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 (2013 - 2015)שנים  0010-382תקציר הדו"ח התלת שנתי פרויקט  

 מבוא

החקלאי אתגר כלכלי ואתי כאחד. אמנם המטרה העיקרית גידול בעלי חיים מעמיד בפני 

חיים היא ייצור מוצר איכותי, בכמות העונה על צרכי השוק ובמחיר אטרקטיבי  -בחקלאות בעלי

 -לצרכן, אך כיום נדרש החקלאי להתמודד גם עם מגוון סוגיות הקשורות לתחום רווחת בעלי

"( שיש "Five Freedomsחרויות ) גדיר חמש( מOIEהחיים העולמי ) -חיים. ארגון בריאות בעלי

החיים, תוך שימת דגש על חיות משק: חופש מרעב ומצמא, חופש מחוסר נוחות,  -לספק לבעל

בעקבות פרסום בנוסף, חופש מכאב ופציעות, חופש לבטא פעילות טבעית וחופש מפחד ועקה. 

גובר עניין הציבור  2012-2015הגדרות היעדים החדשים של האיחוד האירופי "רווחת החיה במשק" 

בעולם וגם בישראל בנושא רווחת היונק ואופן גידולו ברפת החלב. ממשק הגידול השכיח ברפתות 

 .חלב מסחריות הינו שיכון פרטני, כאשר הפרדת העגל הנולד מאמו מתבצעת בסמוך להמלטה

הגידול הטבעית  אחת הסיבות לבחינת נושא זה הינה, ששיכון יונק באופן פרטני נוגד את סביבת

, הנימוק העיקרי ליתרון בגידול פרטני הינו הפחתת העברת מחלות בין היונקים .של היונק במרעה

הפחתת פעילות יניקה כמו כן יש הטוענים כי גידול פרטני מוביל לשיפור בביצועי הגדילה ומוביל ל

ל לנזק ברקמת (. יניקה מסוג זה הינה בעיה ברפתות חלב שעלולה להוביCross suckהדדית )

כי שיכון עגלים בקבוצות מתחת לגיל חודש מהווה  לכן, יש הסבורים .העטין ובירור פרטים מהעדר

חסרון בהיבט של חשיפה מוגברת לגורמי מחלה והעלאת הסיכון לתחלואה ולתמותה. עם זאת, 

נותן בבחינת אופן השיכון בהיבט הבריאותי נמצא גם שגידול בקבוצה מפחית עקה וכתוצאה מכך 

יתרון מבחינת בריאות היונק. מחקרים רבים תיעדו את ההשפעה השלילית של חשיפה לאירועי 

ירידה ברמת העקה תוך כדי הגמילה . לדוגמא, עקה על הסבירות של הפרט לפתח תחלואה

חיים -, במונחים של רווחת בעלי. בנוסףוהמעבר לקבוצה יכולים לתרום למצב הבריאותי של החיה

נמצא כי יצירת אינטראקציות חברתיות  .קיימת עדיפות לשיכון יונקים בקבוצות, בהיבט החברתי

מוקדמות ומרחב מחיה גדול יותר מאפשרים התנהגות "משחק" בין היונקים וכן משפרים תגובות 

בהמשך החיים, ללא הרעה במצבם  , קוגניטיביות והתמודדות עם מצבים משתנים חברתיות

 .הבריאותי

בחינת ביצועי גדילה  מהמלטה ועד גמילה של וחיים  -תכליתו של מחקר זה היא רווחת בעלי

 ישראלי, שגדלו באופן פרטני או קבוצתי עד גיל גמילה במהלך חודשי הקיץ -עגלות הולשטיין

. כאשר, המטרות הספציפיות הן הערכת ההשפעה החברתית על התנהגות ובמהלך חודשי החורף

-חברתית על בריאות, גדילה וצריכת המזון של בעל -אכלוס מלונה קבוצתית החיים והשפעת-בעל

 החיים.

 השערת המחקר

הינה כי גידול במלונה פרטנית אין בו משום פגיעה בגדילת היונק ובריאותו ואף במקרים  

מסוימים מהווה יתרון בהיבטים אלו. אולם, אנו סבורים כי קיום קשרים חברתיים בגיל צעיר 

משפיע בחיוב על פיתוח יכולות למידה וחיקוי של היונק וכן מעודדים ביצוע התנהגויות 

 "חיוביות".

