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Abstract 

 

Moringa oleifera (MO) is a rich source for antioxidants and a promising feed for 

livestock. The MO plant is reputed for its adaptability to grow in all types of soils and to 

tolerate hot and dry conditions. Moreover, it has a high crude protein (CP) content, 

significant amounts of vitamins A, B, and C in the foliage and high amounts of 

polyphenols, resulting in a significant anti-oxidative activity Moringa leaves can be 

stored for long periods without deterioration in nutritive value.  

In the current research, we aimed to evaluate the effect of ensiled MO, included as 

a supplement in the diet of ruminants on: (i) Feed efficiency and digestibility as well as 

milk yield, composition and health promoting traits, in lactating Holstein cows. (ii) 

Growth and efficiency parameters, and meat quality traits of growing Assaf lambs (iii) 

Milk yield, composition and health promoting traits and urea content in milk of lactating 

goats. 

In the first year of the study we examined the effects of feeding a new variety of 

MO ensiled in a mixture with wheat hay and molasses, at a ratio on DM basis of 370 : 

540 : 90 g/kg, respectively, as substitute for wheat silage and hay in dairy cow ration. The 

nutritional effect was studied on intake, digestibility, milk yield, milk composition, milk 

production efficiency, and milk anti-oxidative activity. Yields of milk, FCM and ECM 

were significantly higher in cows fed MO silage compared to the control cows. Milk of 

the Moringa-fed cows was characterized by 20% more anti-oxidative activity. However, 

this dose of ensiled MO supplement impaired DM, and NDF digestibility of the cows, 

compared with the control group. Based on the findings findings, we suggested to ensile 

mixture of MO with soy hulls or corn grains as higher digestible additive for lactating 

dairy cows. 

In the second year, we aimed to explore whether dietary supplementation of 

Moringa silage to Assaf lambs, would affect their feed efficiency, growth rate and meat 

quality variables, with emphasis on meat tenderness. Steaks of Moringa-fed lambs were 

tenderer than the controls, by means of shear-force (SF), and characterized by longer 

sarcomeres and lower intra-muscular fat (IMF) content. No difference was revealed 

between groups in collagen content (CC). In terms of production efficiency, 

supplementation of ensiled Moringa oleifera in the diet did not affect the final body 



weight but increased the BWG and feed efficiency utilization of the moringa-fed group. 

Based on the described above, we suggested that Moringa oleifera based dietary 

manipulation could be implemented in order to design a tender and lean lamb meat. 

In the third year of the study, we examined the effects of feeding ensiled MO in a 

mixture with wheat hay and molasses on milk yield, milk composition, and anti-oxidant 

capacity of lactating goats. Anti-oxidant capacity was found to be significantly higher in 

milk of goats supplemented with moringa silage in their diet. Respectively, somatic cell 

count was the lowest in the milk of moringa-fed goats.  

In conclusion, using MO as a supplement in the diet of ruminants, improved 

production efficiency parameters as well as milk and meat quality phenotypes, providing 

both milk and meat with improved anti-oxidant capacity.  

 

 

 

 תקציר

הינה צמח הגדל כעץ במדינות טרופיות וסובטרופיות.  (Moringa oleifera)מורינגה מכונפת 

לעלי העץ ולפירותיו טווח רחב של שימושים רפואיים וערך תזונתי גבוה, והוא מקווה מקור טוב 

 ויטמינים ומינרלים ואנטיאוקסידנטים טבעיים. לחלבון איכותי, 

בשנה הראשונה של תוכנית מחקר זו, בחנו כיצד תשפיע הכללת תחמיץ מורינגה כתוסף 

 במנות פרות חלב על צריכת המזון, ייצור החלב ורכיביו, הנעכלות ואיכות החלב.  

ית בעגלה מערבלת לצורך הניסוי בפרות חלב נקצרה מורינגה טריה )קציר שני( ועורבבה מייד

% מהח"י, בהתאמה(, והתערובת  9: 54: 37סוכר )ביחסים של -עם שחת חיטה קצוצה ומולאסת קנה

פרות חלב כל אחת דומות בתנובה,  21ק"ג כל אחת(. שתי קבוצות של  700באלות ) 40הוחמצה ב 

גן. פרות במשקל הגוף ובמרחק מההמלטה בתחילת הניסוי, השתתפו בניסוי ברפת הפרטנית בבית ד

מהח"י תחמיץ מורינגה כחלופה לתחמיץ ולשחת חיטה בבליל  18%קבוצת הניסוי קבלו בליל שהכיל 

יום. בין המדדים אשר נבחנו: צריכת מזון פרטנית, תנובת חלב ורכיביו,  42הביקורת. הניסוי נמשך 

מנה, יעילות חמ"ש( וחלב מושווה אנרגיה )חמ"א(, נעכלות מרכיבי ה 4%תנובת חלב מושווה שומן )

 חימצונית בחלב.-ייצור החמ"א, ורמת הפעילות האנטי

בחנו את השפעת הכללת תחמיץ מורינגה מכונפת במנת הפיטום על צריכת  השניה, השנב

)הניסוי בוצע במשק מסחרי במושב  המזון, ביצועי הגדילה ומדדי איכות הבשר של טלאים מגזע אסף

ק"ג חולקו בזוגות לשתי קבוצות  24.2ם ומשקל ממוצע של ימי 54טלאים בגיל ממוצע של  96אודים(. 

