי 42 -ל ןנכות יוסינה .ירקמ ןפואב לופיטל לופיטמ זע לכ ריבעהל ןנכות

 תחש לש תרוקיב ויה םילופיטה .)31.7( 42 םויב ןורחא םוגיד ,)17.7( 28 םויב םוגיד ,)3.7( 14 םויב םוגיד ,)18.6( 0 םוגיד

 תרוקיב  :לורצילגו םימב סמומה קיטסמ תלא לש 70% לונתאב יוצימ לש םוי\םרג 220 וא 110 םע וא )Control( ילב ,תבורעתו

 לכב תבורעת ג"ק 1.54 הללכו  העובק התייה תיסיסבה הנזה  .זעל םויל םינינאט 'ג  exPIS - 220+ ,'גexPIS - 110- , 'ג0 –

 ,תובלוח םיזעל רבמא תבורעת ג"ק 1.35( רקובב ג"ק 0.84 -ו םיירהצב ג"ק 0.7  ,הבילחה ןוכמב תינטרפ  ,יוסינה יזיע לכל םוי

 חדקא תרזעב תינטרפ העמגהב ןתינ יוצימה .יתצובק ןפואב שארל תספסא תחש י"ח ג"ק 1 קלוח  ףסונבו ;)שבי רמוח סיסב לע

 .םויב םיימעפ עולית

 70% לונאתא םע ורגדוה םינוחט םילע םרג הרשע .ררוואמ רונתב תולעמ  60 -ב רונתב ושבוי קיטסמ תלא ילע :יוצימה תנכה

 להכה קוליסל  (Rotorvapor Hie-VAP; Hiedolph, Germany) םוקאו תחת ושבויו וננוס ,תועש 24-ל תולעמ 35-ב

 יוצימהש רחאמ .שומישה דע תולעמ 20 סונימב רמשנ קצומה יוצימהו Folin-Ciocalteu   תטישב םינינאטה זוכיר עבקנ .םימהו

 :'ג5 םימ :ןירצילג :קיטסמ יוצימ - סחיב יוצימה תסמה ןפוא :תינוניב תוירלופ לעב סיסמכ לורצילג סנכוה ,סיסמ אצמנ אל קצומה

 'רג 145( םימ ל"מ 308 :ןירצילג ל"מ 132 :יוצימ 'ג 220 – הובג יוצימ :םינינאט 60-70% ליכה יוצימה .המאתהב , 'ג7 :'ג3

 :יוצימ 'ג 0 – תרוקיב ;שארל )םינינאט 'רג 72( םימ ל"מ 308 :ןירצילג ל"מ 132 :יוצימ 'ג 110 – ךומנ יוצימ ; שארל )םינינאט

 .שארל םימ ל"מ 308 :ןירצילג ל"מ 132

 לכש ןוויכמ ,ובכרהו בלחה תבונת לע )ל"מ 132( ןירצילגה תעפשה תא דומאל הרשפא ףא יוסינה תנוכתמ :ןירצילגה תעפשה

 תצובקל הכייתשהשכ )glyc( ןירצילג ףסונב כ"חא הלביקו )nonglyc( תבורעתו תחש לש תונמל תולגתסה תפוקת הרבע זע

 תצובקו ינש בבסב 6 -ו ןושאר בבסב 4 – דבלב ןירצילג תנמ ולביקש םיזע 10-מ תבכרומ התייה glyc תצובק :תרוקיב

non glyc קלח .יוסינה םרט    ןירצילג אלל ,םימי 6 ךשמב ריצח לופיט תחת ויהש םיזעה 12 לכמ תבכרומ התייה 

 יוסינה ,תחא זעב סקניראפה רוריחל המרג המגההש ירחא .עולית חדקאב יוצימה לש העמגהב ושקתה םיזעהמ

 .םייח ילעב תחוור לש םימעטמ תופוקת יתש ירחא קספוה

 'א הנשב ומכ .בלח תוקידב

 ללכו לורטסלוכ ,ןנתש ,ןיבוריליב ,)ALT, AST( דבכ ימיזנא תעיבקל ידירו םד םגדנ הפוקת לכ ףוסב :םד תוקידב