 וחומרים  שיטות

 .ספטמבר עד יוני -קיץ חודשי 4-ו מרץ עד דצמבר -חורף חודשי 4: חודשים 8-כ יהיה הניסוי משך



 במלונה תגודל עגלה כל -פרטני גידול: הגידול צורות לשתי תחולק עגלות 40 של קבוצה, עונה בכל

 פי על( מחיה ושטח מרבץ) מחיה תנאי ובעלת השכנות העגלות את לראות אפשרות עם נפרדת

 20 יילקחו הקבוצתית הגידול לצורת. עגלות 20 הכול סך", עגלים גידול" חיים בעלי צער חוק

 6 גיל עד יגודלו העגלות(.  X 5מלונה בכל עגלות 4) עגלות 4 יחד יגודלו מלונה בכל כאשר, עגלות

 .(.חברתי/פרטני) הגידול בקבוצות ישכנו מכן ולאחר בנפרד ימים

אירועי בריאות,  , פדומטריה נתוני, ריפוד תדירות, מזון צריכת, משקל עליות: נבחנים מדדים

 Ferric) עקה עם להתמודדות כמדדים נוגד חמצון של הפלסמה ופוטנציאל נוגדנים פרופיל

Reducing Ability of Plasma.) 

 ההבדל בשיטות והחומרים בין השנה הראשונה לשנייה

בין הפריטים בגידול הפרטני בניגוד לקיץ שם  בקבוצת החורף )ניסוי שנה ראשונה( היה מגע

נוספו מדדים  ה(י. בנוסף בניסוי הקיץ )ניסוי שנה שנימטר בין מלונה למלונה 1נישמר מרחק של 

 של רמת קורטיזול בשערה ומדידה יותר מדויקת של צריכת המזון.

 : תוצאות השנה הראשונה

יום צריכת התערובת  45-65יום. בגיל  45צריכת התערובת לא נבדלה בין הטיפולים מתחת לגיל 

ק"ג/יממה בטיפול הפרטני והקבוצתי  2.63-ו 2.21נבדלה באופן מובהק בין הטיפולים והייתה 

לעומת העלייה בצריכת המזון לא נמצאו הבדלים מובהקים במדדי הגדילה בין שתי  .בהתאמה

באופן מובהק בין שני  בבחינת מדדי התנועה, מספר הצעדים הממוצע היה גבוה שיטות הגידול.

(. בבדיקת p<0.05צעדים בטיפול הפרטני והקבוצתי בהתאמה  ) 1746.4-ו 1456.6 -הטיפולים

יום העגלות בגידול  21יום, נמצא כי עד גיל  21ההבדל במספר הצעדים מתחת ומעל גיל 

 21ל ביחס לעגלות שגדלו באופן פרטני. מעל גי 27%-הקבוצתי/חברתי הלכו מספר צעדים גבוה ב

 בגידול הקבוצתיימים נמצא ש 8-10. בדגימות צואה שנלקחו בגיל  14%-יום היחס מצטמצם ל

רמת  .בגידול הפרטני 25%-ביחס ל , זאת נגיעות גבוהההרמת ב 32% קיימת שכיחות של 

התחלואה ביונקיה הייתה נמוכה באופן כללי בעונת החורף, אך נצפתה מגמה של תחלואה גבוהה 

מקרי  3-דלקות ריאות ו 2תועדו חמישה מקרי תחלואה בגידול הקבוצתי )קבוצתי. יותר בגידול ה

צילומי הווידיאו הראו כי . בבחינת ההתנהגות בשלשול( לעומת מקרה שלשול יחיד בגידול הפרטני

פרקי הזמן הפעילים ביותר הם לאחר שתי ההגמעות.  עגלות שגדלו בגידול הפרטני בילו יותר זמן 

הכנסת הראש לדלי, ליקוק עצמים דוממים  -דקות/עגלה( בביצוע הפעילויות 15בממוצע )שניות/

וליקוק עצמי בשני פרקי הזמן שלאחר הגמעת החלב. לעגלות שגדלו בקבוצה התאפשר עיסוק 

בפעילות יניקה הדדית ונמצא כי אזורי הגוף בהם בוצעה מרבית היניקה ההדדית הם צד הגוף 

 ואזור הצוואר.

 התוצאות שנה שניי

גרם/עגלה. לעומת זאת, צריכת התערובת סביב  162יום הינה  21צריכת התערובת שהתקבלה בגיל 

גרם בשיטת  500 –גיל הגמילה נבדלה באופן מובהק בין שתי שיטות הגידול והייתה גבוהה בכ 

לעומת (. p<0.05בהתאמה  )ק"ג בגידול הקבוצתי והפרטני  1.450-ו 1.947הגידול הקבוצתי )

גם  בצריכת המזון לא נמצאו הבדלים מובהקים במדדי הגדילה בין שתי שיטות הגידולהעלייה 

בבחינת מדדי התנועה, נמצא כי מספר הצעדים הממוצע היה גבוה באופן  בניסוי השנה השנייה.