 182טלאים דומות במשקל הגוף ההתחלתי. קבוצת המורינגה קיבלה מנה מרוכזת שהכילה  48של 

ג'/ק"ג ח"י תחמיץ מורכב מתערובת של ירק מורינגה+קליפות סויה+ומולאסה )ביחס משקלי 

ג'/ק"ג ח"י מזונות מרוכזים. שתי הקבוצות ניזונו  128ג'/ק"ג ח"י שחת חיטה ו  54(, כחלופה ל 5/58/37



ad-lib  הטלאים נשקלו כל שבועיים. מדדי צריכת מזון קבוצתית 06:00והמנות חולקו מדי יום בשעה .

ימי  90יום( חושבו עבור הטלאים משתי הקבוצות. כעבור \)ק"ג ח"י( משקל גוף )ק"ג( וקצב גדילה )ג'

טבחות  בשש עשרהוטמפ' נמדדו  pHבחיים בחיפה. ערכי צבע, ניסוי, הוקרבו הטלאים בבית המט

( של כל LD muscle) longissimus dorsiג' כ"א נאספו משריר ה  200סה"כ. שני נתחי בשר במשקל 

, צבע שריר, צבע שומן, רכות, אורך pHטלה מכל רבע )ימין ושמאל(. פרמטרים שונים לאיכות בשר )

מן תוך שרירי, חלבון, אפר, ח"י, יכולת אגירת מים בנתח, אובדן סרקומרים, תכולת קולגן, אחוז שו

מצאנו כי רכות הבשר היתה גבוהה יותר באופן  מים לאחר הפשרה ולאחר בישול( נבדקו בנתחים.

מובהק בנתחים של טלאים אשר ניזונו מתחמיץ מורינגה, בהשוואה לנתחים של טלאים מקבוצת 

 ;WBSFייעודית לבדיקת מדד הרכות אנליזה ישירה,  הביקורת. ממצא זה נתמך הן דרך ביצוע

Warner Bratzler Shear Force) יחידות ניוטון( והן על אנליזה למדידת אורך סרקומרים )יחידות ;µ-

meterל טלאים מקבוצת ( המשמשת כמדד עקיף לאפיון תכונת הרכות. עוד מצאנו כי נתחים ש

 באופן מובהק ( גבוה יותרIMF; Intra-muscular fat contentהביקורת הציגו אחוז שומן תוך שרירי )

עקיף לקביעת רכות המשמשת מדד  כמות הקולגן הכללית בהשוואה לנתחים של טלאי המורינגה.

 נבדלה בין נתחים שמקורם בשתי הקבוצות. הנתח, לא

בשנה השלישית, ביצענו ניסוי נוסף, שמטרתו לבדוק את השפעת ההזנה בתחמיץ מורינגה 

קבוצות  3עיזים אשר חולקו ל  45לצורך כך נבחרו  ת על איכות החלב של עיזים מרמת הנדיב.מכונפ

ממנה  שניזונהקבוצה  .2 ;במנה הכוללת מזון מרוכז ושחת תילתן ניזונהקבוצת עזים ש .1באופן הבא: 

 16%ממזון מרוכז  ניזונהקבוצה נוספת אשר  .3 ;חלבון ומרעה 16%הכוללת מזון מרוכז כופתיות 

חלבון ותחמיץ מורינגה. העזים חולקו על פי מספר התחלובה שלהן תנובת החלב בתחלובה הקודמת 

מצאנו כי ההזנה במורינגה כתוסף, שיפרה ולפי הגזע שלהן על מנת ליצור קבוצות דומות ככל האפשר. 

בהתייחס את הקיבולת נוגדת החמצון בחלב, אך לא העלתה את תנובת החלב או תכולת מוצקיו. 

כמות תאים סומטיים בחלב )כמדד עקיף לדלקת עטין(, זו היתה נמוכה יותר )באופן מובהק( בחלב ל

 של קבוצת העיזים שניזונו ממורינגה, ביחס לחלב עיזים שניזונו ממרעה או חציר. 

  

 

 מבוא

המקורות החלבוניים במנת ההזנה של מעלי גרה הולכים ומתייקרים עם השנים והופכים 

 מדינות מחפשים מקורות חלבון חלופיים. במספרהדאיים כלכלית עבור המגדלים, פחות נגישים וכ

 (Moringa Oleifera)בישראל, נבחן בעשור האחרון השימוש  בצמח המורינגה אוליפרה  ואף בעולם

כמקור חלבון המוסף למנת ההזנה של מעלי גירה. לצמח זה, הגדל בעיקר במדינות עם אקלים טרופי 

כים תזונתיים, תרפואתיים ופרופילקטים גבוהים, וכן ערכים גבוהים של חלבון גס טרופי ער-או סוב

ופרופיל מינרלים וויטמינים חשובים ההופכים אותו לתוסף תזונה  23-40%הנעים בטווח שבין 

 לתנאי שלו האדפטציה ביכולת הם המורינגה צמח של הבולטים אידיאלי ממקור חלבוני. יתרונותיו

 הקציר לאחר מחודש וצימוח  למליחות עמידות, יחסי באופן נמוך מים ממשק, שונים שטח



 סוגי של רחב למגוון אדפטציה יכולת לצמח, כן כמו. מסחריים בשנה קצירים 4-5 המאפשרת בישראל