 .םידירצילגירט

 טאירוו-וקכ הבולחתב םימי ,םיעובק םימרוגכ לופיטו הפוקת ,זע םע יניטל עוביר  לש תנוכתמב :ןונכת :הקיטסיטטס

 .םילופיטה לכ תא ורבע םיזעה לכ אלש ןוויכמ ינוויכ דח תונוש ןלבמ ,לעופב .ס"תס רובע log תיצמרופסנרט רחאלו
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 )2 הנש( ןוידו תואצות 3.2.2

 הארנ :לופיטב תולת אלל ,םיזעהמ קלחל השק התייה העמגהה תרגש :ובכרהו בלח תבונת לע יוצימה תעפשה

 םירוזחמ ינש קר ,םייחה ילעב תחוור לע רומשל ידכ ,ןכל .)3 רויא( דואמ רמ היהו םינפה תורעשל קבדנ רמוחהש

 .ס"תסהו ןמושה ,ןובלחה תלוכת ,בלחה תבונת לע עיפשה אל יוצימה .םדה תוקידבב תוגירח ואצמנ אל ךא ,ועצוב

 ךומנ היה בלחב ןנתשה זוכירו יוצימ 'ג 110 ולביקש םיזעב הובג רתוי תויהל הטנ בלחב זוטקלה זוכיר ,תאז תמועל

 .םילופיטה ןיב םינוש ויה אל דבכה ימיזנא דוחייבו םדה ידדמ .)4 רויא( הובגה יוצימה תצובקב 0.011%ב

 עיפשה אל לופיטה .ןוצרב ותוא ותש םיזעהו הלק התייה ןירצילג תעמגה :ובכרהו בלחה תבונת לע ןירצילג תעפשה

 .)0.053%-ל 0.038-מ( בלחב ןנתשה תא םג ךא )3.70%-ל 3.47-מ( ןובלחה רועיש תא הלעה ךא הבונתה לע

  .)5 רויא( הובג רתוי היה וב 3-הגמוא תצמוח רועיש ךא לורצילג הלביקש הצובקב תחפ בלחב ןמושה זוכיר

 וז העפות .םיזעה י"ע החדנ אוהש ררבתה ,זכורמ קצומ יוצימ ךותל םינינאטה תא תוצמל ךרד ונאצמש ירחא

 ידמ הבר תוציפעל םרוג םינינאטה תא זכרל ןויסינה יכ ןכתי .)1 רויא( תוריפצב תמדוק הדובעמ ונל העודי התייה

 העפשהה יבגל םירקוח ןיב המכסה ןיא .םינינאט יריתע םיחמצ לש השבי הוולעב שמתשהל ףידע יכו םיזעל וליפא

 םיזע בלחה ןובלחב הילע ואצמ אל Hoste et al. (2005) ,ונילא דוגינב :בלחה בכרה לע וזכ הוולע לש הליעומה

 ,ץראב םייתשעתה םינינאטה ןיב  .םינינאט 2.5% לש זוכיר לעב )םיגזוממ םירוזא לש תינטק( ןאופנס וליכאהשכ

 .בלחב ןובלח לע םתעפשהל וקדבנ םרט הננב תוולע ,םינומיר תלוספ

 
 קיטסמ תלא לש ילונאתא יוצימ לש תוקבדיה :3 רויא

 .Bajramaj et al י"ע רקבב תמוא אצממה :םושייל בנשא חתופו ןיינעמ בלחה ןובלח תא הלעה ןירצילגש אצממה

 בוט רוקמ אוהו י"ח תכירצו pH תיחפהל ילב הליגרה הנמל ףסונ ןירצילגש איה ירשפא רבסהה .(2017)