 6 -מובהק בשיטת הגידול הקבוצתי ביחס לשיטת הגידול הפרטני לאורך כל תקופת הניסוי ועד כ

 המעברים מספר בבחינת (.p<0.0001צעדים/יממה בהתאמה, ) 1382-ו 1649ימים לאחר גמילה )

 בבדיקות הצואה וכמו כן זמן רביצה נצפה כי אין הבדל בין שתי שיטות הגידול. לרביצה מעמידה

 הימצאות לבחינת במעבדה שנבדקו דגימות 94 מסך כי מראות שהתקבלו הצואה דגימות תוצאות

 ו קוקסידיה של אאוסיצטות של נמוכה רמה יחידה בדגימה נמצאה ,הטפילים שני של אאוציסטות

החיות הנגועות בגידול . בחלוקתקריפטוספורידיום הטפיל של אאוציסטות הכילו דגימות 13 –

> :  500,000;  2, 4:  500,00 – 100,000;  2, 4 :>100,000הפרטני היו יותר נגיעות לעומת הקבוצתי )

 גבוה היה התחלואה משך אולם הפרטני בגידול יותר גבוה התחלואה מקרי מספרבהתאמה(.  0, 4

 .(p<0.05)ימים בממוצע בהתאמה,  1.6-ו 4לעומת הפרטני ) הקבוצתי בגידול מובהק באופן

. שני מקרי תחלואה יחידים בדלקת נמוכה והייתה הטיפולים בין נבדלה לא תרופתי טיפול שכיחות

 ריאות דווחו בגידול הקבוצתי. 

 תוצאות שנה שלישית

בשנה השלישית עקבנו אחר הגדילה של העגלות ובחנו את המשקל ואת גדילתם. כולם היו סביב 

. במדדי הגובה והיקף חזה לא נמצא הבדל חודשים( 9והמשקל הנורמאלי לגילם )גיל  טווח הגדילה

 יותר לגידול הקבוצתי. 3%בין הקבוצות. במשקל נימצא הבדל של כ 

 .העגלות שהפכו לפרות נאספים הנתונים בתחלובה ראשונה של שתי הקבוצותבימים אלו  

לסיכום, מחקר זה הינו המחקר הראשון בארץ שבחן מדדי רווחה בעגלות עד גיל גמילה, תוך 

שימת דגש על מדדי התנהגות לצד מדדי בריאות וגדילה. בבחינת כלל המדדים שנבחנו בניסוי 

ניתן לומר שלמרות הסיכון הבריאותי ועל אף ביצועי ניצולת מזון פחותים, אנו סבורים ששיכון 

וצות מיטיב עם החיה הצעירה בהיבט ההתנהגותי.  מדדים חדישים להערכת רווחה יונקים בקב

כגון תגי פדומטריה וניתוח התנהגות מספקים תמונה רחבה יותר בהערכת מצב החיה במגוון 

תחומים ושיטות גידול, ולכן אנו מציעים לשלב מדדים אלו באופן שוטף בממשק היונקים ברפת 

 החלב.  
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Summary of project 382-0010 (2013-2015)  

Recently, due to public opinion pressures, the "on farm" welfare of the dairy cow 

became an issue of major public concern. The main items which are about to go 

through legislation in the near future are: 1.The rearing system of calves 2. Cow 

mutilation 3.Standardizing the housing system of the dairy cow. Social interaction 

between calves has been well documented. However, despite the importance of this 

interaction it seems that most of the calves are housed individually. The main reason 

for doing so is "health concern".  

Material and methods first year 

In this research we focused on the housing system in order to grapple with the 

question of whether the dairy calves should be housed individually or in a group – 

social pens. A group of 40 female dairy calves were divided into two and each one 

received a different housing treatment: 20 calves were put in individual pens (IP) 

without space between the pens and 20 calves in social pens (SP). The calves were 

moved in to the different housing treatment from day 7 until 65 days of age. Both 

group had physical contact from the beginning of the experiment. Body weight, starter 

mix intake, pedometer stool sample and health events were recorded. Blood sample 
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was taken for IgG and antioxidants as measurement of stress. Calves were recorded 

on camera for their natural behavioral. 

 Results:  

Pedometer – average daily steps (IP 1436.2/SP 1736.2) (P<0.0001), average no. of 

daily lying (IP 19.8/SP 18) (P=0.0078). Stool sample: Coccidia (IP 1/SP 3). 