בנוסף, שיטת הזריעה הצפופה של הצמח שפותחה בישראל מאפשרת את השימוש במסת  .קרקעות

א איכותי למעלי גירה. בסקירת ספרות אשר נעשתה בשנה העלים והגבעולים בלבד כמזון מספו

( אודות הפוטנציאל הקיים במורינגה כצמח מספוא וכמקור הזנה לבעלי חיים, הוצג כי 2014הנוכחית )

העלים וכן מנות הזנה המכילות צמח זה יכולים להוות מקור תזונתי חשוב במעלי גירה )פרות חלב, 

 במשקי שנערכו רנגולות מטילות ופטמים, ואפילו בארנבים. בניסויםעגלים, כבשים, עיזים(, בדגים, בת

 מורינגה 50%-40% של כמות קיבלו והעגלים הפרות שכאשר נמצא, ובאפריקה באסיה ופיטום חליבה

 הראו אלו בניסויים שנמצאו נוספות תכונות. בביצועיהם ומעלה 30%  של שיפור חל, במנה טרייה

 . תאומים של המלטות שיעורוב הוולדות ומשקל בגודל עליה

הכללת תחמיץ מורינגה כתוסף במנות פרות חלב על  השפיעהבחנו כיצד הראשונה, ה בשנ

צריכת המזון, ייצור החלב ורכיביו, הנעכלות ואיכות החלב. מצאנו כי אצל פרות שניזונו מתחמיץ 

בהתאמה(, תנובת  % מהח"י, 9: 54: 37מולאסת קנה סוכר כתוסף )ביחסים של -שחת קצוצה-מורינגה

)חלב מושווה שומן( ומדד היעילות בחלב      FCM 4%החלב )ק"ג(, כמות השומן והלקטוז בחלב, כמות

)ק"ג/ פרה / יום( היו גבוהים יותר, בהשוואה לפרות שניזונו ממנת ביקורת. עוד מצאנו כי מדד יעילות 

תר בפרות שניזונו ממורינגה, וכן (, היה גבוה יוRFI; Residual Feed Intakeניצול המזון השאריתי )

  ( של פרות אלה. תוצאות AOAחמצונית )-נמצא שינוי גבוה יותר באופן מובהק במדד הפעילות האנטי

ואף סוכמו במאמר  2015ניסוי זה סוכמו בדו"ח הקודם אשר נכתב עבור תוכנית מחקר זו בשנת 

 Cohen Zinderע"י  Animal Feed Science and Technologyשהתפרסם לאחרונה בכתב העת 

 . (2016וחובריה )

הכללת תחמיץ מורינגה מכונפת במנת הפיטום  ה שלהשפעאת מידת ה בדקנו ,השניה הבשנ

מצאנו לא  .מגזע אסף ומדדי איכות הבשר של טלאים לפיטוםעל צריכת המזון, ביצועי הגדילה 

ממוצעת. יחד עם זאת, קצב הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות במשקלי הגוף ובצריכת ח"י יומית 

הגדילה היומי ויעילות ניצול המזון לגדילה של הטלאים שהוזנו בתחמיץ מורינגה היו גבוהים באופן 

מובהק מאלו של קבוצת הביקורת. נמצאו גם הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות במדדי איכות 

ת המורינגה. גם אורך ( היתה גבוהה יותר בטלאים מקבוצmeat tendernessהבשר. רכות הבשר )

הסרקומרים, המשמש כמדד עקיף לרכות בשר נבדל באופן מובהק בין הקבוצות. לעומת זאת, אחוז 

השומן התוך שרירי, היה גבוה יותר בקבוצת הביקורת מאשר בקבוצת המורינגה שהציגה נתחים 

מכונפת לגידול תוצאות אלה מציגות את הפוטנציאל הקיים בשימוש בתחמיץ מורינגה "רזים" יותר. 

טלאים ושיפור במדדי איכות הבשר בכלל ומדד הרכות בפרט. ראינו, כי באמצעות מניפולציה תזונתית 

את . )בטלאים כחית מודל( של שילוב תוסף הזנה טבעי במנה ניתן להשפיע על אחוז השומן בנתח

 Cohen Zinderע"י  Small Ruminant Researchתוצאותיו של מחקר זה, פירסמנו בכתב העת 

 (.2017וחובריה )

ות איככמות וכיצד משפיעה הכללת תחמיץ מורינגה מכונפת במנה על  בחנובשנה השלישית, 

   החלב של עיזים מעדר רמת הנדיב )תנובת חלב, תכולת מוצקים וקיבולת נוגדת חמצון בחלב(. 

 



 :מטרת המחקר

 -שחת חיטה-תחמיץ מורינגה – וןמורינגה הניתנת כתוסף מזהלבחון את השפעת  -בשנה הראשונה . 1

במנת חולבות  כחלופה לתחמיץ ולשחת חיטה )במנת הביקורת( על צריכת המזון  מולאסת קנה סוכר 

ויעילות היצור הפרטנית, ביצועי הפרות והתנהגותן, נעכלות המנה, ותכולת האנטיאוקסידנטים 

 ופרופיל חומצות השומן המופרשים בחלב. 

קליפות סויה כתוסף  -בדיר משקי את השפעת השילוב של תחמיץ מורינגה לבחון –בשנה השנייה . 2

מורינגה מהח"י במנה( במנה של טלאים לפיטום, על ביצועי הגדילה ועל מדדים שונים של  5%תזונתי )

 איכות בשר, ביניהם מדדים כימיים, פיזיקליים ואורגנולפטיים. 