 2017-ל 1995-מ ןוטל ורוי 700-ל 1600-מ דרי םלועב תורשכ תגרדב ןירצילג לש ריחמה .הזנגואינוקולגל
)-quarterly-http://www.hbint.com/datas/media/590204fd077a6e381ef1a252/sample

glycerine.pdf(. זוכיר תתחפה .דיתעב ןירצילגה ריחמ תדיריל םורגת לזידויבה תיישעתב הילעש הארנ 

 תא הלעמה ןונגנמב הארנכ רבודמ ,ןכ םא .לארשיב היישעתה ןוצר תא םאות ןירצילג ןתמ י"ע ןמושה

 .סרכב קירפ ינגרוא רמוח תקפסא י"ע ןובלחה רוציי
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 תונוש תוזוד יתשב קיטסמ תלא לש ילונאתא יוצימ ולביק וא ולביק אל םיזעב ובכרהו בלח תבונת :4 רויא

 ).ת.ש-ו עצוממ(

  

  
 ).ת.ש-ו עצוממ( ןירצילג ל"מ 132 לש העמגה וא ולביק אל וא ולביקש םיזעב ובכרהו בלח תבונת :5 רויא

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4
4.1

control 110 g/d 220 g/d

 ןובלח %

1
1.2
1.4
1.6
1.8

2

control 110 g/d 220 g/d

(L/day) בלח תבונת

0

0.02

0.04

0.06

control 110 g/d 220 g/d

 האירוא %

B

A
AB

treat P=0.02

2

3

4

5

control 110 g/d 220 g/d

 ןמוש %

3

3.5

4

glyc non glyc

P=0.012 ןובלח %

0
0.5

1
1.5

2

glyc non glyc

(L/day) בלח תבונת

0

0.02

0.04

0.06

glyc non glyc

P=0.005 האירוא %

0

5

10

glyc non glyc

P<0.0001 ןמוש %
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 תישילש הנש .3.3

 יוצימ םא קודבל וניסינ ,היינשה הנשב ילונאתא יוצימ תרוצב םיזכורמ םינינאט ךורצל םיזעה לש ישוקהמ הנקסמכ

 .בלח תוכיא רפשמו םיזיעל חונ קיטסמ תלא לש םימב

 תוטישו םירמוח .3.3.1

 60-ב רונתב הרגדהו םימ םע רטיל 30 חפנב תויבחב םילע ג"ק 5  תרגדה י"ע הטילחכ הנכוהו םוי ידימ הפטקנ קיטסמ תלא

 וקלוח םיזע עבראו םירשע .תותקשב תישפוח הייתשל היצטיברגב הרבעוהו קיטסלפ תויבחל הרבעוה הטילחה .הלילל תולעמ

 .'ב-ו 'א םינשב ומכ ויה בלחה בכרהו הבונתה תעיבק  .)תועובש 3 לש תופוקת יתשב( ןיגוריסל ,אל וא ולביקש תוצובק יתשל

 .)זרב ימ וא הטילח( לופיטו )ךופה וא זרב ימ-הטילח ףצר( רדס ,זע םע ,switch-over לש תנוכתמב השעל יטסיטטסה חותינה

-Folinב היה הטילחב םילונפילופה ךס תעיבק .הפוקת לכ םותב םיללגב םינינאטה זוכיר עבקנ .תיתצוברה םימה תכירצ המשרנ

Ciocalteu- א הנשב ומכ'. 

 ןוידו תואצות .3.3.2

  

  

 

 

 .)EXT( קיטסמ תלא תטילח וא )FW-freshwater( זרב ימ ולביקש םיזיעב םיזעב ובכרהו בלח תבונת :6 רויא

2

3

4

FW EXT

%
milk proteinP = 0.647  

1.8

1.9

2

2.1

2.2

FW EXT

L/
da

y

milk yieldP = 0.204  

0.06

0.07

0.08

FW EXT

%

milk ureaP = 0.141  

3

4

5

FW EXT
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 תלוכת ,בלחה תובונתב לדבה םשרנ אל .םויל םרג 7-כו הצובקל םילונפ םרג 84 ,הצובקל םוי\רטיל 97 עצוממב ותש םיזעה