Morbidity (IP 1/SP 5).   *P<0.05  

Calf that were housed in social pen preferred to  expressed more social behavior, as in 

nature, never the less, they had greater tendency for morbidity 

 

Material and methods second year 

In this research we focused on the housing system in order to grapple with the 

question of whether the dairy calves should be housed individually or in a group – 

social pens. A group of 40 female dairy calves were divided into two and each one 

received a different housing treatment: 20 calves were put in individual pens (IP) and 

20 calves in social pens (SP). The calves were moved in to the different housing 

treatment from day 7 until 65 days of age. Body weight, starter mix intake, pedometer 

stool sample and health events were recorded. Blood sample was taken for IgG and 

antioxidants as measurement of stress. Calves were recorded on camera for their 

natural behavioral. The first year was different from the second year in the season 

(winter/summer) and in the housing (first year had no space between the IP 

comparing to second yea which had 1m space between the IP). 

 Results:  

First year 

Pedometer – average daily steps (IP 1456.6/SP 1746.4) (P<0.05). in the SP calf were 

stepping more in 27% till the age of 21 in compeering with SP. Stool sample: 

Coccidia/ Cryptosporidium – SP had more oocytes in their stole sample then the IP. 

Morbidity (IP 1/SP 5).   *P<0.05 Feed consumption till day 45 was the same on both 

treatment. Feed consumption around weaning was higher in the SP (2.63kg/day/calf 

(SP)/ 2.21kg/day/calf (IP)).  

Second year 



Pedometer – average daily steps (IP 1382/SP 1649) (P<0.0001). In the aspect of 

"changes from laying down to standing" no different was observed. Stool sample: 

Coccidia/ Cryptosporidium – IP had more oocytes in their stole sample then the SP. 

Morbidity (IP 0/SP 2).   *P<0.05 Feed consumption till day 21 was in average 

162g/day/calf. Feed consumption around weaning was higher in 500g/day/calf the SP 

(1.947kg (SP)/ 1.450kg (IP).  

In both years calf that were housed in social pen preferred to  expressed more social 

behavior, as in nature, never the less, they had greater tendency for morbidity. 

Third year 

Following the calf in to their maturation, all calf growth was around the average to 

their age. Measurements of the calf (around 9 month) heights were no differing 

between groups. In the manner of weight, the SP was heavier in 3% then the PI. Now 

we are collecting dates from their first milking. 

In this research we for the first time looked upon the welfare parameters of the calf 

reared in the Israeli dairy farm. Concluding all parameters, in spite of the health 

concern, rearing in a social environment is more beneficial.  

 

 13-3820010דוח מדעי שנה ראשונה 

 ע"י מוגש למועצה לענף החלב

 

 המחלקה הוטרינרית, המכון לחקר בע"ח, מינהל המחקר החקלאי. דר. הניג חן,

  ., המחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בע"ח, מינהל המחקר החקלאידר. מירון יהושע

 , המחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בע"ח, מינהל המחקר החקלאי.דר. שבתאי אריאל

 לבקר. עובד תקן שה"מ.ה"מ המחלקה ניסויים במשקים. ש  דר. גבי עדין,

 .ניסויים משקיים. שה"מ המחלקה לבקר. עובד תקן שה"מ – מר הלל מלכה

 שה"מ המחלקה לבקר. עובד תקן שה"מניסויים משקיים.  – גב. גל פלג

 על פרטנית במלונה היונק בחינת ההשפעה של גידול היא זה מחקר של תכליתו: העבודה מטרת

 .חברתי לגידול בהשוואה החיסון מערכתוביצועי  גדילה מדדי, רווחתו

 לשתי חולקו עגלות 40 של קבוצה, מרץ עד דצמבר -חורף חודשי 4 הניסוי משך :וחומרים שיטות

 העגלות את לראות אפשרות עם נפרדת במלונה גודלה עגלה כל -פרטני גידול: הגידול צורות

 סך", עגלים גידול" חיים בעלי צער חוק פי על( מחיה ושטח מרבץ) מחיה תנאי ובעלת השכנות

 עגלות 4 יחד גודלו מלונה בכל כאשר, עגלות 20 נלקחו הקבוצתית הגידול לצורת. עגלות 20 הכול



 הגידול בקבוצות שכנו מכן ולאחר בנפרד ימים 6 גיל עד גודלו העגלות(.  X 5מלונה בכל עגלות 4)

 .המלונות הפרטניות היו צמודות זו לזו(. חברתי/פרטני)

אירועי בריאות,  , פדומטריה נתוני, ריפוד תדירות, מזון צריכת, משקל עליות: נבחנים מדדים

 Ferric) עקה עם להתמודדות כמדדים נוגד חמצון של הפלסמה ופוטנציאל נוגדנים פרופיל

Reducing Ability of Plasma.) 