על כמות עת השילוב של תחמיץ מורינגה במנה לבחון בדיר עיזים משקי את השפ –. בשנה השלישית 3

 .ואיכות החלב המתקבלת

 

 מהלך הניסויים

 נגה, משק מסחרי יבתחמיץ מור ת טלאים לפיטוםניסוי הזנ

 48ק"ג חולקו בזוגות לשתי קבוצות של  24.2ימים ומשקל ממוצע של  54טלאים בגיל ממוצע של  96

ג'/ק"ג ח"י  182נגה קיבלה מנה מרוכזת שהכילה טלאים דומות במשקל הגוף ההתחלתי. קבוצת המורי

(, כחלופה ל 5/58/37תחמיץ מורכב מתערובת של ירק מורינגה+קליפות סויה+ומולאסה )ביחס משקלי 

והמנות  ad-libג'/ק"ג ח"י מזונות מרוכזים. שתי הקבוצות ניזונו  128ג'/ק"ג ח"י שחת חיטה ו  54

כל שבועיים. מדדי צריכת מזון קבוצתית )ק"ג ח"י(  . הטלאים נשקלו06:00חולקו מדי יום בשעה 

הטלאים קיבלו את מנת  יום( חושבו עבור הטלאים משתי הקבוצות.\משקל גוף )ק"ג( וקצב גדילה )ג'

  הניסוי והביקורת עד מועד יציאתם לבית המטבחיים. 

 

 של הטלאים למדדי איכות בשר  Longissimus dorsiאפיון נתחים משריר ה 

 חמשבוטמפ' נמדדו  pHימי ניסוי, הוקרבו הטלאים בבית המטבחיים בחיפה. ערכי צבע,  90כעבור 

דקות לאחר  45בבית המטבחיים כ  מקבוצת הביקורת( 6מקבוצת הטיפול ו  9) סה"כ טבחות עשרה

ג' כ"א נאספו משריר ה  200. שני נתחי בשר במשקל השחיטה, עם הגעת הטבחות לחדר הקירור

longissimus dorsi )והועברו בקירור למעבדה לאיכות בשר בנוה  של כל טלה מכל רבע )ימין ושמאל

יער להמשך אנליזות אורגולפטיות, פיסיקליות וכימיות. הללו כללו את הפרמטרים הבאים על פי 

 צבע שומןו , צבע שרירשעות משחיטה( 48ו  24)כעבור  pH פרוטוקולים שקיימים ומבוצעים במעבדה:

, רכות, אורך סרקומרים, תכולת קולגן, אחוז שומן תוך שרירי, חלבון, שעות משחיטה( 48ו  24)כעבור 

 ופרופיל חומצות שומן. אפר, ח"י, יכולת אגירת מים בנתח, אובדן מים לאחר הפשרה ולאחר בישול

 

 

 –ניסוי הזנת עיזים מעדר רמת הנדיב בתחמיץ מורינגה ובחינת השפעתו על איכות וכמות החלב 

 וימהלך הניס



ועמדו ה, המלטה עד שבועיים לפני כן( –עזים  50) של עדר רמת הנדיב, ממליטותהמתוך קבוצת 

 .2 ;; ביקורת(n=15) מנה הכוללת מזון מרוכז ושחת תילתןשניזונה מקבוצת עזים  .1שלוש קבוצות: 

 .3 ;(ביקורת n=16) מרעה+  (חלבון 16%)כופתיות של ממנה הכוללת מזון מרוכז  אשר ניזונהקבוצה 

. העזים קבוצת טיפול(;  n=14) ותחמיץ מורינגה ( +חלבון 16%)ממזון מרוכז  קבוצה אשר ניזונה

על מנת  והגזע, ,תנובת החלב בתחלובה הקודמת ,מספר התחלובה שלהן :על פיבין הקבוצות חולקו 

בר , עם גמילת הגדיות ומעכחודשיים בתחלובה נמשךליצור קבוצות דומות ככל האפשר. הניסוי 

תאים נפרדים ברמת הנדיב, ולאחר  3העיזים שוכנו ב  .)ללא הנקה של הגדיות( העיזים לחליבה מלאה

בפרק  4)הרכב מנות הניסוי מפורט בטבלה  ימים החלו לקבל את מנות הניסוי 10הרגלה בת 

ת דגימו ( מחליבת הבוקר של העיזים.0 זמןהתוצאות(. דגימות חלב ראשונות נלקחו בתקופת ההרגלה )

(, בתום תקופת 2זמן שבועות ) 8(, וכעבור 1זמן שבועות תמחילת הניסוי ) 4חלב נוספות נלקחו כעבור 

הרכב חלב אופין במעבדה בקיסריה ותכולת אנטיאוקסידנטים בחלב אופיינה בנוה יער.  הניסוי.