 םילונפ ואצמנ אל .הטילחה תייתשל הבוגתכ 4.62%-ל 4.19-מ התלעוה ןמושה תלוכת םלוא )6 רויא( ןוביגה תונוכתו ןובלחה

 ,לבא הנטק תומכבו הטילח תרוצב ונתינ רשאכ תולקב וכרצנ םינינאטהש םיקיסמ ונא .םדל וגפסנ םבורכ ןכתיי ,א"ז ,םיללגב

 תאלעה .בלחה ןמוש תא ולעה םיכומנ םינינאט יזוכיר םג ,דוגינב .ןוביגה ןפואו ןובלחה זוכיר ועפשוה אל ,'א הנש תואצותל דוגינב

 תמקרב רשי התייה םינינאטל הבוגתהש ןכתיי ,ןכל .ןאכ הרקמה היה אל הזו תיביס רתוי הנזהמ בורל תעבונ ןמושה תלוכת

 .םיללגהמ םינינאטה תומלעיה י"ע תכמתנש הרעשה ,ןיטעה

 יללכ ןויד .4

 םיללגב ןובלח רתוי ושירפה ההובג תומכב םינינאט תוכרוצה םיזע ,ןכא :םיזעהמ ןובלח יערוגכ םינינאט לע שגד םשוה ,רבעב

)Silanikove et al., 1996(. ונתרטמ .תיתנוזת המורת םהב שיו רבדה ךכ אלש ונארה .דבלב תוילילש תונוכת וסחיי םינינאטל 

 וכרצ םיזעה :קיטסמ תלא לש הוולע תסיבא י"ע הגשוה וז הרטמ .םיזע בלחב ןוביג רב ןובלחה זוכיר תאלעה התייה תינושארה

 ימיימ יוצימ .םיזעה י"ע ךרצנ אל םילונפ תומכ התוא לש ילונתא יוצימ םלוא .hydrosoluble גוסמ םבור ,םילונפ םרג 100-כ

 ןובלחה תלוכת תא תולעהל םייושע הנמב םילונפ ,ןאכמ .בר ןוצרב והוכרצ םיזעה ךא םילונפ לש הכומנ רתוי הכירצ רשפיא

 ואצמ Buccioni et al. (2015) .ןונימהו השגהה תרוצ אשונב ץמאמ עיקשהל שי ךא בלחב יוצר יתלב ןנתש דירוהלו ןבגה קזוחו

 ,ןאכמ .ןוביג םירפשמו ןיאזק םילעמ לבא ןובלחה תלוכתו הבונתה לע םיעיפשמ אל )םוי\'ג 52( ןומרעו ו'צרבווק ינינאטש םישבכב

 ןיא םנמא .ונוביגו בלחה ןובלח לע  )םינומיר תופילק ,תוננב ,הפקה תיישעת( םיירחסמ םילונפ תעפשה תעיבקל רקחמ שורדש

 וארה 'גו 'א םינשב םייוסינה .ןבגב ללכנ ןמושה לבא ,ורובע םולשת ןיאו בלחב ןמושה זוכיר תא תולעהל היישעתב ןוצר תעכ

 עיפשהל םילוכי הנטק תומכב םינתינה םיפסות יכ זמרמ הז אצממ .תירעזמ תומכב םילונפ תרזעב םג ןמוש זוכיר תולעהל ןתינש

  .ףסונ רקחמ איה ףא הוושה השדח הטיש איה םימב םילונפ ןתמ .ןיטעה יאתב םזילובטמ לש המרב הארנכ ,בלחה בכרה לע

 הסיסת לע תזמור בלחה ןמושב הדיריה :בלחב ןובלח תאלעהל – רתוי יופצ ךא – ףסונ קיפא איה לורצילגל הבוגתה ,ףוסבל

 םיזע תונמל לורצילג םרג 100 -כ תפסות .רקבב Fischer et al. (2013) וארהש יפכ ,ןמוש רוציי תאכדמה סרכב תינויפורפ