 עונת החורף: -תוצאות 

 .הגידול שיטות שתי בין הגדילה במדדי מובהקים הבדלים נמצאו לא -גדילה מדדי

 (.ג"ק) גדילה מדדי. 1 טבלה

 חברתי/קבוצתי גידול פרטני גידול טיפול/פרמטר

 38.95 36.86 לידה משקל

 44.26 43.42 יום 21 בגיל משקל

 74.58 72.41 (יום 55) גמילה משקל

 0.258 0.328 יום 1-21 י.מ.ת

 0.898 0.848 יום 21-55 י.מ.ת

 0.656 0.654 יום 1-55 י.מ.ת

  -מזון צריכת

   .  העגלה בגיל כתלות סטרטר תערובת צריכת. 1 גרף

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 עולה התערובת צריכת התוצאות פי -על. שבועיים מגיל החל לעגלות מוגשת סטרטר תערובת

 (.*P<.0001) העגלה בגיל כתלות מובהק באופן

 גרם 1.826-ו 2.018 הייתה, גמילה גיל עד בשבוע פעם, שעות 24 במשך שנמדדה תערובת צריכת

 הממוצעת עד גמילה התערובת צריכת. בהתאמה והפרטני הקבוצתי הגידול בשיטת בממוצע

 (. P=0.003) הקבוצתי הגידול בשיטת 10%-בכ גבוהה

 -פדומטריה

 באופן גבוה היה, הניסוי תקופת לאורך שעות 24 במשך שנמדד בכל שבוע, ממוצע צעדים מספר

 1436.2 -ו 1731.7) הפרטני הגידול שיטת לעומת הקבוצתי הגידול בשיטת( *P<.0001) מובהק

 (.בהתאמה צעדים

התוצאות המתוארות לעיל, אין עדיין סיבה להניח כי גידול במלונה פרטנית משפיע על  פי-לע

 רווחת היונק וביצועיו

 – דגימות צואה

 זה מחוסן. בדגימות הצואה לא נמצאה נוכחות סלמונלה. יש לציין שעדר

 3בקבוצה,  1יום. ) 45עגלות בסביבות גיל  4-נמצאה נוכחות נמוכה של טפילי קוקסידיה נמצאה ב

 בודדות(.

 קריפטוספורידם גידול פרטני:

 

 

 

31%

13%31%

25%

0 < 100,000 100,000-500,000 > 500,000
בצואהאאוסיצטותמספר 



 :קריפטוספורידיום גידול קבוצתי

 

 

 

 

 -תחלואה

  טיפול  תסמינים  גיל  תאריך  שיכון  עגלה

 38.7 -חוםשלשול,  10 26/12/2013  פרטני 5791
 

 שלשול לא דמי 16 26/12/2013  קבוצתי 5786
 

 שלשול דמי 13 26/12/2013  קבוצתי 5788
 

 דם בצואה 22 02/01/2014  קבוצתי 5787
 

 ימים  3אמוקסי+ טולפיין   40.8 -חום  15  07/01/2014 קבוצתי  5796

 ימים 3 אמוקסי+ טולפיין  דלקת ריאות  30 20/01/2014  קבוצתי 5797

 

24%

24%
20%

32%

0 < 100,000 100,000-500,000 > 500,000
בצואהאאוסיצטותמספר 



 -התנהגות

(. 12:00-12:30דקות בצהריים ) 30דקות לפני ואחרי הגמעות,  15 -קטעי זמן 6-ניתוח שבועי ב

ליקוק עצמים דוממים  (,Feedingהכנסת הראש לכלי אוכל/ שתיה ) וניתוח הפרמטרים הבאים:

(Manipulating Object,) ( ליקוק עצמיGrooming, ) ( יניקה הדדיתCross suck) 

 :הכנסת ראש לדלי

 
 

 פעילות ליקוק עצמי או חפצים 
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 פעילות יניקה הדדית

 
 

 פעילות ליקוק

 

4.40% 0.52%
4.86%

12.79%

3.90%

4.89%

9.32%

59.28%

0.04%

קדמית/רגל אחורית

אוזן

פה

צוואר

פנים

עטין

ראש

צד הגוף

בושת

0.00%

32.94%

67.06%

0

ליקוק עצמי

ליקוק עצם  
דומם



 

 