 . תנובות חלב של כל העיזים נמדדו על בסיס יומי במהלך תקופת הניסוי ברמת הנדיב

 

 ותתוצא

 רפת בית דגן –ניסוי הזנה בפרות חלב . 1

 .1תוצאות הניסוי מוצגות בטבלה 

 in-vivoבניסוי בפרות נמצאה נטייה לצריכת ח"י גבוהה יותר של פרות הביקורת, שנבעה מנעכלות 

רינגה. לעומת זאת, תנובת החלב, , והחלבון בהשוואה לפרות המוNDFגבוהה יותר של הח"י, ה 

קבוצת הביקורת. כתוצאה מכך להחמ"ש והחמ"א, היו גבוהים יותר בקבוצת המורינגה בהשוואה 

ק"ג ח"י נאכל והן  \נמצאה יעילות יצור גבוהה יותר בפרות המורינגה הן במונחים של  ק"ג חמ"א

ת המזון בפועל לצריכה החזויה ( המבטאת את הפער בין צריכRFIבמונחים של צריכת מזון שאריתית )

שבועות לאחר תחילת הניסוי נמצאו ערכי פעילות  4(. בדגימת חלב שנערכה 2001) NRCע"פ מודל ה 

 מאלו של פרות הביקורת. 20%אנטי חימצונית בחלב הפרות שהוזנו בתחמיץ מורינגה גבוהים ב 

 

במנת המורינגה בהשוואה שהוזנו פרות חולבות חלב ורכיביו ב ייצורו ת המזון. צריכ1טבלה 
 הביקורת. למנת

 

P פרמטר מנת מורינגה1 מנת ביקורת שגיאת תקן 

 ספר פרותמ 21 21  

 צריכת ח"י )ק"ג/ פרה/יום( 24.6 24.9 0.08 0.09

0.01 0.13 41.8b 42.6a )תנובת חלב )ק"ג/פרה/יום 

0.01 0.01 3.41b 3.49a )%( תכולת שומן בחלב 

0.01 0.01 3.14a 3.07b )%( תכולת חלבון בחלב 



0.01 0.01 4.89a 4.85b )%( תכולת לקטוז בחלב 

0.01 0.01 35.2b 36.7a 
חלב מושווה שומן  4%תנובת 

 )חמ"ש, ק"ג/פרה/יום( 

0.01 0.01 38.0b 38.9a 
תנובת חלב מושווה אנרגיה  

 ק"ג/פרה/יום()חמ"א, 

0.01 0.01 1.53b 1.58a 
 יעילות ייצור  

 ח"י נאכל( ק"ג \)ק"ג חמ"א 

0.01 0.08 -0.71b -1.52a  יעילות ניצול מזון)RFI(2 

0.88 0.22 2.61 2.57 
ריכוז אנטיאוקסידטים בחלב 

 EGCG µM(3(( 0)יום 

0.01 0.10 2.63b 3.12a 
ריכוז אנטיאוקסידטים בחלב 

 EGCG µM(3(( 30)יום 

0.03 0.04 1.01b 1.21a 
שינוי יחסי בריכוז 

 האנטיאוקסידנטים בחלב 

0.02 0.70 72.3a 67.7b )%( נעכלות ח"י בפרות 

0.02 0.80 51.9a 47.3b  נעכלותNDF )%( בפרות 

0.05 0.10 70.7a 66.1b )%( נעכלות חלבון בפרות 

 

a,b  ממוצעים באותה השורה המסומנים באותיות שונות, נבדלים סטטיסטית(p<0.05 .) 

 ליף לתחמיץ ושחת חיטה.תחמיץ מורינגה כתח 18% –תחמיץ קבוצת הטיפול  1

 (.NRC 2001צריכת ח"י חזויה )עפ"י משוואת  –= צריכת ח"י בפועל  RFIיעילות ניצול מזון  2

 (.EGCG, µMריכוז אנטיאוקסידנטים בחלב מבוטא באקוויולנטים של אפיקטכין גאלאט ) 3

 

 מסחרי.שק מ – השפעה על איכות הבשר –ניסוי הזנה במורינגה טלאים לפיטום מגזע "אסף" . 2

 מולסה מול שחת חיטה קצוצה-קליפות סויה-הכנת מנות הניסוי: תחמיץ מורינגה

)לקוח מתוך  2טבלה ב הרכבי מנת הטיפול )מורינגה( ומנת הביקורת )שחת חיטה קצוצה( מוצגות

Cohen-Zinder et al. 2017.) בדומה לאופן המתואר בעבודתנו  בקצרה, מנת המורינגה הוכנה

בניסוי הנוכחי,  (. Cohen-Zinder et al. 2016)ההזנה של פרות החלב במורינגה  בניסויהקודמת 

  מח"י כמתואר במאמר.  6.8%היוותה המורינגה 

 

 מרכיבי מנות ההזנה של קבוצות הטיפול והביקורת של טלאים מגזע "אסף".. 2טבלה 

 מורינגה
 
 רכיב מזוני )גר'/ק"ג ח"י( ביקורת

   



 

 

 

 

 

 
תחמיץ  1

סוכר -של מורינגה מכונפת + קליפות סויה + מולסת קנה י("מורינגה= מורכב מתערובת )על בסיס ח

 בהתאמה(. המורינגה הוחמצה בבאלות עטופות פוליאתילן. 5.0: 57.8: 37.2סים של )ביח

  

 ביצועי גדילה של הטלאים

( BWGטלאי קבוצת המורינגה וקבוצת הביקורת לא נבדלו בתוספת המשקל היומית הממוצעת )

'/יום בעוד גר 440ימי ניסוי. תוספת המשקל היומית הממוצעת בקבוצת המורינגה עמדה על  90בתום 

גר' / ליום. משקלם הממוצע של הטלאים בסוף הניסוי לא נבדל אף  422שבקבוצת הביקורת עמדה על 