  .ןמושה תדרוה ךות ,ןובלחה זוכיר תא וא הבונתה תא תולעהל היושע
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 תוחנמ תולאש םע םוכיס
 םיזעה בלח תא רישעהל ןתינ יכ התייה ונתרעשה :הדובעה תינכותל תוסחייתה ךות רקחמה תורטמ
 יפל ,הלא תועפות יתשל תמרוג ןכא קיטסמ תליכא יכ ונחכוה .ולש ןוביגה תונוכת תא רפשלו ןובלחב
 )הטילח( ימיימ יוצימ ךא הרטמ התואל קיטסמ תלא לש ילונתא יוצימה שמתשהל ונחלצה אל .תינכותה
 הווהמ – תינכותב היה אלש – בלחה ןובלח תרבגהל ןירצילגב שומישה .ןמושה תלוכת תאלעהל םרוג
  .ימושיי אצממ

 חרכהב םניא הנמב םיניננאטש ונארה :תיחכונב רקחמה תדובעב וגשוה רקחמה תורטממ ולא 
 לבוקמ וניאש רצומ וא )הטילח ,הוולע( ליעומו אירב רצומ קיפהל ןתינ חמצ ותואמש ןאכ ונארה .םיילילש
 זוכיר תא םילעמ םיזע תנמב םינינאט יכ חכוה ,לבוקמל דוגינב .)ילונאתא יוצימ( ןהב עגופ ףאו םיזעה לע
 תדרוה םע דחי שחרתמ הז ךילהת יכ חכוה .ןוביגה תונוכת תאו )0.5%-כ( דואמ יתועמשמ ןפואב ןובלחה
 .בלחב ןמושה תלוכת תא תולעהל םייושע הנטק תומכב םינינאט יכ םג ונארה .בלחב ןנתש זוכיר

 ןוזמה תכירצ תא התיחפמ אל )10% לעמ( םינינאט תריתע הטאיד ,לבוקמל דוגינב :תואצותה ירקיע
 רתוי ןובלח קר אל( רתוי בוט בלחלו בלחב ןנתשה זוכיר תתחפהל תמרוג איה .תולגתסה ירחא םיזעב
 יבויח ךילהתל הרושקה הדיחיה תימיכה תושיאה םניא םינינאטהש ןכתיי .היישעתה תניחבמ םג )הובג
 קיטסמ תלא תטילח תייתשו ןמושה תא דירומ ךא בלחב ןובלחה זוכיר תא הלעמ ןירצילגש אצמנ .הז
 .בלחב ןמושה תא הלעמ

 תפוקתל רקחמה תורטמ וגשוה םאה .וכשמהו רקחמה םושיי יבגל תוכלשההו תויעדמ תונקסמ
 ומלשוה ךא יוצימה לש תוילילשה תונוכתה ללגב ח"ודה תפוקתל רקחמה תורטמ וגשוה אל ?ח"ודה
 יואר ןוזמ ףסותכ קיטסמ תלא לודיג .ףסונ רקחמ הווש בלחב ןובלח הלעמ ןירצילג יכ אצממה .ףוסבל
 .קדביהל

 ;הדובעה ךלהמב ולחש )םירחאו םייקוויש ,םייגולונכט( םייוניש וא/ו ןורתפל ורתונש תויעב .1
 עוציבל הרתונש הפוקתב רקחמה תורטמ וגשוי םאה ,ןהיבגל רקחמה ךשמה תוסחייתה
 ?רקחמה תינכות

 רקחמ שורד ,ןוזמ ףסותכ קיטסמ תלא לדגל םיצור םא .חלצ אל – םיזעל ליבק יוצימל הלאה ינינאט זוכיר
 .הייקשהו ןושיד ילופיט ,cv תריצי ,םא חמצ תריחב :ימונורגא

 :ריצקתו רמאמ ומסרופ רבכ :הלבגה ילב םברפל ןתינ
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