 14-0010-382דוח מדעי שנה שנייה 

 מוגש למועצה לענף החלב ע"י

 

 המחלקה הוטרינרית, המכון לחקר בע"ח, מינהל המחקר החקלאי. דר. הניג חן,

  .המכון לחקר בע"ח, מינהל המחקר החקלאי , המחלקה לחקר בקר וצאן,דר. מירון יהושע

 , המחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בע"ח, מינהל המחקר החקלאי.דר. שבתאי אריאל

 ניסויים במשקים. שה"מ המחלקה לבקר. עובד תקן שה"מ.  דר. גבי עדין,

 .ניסויים משקיים. שה"מ המחלקה לבקר. עובד תקן שה"מ – מר הלל מלכה

 שה"מ המחלקה לבקר. עובד תקן שה"מניסויים משקיים.  – גב. גל פלג

 

 

 על פרטנית במלונה היונק בחינת ההשפעה של גידול היא זה מחקר של תכליתו: העבודה מטרת

 .חברתי לגידול בהשוואה החיסון וביצועי מערכת גדילה מדדי, רווחתו

 .מחקר זה לא מומן  -עונת קיץ  –תוצאות 

 על פרטנית במלונה היונק בחינת ההשפעה של גידול היא זה מחקר של תכליתו: העבודה מטרת

 .חברתי לגידול בהשוואה החיסון וביצועי מערכת גדילה מדדי, רווחתו

 חולקו עגלות 40 של קבוצה, יוני עד סוף ספטמבר –קיץ  חודשי 4 הניסוי משך :וחומרים שיטות

 העגלות את לראות אפשרות עם נפרדת במלונה גודלה עגלה כל -פרטני גידול: הגידול צורות לשתי

 סך", עגלים גידול" חיים בעלי צער חוק פי על( מחיה ושטח מרבץ) מחיה תנאי ובעלת השכנות

 עגלות 4 יחד גודלו מלונה בכל כאשר, עגלות 20 נלקחו הקבוצתית הגידול לצורת. עגלות 20 הכול

 הגידול בקבוצות שכנו מכן ולאחר בנפרד ימים 6 גיל עד גודלו העגלות(.  X 5מלונה בכל עגלות 4)

 .מטר זו מזו 1המלונות הפרטניות היו במרחק (. חברתי/פרטני)



 

 G  -  ,קבוצתיS - פרטני 

אירועי בריאות,  , פדומטריה נתוני, ריפוד תדירות, מזון צריכת, משקל עליות: נבחנים מדדים

 Ferric) עקה עם להתמודדות כמדדים נוגד חמצון של הפלסמה ופוטנציאל נוגדנים פרופיל

Reducing Ability of Plasma.) 

 תוצאות

 



  

 מספר צעדים, מספר מעברים מעמידה לרביצה וזמן רביצה -מדדי פדומטריה 

 

 

 

 . תיאור מספר צעדים לאורך היממה של כלל העגלות,8איור 

 החל מגיל שבוע )כניסה לניסוי(. 

 

 

שיטות הגידול מתרחשת סביב זמני ההגמעות, עיקר פעילות העגלות )מספר צעדים( בשתי 

 לאורך כל תקופת הגידול.  17:00-ו 8:00בסביבת השעות 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 . מספר צעדים ממוצע לשתי שיטות הגידול  לאורך תקופת הניסוי.9איור 

 

, P<0.0001מספר הצעדים הממוצע לעגלה עולה עם הגיל באופן מובהק בשתי שיטות הגידול )

(. בנוסף, מספר הצעדים היה גבוה באופן מובהק בשיטת הגידול הקבוצתי ביחס לשיטת 9איור 

צעדים/יממה  1382-ו 1649ימים לאחר הגמילה ) 6-הגידול הפרטני לאורך כל תקופת הניסוי ועד כ

 (.P<0.0001בהתאמה, 

 IgGרמת נוגדנים מסוג 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתלות בגיל העגלה. IgGרמת נוגדנים מסוג  .13איור 

 

שעות מהמלטה(  ועד השבוע  24-48)דיגום  0משבוע  IgGקיימת מגמת ירידה ברמת נוגדנים מסוג 

(. רמת הנוגדנים הממוצעת הייתה גבוהה בגידול 13השלישי לחיים בשתי שיטות הגידול )איור 

)גיל שבוע  1הנוגדנים בגידול הפרטני בשבוע ( מרמת P<0.05*הקבוצתי ונבדלה באופן מובהק )

)כיומיים לאחר הגמילה(. בבחינת כל שיטת גידול בנפרד, ניתן לראות מגמה  8בממוצע( ובשבוע 