צריכת ח"י בקבוצת  ק"ג בקבוצת הביקורת.  64.3 –ק"ג בקבוצת המורינגה ו  65.8הוא, ועמד על 

 .)לא נבדל( םק"ג ליו 1.60ק"ג /יום לטלה ואילו בקבוצת הביקורת עמדה על  1.64המורינגה היתה 

 

 איכות בשר

טלאים בנתחים של היתה גבוהה יותר   (meat tendernessרכות הבשר )הראתה כי  WBSFאנליזת 

 ;P=0.002(. אורך הסרקומרים נבדל באופן מובהק בין הקבוצות )1איור ;  P=0.01מקבוצת המורינגה )

)ככל שהסרקומרים ארוכים  הוהיה גבוה יותר בנתחים של טלאים שניזונו מתחמיץ המורינג (1איור 

(, IMF. לעומת זאת, אחוז השומן התוך שרירי )יותר רכות הבשר גבוהה יותר על פי המדווח בספרות(

( מאשר בקבוצת המורינגה שהציגה נתחים "רזים" יותר. P=0.04היה גבוה יותר בקבוצת הביקורת )

כמו כן, לא  לקשיות בשר(. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות בתכולת הקולגן )מדד

נבדק  – pHiהמבטאים את מדד חומציות הנתח, מיד לאחר השחיטה ) pHמצאנו הבדלים בערכי ה 

. צבע (3טבלה ) (pH ultimateשעות ) 24דקות לאחר שחיטה(, או כעבור  45בטבחה, רבע ימני כ 

 – L* - lightnessפרמטרים:  3שעות לאחר השחיטה וחושב באמצעות  24הנתחים נמדד גם הוא 

מצוי במתאם עם תכולת  – a* - rednessמעיד על רמת חומציות הנתח וכושר אחזקת הנוזלים; 

אך אינו מהווה מדד ספציפי  *Lהאמור להמצא במתאם עם ערך  b* - yellownessו  הברזל בשריר

בוצת מק טלהנתחי  לא נמצאו הבדלים מובהקים בשלושת המדדים לצבע בין  בעצמו לאיכות בשר.

 . (3טבלה מקבוצת הביקורת ) ובין נתחיםהמורינגה 

 1תחמיץ מורינגה - 182.0

 שחת חיטה 53 -

 גרעיני תירס 237 205

 גרעיני שעורה 214 185

 גרעיני חיטה 114 98.2

 סוכר-מולאסת קנה 9.5 8.2

 (concentrated pellets) 2,3כופתיות  372.5 321.6



רמות החלבון שהתקבלו בנתחים נטו להיות גבוהות יותר בקבוצת המורינגה בהשוואה לקבוצת 

שאר המדדים הכימיים לא נבדלו בין קבוצת הטיפול וקבוצת הביקורת  .(4טבלה ) (P=0.064הביקורת )

 (.3טבלה )

 

 sarcomere(, אורך סרקומרים )IMF(, שומן תוך שרירי )WBSFות )מדדי איכות בשר: רכ .1איור 

length( ותכולת קולגן )total collagen( בנתחי בשר של טלאים מגזע אסף, קבוצת המורינגה )MO )

 החציון מצויין בקו שחור אופקי. מדד .באפור בהיר (Controlוקבוצת הביקורת )באפור כהה 

 

 

 
 
 

של טלאים  Longissimus dorsi –בנתחים שמקורם בשריר ה  (*L*, a*, b)וצבע  pHערכי . 3טבלה 
 (. Control( וטלאים מקבוצת הביקורת )MOמקבוצת המורינגה )

 

 Pערך מובהקות 
 -שגיאת תקן 

 מורינגה
קבוצת 
   פרמטר מורינגה

 חומציות     
0.54 0.074 6.98 0.09 7.02 pHi (R) 
0.99 0.028 5.68 0.03 5.68 pHu 

      
 צבע נתח     

0.49 0.509 40.40 0.59 39.84 L* 



0.54 0.267 14.19 0.31 14.45 a* 
0.09 0.412 2.95 0.48 4.10 b* 

pHi – pH initial ,pHu – pH ultimate פרמטרים 3; הצבע נקבע על פי L* - Lightness;  

.a* - redness; b* - yellowness;  בדיקתpHi  חיטה )בטבחה(. בדיקת דקות לאחר הש 45בוצעה
pHu  שעות לאחר השחיטה )בנתחים(. 24ובדיקות צבע נערכו 
 
 
 
 
 
 
 

 אשר ניזונו ממורינגה אל מול נתחי קבוצת הביקורתבשר הרכב כימי של החומרים בנתחי . 4טבלה 
 

 
ערך 

 מובהקות
P   

 -שגיאת תקן 
 ביקורת

קבוצת 
 ביקורת

 -שגיאת תקן 
 מורינגה

קבוצת 
 [פרמטר ]% מורינגה

 ח"י 26.398 0.327 26.906 0.283 0.264
 אפר 1.372   0.047 1.314 0.041 0.377
 לחות כללית 73.624 0.326 73.082 0.283 0.233
 חלבון 22.331 0.709 20.417 0.614 0.064

0.494 0.805 45.008 0.929 44.142 
כושר אחזקת נוזלים 

(WHC) 

0.774 0.007 0.101 0.008 0.105 
לים לאחר אובדן נוז

 (DL)הפשרה 

0.155 0.010 0.401 0.011 0.424 
אובדן נוזלים לאחר 

  (CLבישול )

DM, dry matter; WHC, water holding capacity; DL, drip loss; CL, cook loss.  

 
 של עיזים חולבות מרמת הנדיבניסוי הזנה במורינגה . 2

חלבון מתוצרת  16% + ל תערובת כופתיותק״ג ש 1.4הניסוי כלל כל קבוצות הרכב המנה בככלל, 

מזון גס כפי יכולתה במהלך יום הרעייה. קבוצת  אשר ניזונה ממרעה צרכהאמבר. קבוצת העזים 

תחמיץ מ ניזונה הטיפולואילו קבוצת  )שתי קבוצות השחת .  שחת תילתן בדירניזונה מ קיבלהתלתן ה

 (. גנון קפיטריהבס ק"ג מורינגה ליום לכל הקבוצה 45)הוגשו המורינגה 

 

 .. הרכבי מנות, ניסוי עיזים בתחלובה, רמת הנדיב5טבלה 

 
 חלבון % ק"ג ח"י אחוז ח"י ק"ג טרי

ק"ג 

 חלבון

 0.224 0.16 1.23 0.88 1.4 תערובת

 0.168 0.16 1.06 0.88 1.2 שחת תלתן

 0.39  2.29   סה"כ

     17.2% 



 
 חלבון % ק"ג ח"י אחוז ח"י ק"ג טרי

ק"ג 

 חלבון

 0.224 0.16 1.23 0.88 1.4 תערובת

 0.169 0.16 1.06 0.366 2.9 מורינגה

 0.39  2.29   סה"כ

     17.2% 

 

 

 

 

 מדדי תנובת חלב ומוצקים בחלב

)ק"ג( נמצא גבוה  יומי בשבוע האחרון לניסויממוצע חלב . 1בגרף התוצאות מוצגות  – תנובת חלב

ק"ג / יום( ביחס לתנובת החלב  1.91ק"ג /יום( ובחציר ) 2.08במרעה ) (p=0.008יותר באופן מובהק )

תנובת החלב ביום האחרון לניסוי, היתה אף היא גבוהה  . ק"ג / יום( 0.96של עיזים שניזונו ממורינגה )

ביחס לקבוצה אשר  ק"ג( 1.92ק"ג( ובקבוצת החציר ) 2.42בקבוצת המרעה ) (p=0.004) באופן מובהק

ק"ג(. לעומת זאת, תנובת החלב הממוצעת לאורך כל תקופת הניסוי לא נבדלה  0.92ניזונה ממורינגה )

ת צק"ג(, ביחס לקבו 1.92( ובחציר )ק"ג 1.94( אך היתה גבוהה יותר במרעה )p=0.39בין הטיפולים )

 ק"ג(.  1.68המורינגה )

רינגה מצאו הבדלים בין שלושת טיפולי ההזנה )מרעה חורש טבעי, תחמיץ מולא נ - מוצקים בחלב

 (, 0בתקופת ההרגלה )זמן וחציר( בתכולת המוצקים בחלב, קרי אחוז שומן, אחוז חלבון ואחוז לקטוז, 

תכולת השומן בחלב עיזים אשר ניזונו ממרעה חורש טבעי,  היתה  .(2)גרף  (1או במהלך הניסוי )זמן 

 זונו מתחמיץ מורינגהמזו של של חלב עיזים אשר ני( p=0.0149( באופן מובהק )5.41%גבוהה יותר  )

 (.2)גרף  (2, בסוף תקופת הניסוי )זמן (3.97%) או מחציר (%4.66)
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: ממוצע חלב יומי בשבוע האחרון לניסוי; תנובת חלב ביום . מדדי תנובת חלב בתקופת הניסוי1גרף 

 האחרון לניסוי ותנובת החלב הממוצעת לאורך הניסוי. חלב עיזים שניזונו ממרעה טבעי, תחמיץ

 סטיות התקן מסומנות.מורינגה או חציר. 

 

 
אחוז שומן, חלבון ולקטוז בחלב עיזים אשר ניזונו ממרעה טבעי, תחמיץ . תכולת מוצקים בחלב. 2גרף 

(, אמצע ניסוי 0עדים שונים: תקופת ההרגלה )זמן מורינגה או חציר. דגימות החלב נלקחו בשלושה מו



אחוז חלבון; עמודות  –% שומן; עמודות כתומות  -עמודות כחולות (. 2סוף הניסוי )זמן (, 1)זמן 

 אחוז לקטוז.  –אפורות 

 

 תכולת אוריאה בחלב

היתה גבוהה יותר באופן מובהק, בחלב עיזים אשר ניזונו  ,3בגרף כפי שמוצגת תכולת האוריאה 

, 1(, אמצע הניסוי )זמן p=0.0003; 0, תקופת ההרגלה )זמן התקופות הנדגמות 3מחציר, בכל 

p<0.0001 2( וסופו )זמן ;p=0.0008.)  בשלושת המועדים שנבדקו, תכולת האוריאה היתה הגבוהה

נראה כי ניתן ביותר בחלב עיזים שניזונו מחציר, ונמוכה ביותר בחלב עיזים שניזונו ממרעה טבעי. 