דומה, כאשר רמת הנוגדנים בסמוך להמלטה גבוהה באופן מובהק בהשוואה לגילאים הבוגרים 

א הבדל ברמת הנוגדנים כיומיים לפני יותר. בבחינת כל שיטת גידול בנפרד, בשתי השיטות לא נמצ

 (.8-ו 7וכיומיים אחרי מועד הגמילה )שבועות 

 תחלואה

 

* * 



 אירועי בריאות .1טבלה 

  גידול פרטני גידול קבוצתי

 מספר מקרי תחלואה 14 8

 גיל תחלואה )ימים(  15.7 14.6

 משך תחלואה )ימים( 1.6 *4

21% 14% 
שכיחות מתן טיפול 

 תרופתי

 p<0.05*הערכים בטבלה מייצגים ממוצע לכל טיפול.         

 

יום בממוצע. בנוסף, התגלו שני  15מרבית מקרי התחלואה שתועדו הינם מחלות מעיים בגיל 

 18-ו 25. שתיהן שוכנו בגידול הקבוצתי וחלו בגיל 5942-ו 5928מקרים של דלקות ריאה בעגלות 

ם. מספר מקרי התחלואה גבוה יותר בגידול הפרטני יו 19מתה בגיל  5942יום בהתאמה. עגלה 

(, אולם משך התחלואה היה גבוה באופן מובהק  בגידול הקבוצתי. שכיחות טיפול תרופתי 1)טבלה 

 לא נבדלה בין הטיפולים והייתה נמוכה. 

 מדדי עקה

 תכולת נוגדי חמצון בפלסמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רמת נוגדי חמצון כתלות בגיל העגלה .15איור 

 

לא נמצאו הבדלים בתכולת נוגדי החמצון בין שתי שיטות הגידול לאורך כל תקופת הגידול. עם 

זאת, בשיטת הגידול הקבוצתי תכולת נוגדי החמצון נמצאת במגמת ירידה בשבועות הראשונים 

ולאחר מכן התחילה עליה לקראת מועד הגמילה. בגידול הקבוצתי נמצא הבדל בתכולת נוגדי 

לעומת זאת, בשיטת הגידול הפרטני תכולת . (P<0.05) 8-ו 1ובין שבועות  3ע החמצון בין שבו

נוגדי החמצון לא נבדלה כתלות בגיל העגלה. בנוסף, תכולת נוגדי החמצון בפלסמה לפני ואחרי 



( לא נבדלה בשתי שיטות הגידול. תכולת נוגדי חמצון נמוכה התקבלה 8-ו 7מועד הגמילה )שבועות 

( לאורך כל תקופת הגידול )מסומן G3ששוכנה בגידול הקבוצתי )קבוצה  5955עבור עגלה מספר 

  בעיגולים אדומים(.

 

 תוספת משקל יומית

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביחס לממוצע  5955תוספת משקל יומית של עגלה . 17איור 

 .G3של שלושת העגלות הנוספות בקבוצה 

 

לממוצע יתר העגלות לאורך כל תכולת נוגדי החמצון של העגלה הייתה נמוכה משמעותית ביחס 

הייתה גבוהה מממוצע יתר  5955(. כמו כן, רמת הנוגדנים של עגלה 16.1תקופת הניסוי )איור 

(. יתר על כן, גם 16.2שבועות ועד לאחר הגמילה )איור  3העגלות בגידול הקבוצתי החל מגיל 

(. 17( )איור G3צתה )היו פחות טובים מאשר ממוצע יתר העגלות בקבו 5955ביצועי הגדילה של 

יום, משך התחלואה היה יום אחד והעגלה לא  17נרשם אירוע תחלואת מעיים בגיל  5955לעגלה 

 80קיבלה טיפול תרופתי. עם זאת, בהמשך העגלה חלתה בדלקת ריאות ומתה כתוצאה מכך בגיל 

 יום.

 צריכת מזון

 צריכת תערובת )ק"ג(. .4טבלה 

  גידול פרטני גידול קבוצתי

0.116±0.00 0.169±0.02 
צריכת תערובת בגיל 

יום בממוצע 21  

*1.947±0.13 1.450±0.08 
צריכת תערובת בגיל 

 גמילה בממוצע 

 p<0.05*הערכים בטבלה מייצגים ממוצע לכל טיפול.         