ף חנקן יחסית לחומר אורגני פריק לייחס את תכולת האוריאה הגבוהה בחלב שמקורו בחציר, לעוד

אמינציה של חלבון, הפיכתו לאמוניה, ומשם לסנתוז אוריאה )בדופן הכרס ובכבד( -בכרס, הגום לדה

                                                                                                                                                          המופרשת לחלב.                                                                                                                

 

  

 

 

קופת ההרגלה למנה )זמן מועדים: ת 3תכולת האוריאה בחלב נמדדה ב בחלב.  אוריאה. תכולת 3גרף 

שבועות  8, כעבור 2שבועות מסוף תקופת ההרגלה(, סוף הניסוי )זמן  4כעבור  ,1(, אמצע הניסוי )זמן 0

מתקופת ההרגלה(. תכולת החלב נבדקה בשלושת טיפולי ההזנה: מרעה טבעי )עמודה מקווקוות 

 בשחור לבן(, תחמיץ מורינגה )דה אפורה( וחחציר )עמודה שחורה(. סטיות התקן מתוארות. 

 

 תאים סומטיים בחלבתכולת 

, יותר בחלב עיזים שניזונו ממורינגההתאים הסומטיים הממוצעת בחלב, היתה הנמוכה ב כולתת

תכולת התאים הסומטיים הגבוהה ביותר . (2איור ) (p=0.018) מ"ל חלב( 1פר  X1000) 608 ועמדה על

מ"ל חלב(. תכולת התאים הסומטיים ב  1פר  X1000) 2407נמצאה בחלב שמקורו בחציר, ועמדה על 



הספירה חושבה על בסיס כמות התאים הסומטיים מ"ל חלב(.  1פר  X1000) 1719ה, עמדה על מרע

(, 0תקופת ההרגלה למנה )זמן שנדגמו בחלב של כל עז מכל טיפול בכל אחד ממועדי דיגום החלב, קרי 

 שבועות 8, כעבור 2שבועות מסוף תקופת ההרגלה(, סוף הניסוי )זמן  4, כעבור 1אמצע הניסוי )זמן 

 מתקופת ההרגלה(. 

 
 תכולת תאים סומטיים בחלב בשלושת טיפול ההזנה" מרעה, תחמיץ מורינגה וחציר.. 2איור 

 

 נוגדת חמצון בחלב קיבולת

גרף ) , לא נמצאו הבדלים בין שלושת הטיפולים בקיבולת נוגדת חמצון בחלב(0בתקופת ההרגלה )זמן 

יבולת נוגדת החמצון של חלב עיזים שמקורו שב' מתחילת הניסוי(, נמצא כי הק 4) 1. בזמן (4

( מזו של קיבות נוגדת חמצון שמקורה p=0.05במורינגה ובמרעה, היתה גבוהה יותר באופן מובהק )

ון בחלב עיזים שניזונו ממורינגה היתה מצ(, נמצא כי הקיבולת נוגדת ח2בחציר. בסוף תק הניסוי )זמן 

  (. p=0.0327זונו מחציר וממרעה טבעי )גבוהה יותר באופן מובהק מזו של עיזים שני
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 Y( מוצגים על ציר ה AO capacityקיבולת נוגדת חמצון ) ערכי בחלב. קיבולת נוגדת חמצון. 4גרף 

 ](.µMביחידות אקוויולנט של חומצה גאלית )

 

 דיון ומסקנות

, השפיע על מדדי יצרנות השימוש בתחמיץ מורינגה מכונפת כתוסף במנת ההזנה של מע"גמצאנו כי 

כי השימוש במורינגה מוחמצת כתוסף בפרות חלב, ראינו באופן ספציפי, בריאות ואיכות במע"ג. 

 2.28% אך לירידה שלבתכולת השומן בחלב,  2.34%מח"י במנה(, הוביל לשיפור של  7%)בשיעור של כ 

העליה באחוז השומן בחלב, התבטאה , זאת בהשוואה לחלב פרות מקבוצת הביקורת. בתכולת החלבון

ביצרנות _במדדי אנרגיה( בחלב. בנוסף,  3.27% –ו של אנרגיה מתוקנת לחלב  2.37%בעליה של 

ב. על בסיס את הקיבולת נוגדת החמצון בחל 20%מצאנו כי ההזנה בתחמיץ מורינגה שיפרה ב 

לשיפור  חולבותממצאים אלה, אנו ממליצים לשלב את תחמיץ המורינגה כתוסף במנת ההזנה של 

חיזוק להשפעה על קיבולת נוגדת חמצון ותכולת תאים מדדי היצרנות וקיבולת נוגדת חמצון בחלב. 

סומטים נמוכה יותר )כמדד עקיף לדלקת עטין( קיבלנו גם כאשר השתמשנו במורינגה מוחמצת כתוסף 

 מנת ההזנה של עיזים. ב

במנת  (6.7%)בשיעור של  בהתייחס לאיכות הבשר, מצאנו כי באמצעות הזנה במורינגה כתוסף

לייצר כלומר,  ,ניתן לשפר את רכות הבשר ולהוריד את תכולת השומן בנתחים, של טלאים הפיטום

, שכן השיפור ברכות לא התקבל "במחיר" של תכולת שומן בשר רך יותר מצד אחד ורזה יותר מצד שני

בשלב הבא נבחן כיצד משפיעה המורינגה על הפרופיל הבריאותי של הבשר בהתייחס . גבוהה בנתח

כמו כן נבחן את השפעת ההזנה  בחלב, וכן פעילות נוגדת חמצון. Eלחמצון שומנים ותכולת ויטמין 

 במורינגה כתוסף, על ביצועי עגלי פיטום. 
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