יום בממוצע( במשך חמישה ימים  54יום בממוצע ובגיל גמילה ) 21צריכת המזון נבחנה בגיל 

עוקבים. בשיטת הגידול הקבוצתית חושבה צריכת תערובת ממוצעת. צריכת התערובת שהתקבלה 



גרם/עגלה/יום בממוצע ולא נבדלה בין שתי שיטות הגידול. לעומת זאת,  142.5יום הינה  21בגיל 

ובת סביב גיל הגמילה נבדלה באופן מובהק בין שתי שיטות הגידול והייתה גבוהה צריכת התער

 גרם בשיטת הגידול הקבוצתי. 500-בכ

 

 51-0010-382 שלישיתדוח מדעי שנה 

 מוגש למועצה לענף החלב ע"י

 

 המחלקה הוטרינרית, המכון לחקר בע"ח, מינהל המחקר החקלאי. דר. הניג חן,

  .לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בע"ח, מינהל המחקר החקלאי , המחלקהדר. מירון יהושע

 , המחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בע"ח, מינהל המחקר החקלאי.דר. שבתאי אריאל

 ניסויים במשקים. שה"מ המחלקה לבקר. עובד תקן שה"מ.  דר. גבי עדין,

 .ניסויים משקיים. שה"מ המחלקה לבקר. עובד תקן שה"מ – מר הלל מלכה

 שה"מ המחלקה לבקר. עובד תקן שה"מניסויים משקיים.  – גב. גל פלג

גידלת העגלות עד לאחר המלטה ראשונה.  לעקוב אחרי הייתה השלישיתבשנה מחקר השל מטרת 

ראשונה  לגובה והקיף. בימים אלו נאספים נתונים מתחלובה תשעה חודשיםהעגלות נמדדו בגיל 

ומעקב אחר העגלות כמבכירות. בנוסף בשנים האלו נעשה הניתוח הסטטיסטי והכנת החומר 

 .לפרסום וכהמלצות לתקנות גידול עגלים בישראל

 תוצאות חלקיות לשנה השלישית

היקף החזה של העגלות לא ניבדל בין הקבוצות אך המשקל העגלות בגידול הקבוצתי היה גבוה 

 דלו בגידול הפרטני. תוצאות אלו ראשוניות ועדין לא נותחו סטטיסטית.לעומת העגלות שגו 3%ב

 רפת רומ"ח –נתונים מדידת העגלות 

 



 

 

 סיכום

מחקר זה הינו המחקר הראשון בארץ שבחן מדדי רווחה בעגלות עד גיל גמילה, תוך שימת דגש על 

מדדי התנהגות לצד מדדי בריאות. ממצאי עבודה זו ועבודות קודמות מראים את חשיבות הסביבה 

החברתית בגיל צעיר, במיוחד בשל יכולת היונק לבחור באיזו פעילות ברצונו לעסוק וכן ההבנה 

ם חברתיים מוקדמים מעלים את רמת ההתנהגות שנחשבת לחיובית ביחס להתנהגויות שקשרי

 שנחשבות לשליליות. 

בהיבט הבריאותי, היונק הצעיר נמצא בסיכון גבוה לתחלואה ולתמותה בחודש הראשון לחייו 

מוקדם ובהנחה בשלב  פתוגנים,למגוון רחב של  חשיפהובמיוחד בגידול הקבוצתי, אך ייתכן ש

, יכול לעזור בפיתוח מערכת חיסון טובה יותר בכדי להתמודד מיטביבמצב בריאות  ק נמצאשהיונ

 .(Calvo et al., 2012) בעתיד עם מחלות ומצבי עקה שונים

לאור האמור לעיל, אנו סבורים ששיכון יונקים בקבוצות מיטיב עם החיה הצעירה בהיבט 

צריך להיעשות מגיל חודש ואילך. כמו כן, רצוי לאכלס בקבוצות קטנות יחסית  ההתנהגותי, אך

 כדי להקטין את מספר הוולדות שנמצאים במגע ישיר בניסיון להפחית העברת מחלות. 

בנוסף, ממשק גידול יונקים בכלל וגידול יונקים בקבוצה בפרט מחייבים שמירה על ניקיון והיגיינה 

ביונקיה וכן ניטור מוקדם ומקצועי של תחלואה וטיפול בפרט הבודד. לכן, אנו סבורים שהתאמת 

 .תגי פדומטריה ליונקים תהווה כלי ממשקי פשוט, אובייקטיבי ויעיל לניטור מצב היונקים במשק

בעתיד יש לבחון את הגידול מסוג זה בסוגי משקים שונים )לדוגמה:רפת מושבית(, באזורים שונים 

 בישראל, מעבר לקבוצות בשלבים שונים של חיי העגל ובנוסף יש לבחון את הגידול בזוגות.
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