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תקציר
בעבודת המחקר הנוכחית בחנו ממשקים שונים של גידול טליות לתחלופה לאורך שלוש
שנים בשלושה עדרי צאן שונים .בשנה הראשונה ) (2011בחנו האם הגמעה של טליות
לתחלופה בחלב מלא בהשוואה לתחליף חלב ,תאיץ את קצב הגדילה שלהן בתקופת
הינקות שלהן ,תשפיע בצורה חיובית על הסטטאטוס הבריאותי שלהן וכיצד ישפיע
ממשק הזנה זה על ביצועיהן במהלך שלוש השנים הראשונות שלהן .הנסוי החל במשק
באר נווט בשרונה עם  73טליות לגידול ילידות ספטמבר  2011שחולקו לשתי קבוצות
טיפול  -האחת ניזונה מחלב כבשים מלא שהוגש לצריכה חופשית ואילו השניה בתחליף
חלב כמקובל במשק כביקורת .הניסוי נמשך במשק גזית לשם נמכרו השיות בגיל
ארבעה חודשים ,כשהמעקב נמשך אחר ביצועיהן .לא נמצא הבדל בביצועי הגדילה בין
הקבוצות  -הטליות נגמלו בגיל דומה  25.44ו  25.66ימים בממוצע ,במשקל דומה של
 13.83ו 13.84 -ק״ג בממוצע בקבוצות הטיפול והביקורת בהתאמה .מתוך הקבוצה איתה
התחלנו נשארו לנו למעקב בגזית  42שיות שהגיעו להמלטה ותנובת חלב .נתוני ייצור
החלב לא נבדלו בין הקבוצות  301 -ו 394 -ליטר בתחלובה ראשונה 530 ,ו430 -
בתחלובה שניה 444 ,ו 364 -בתחלובה שלישית בקבוצות הניסוי והביקורת בהתאמה .גם
בוולדנות לא היה הבדל בין הקבוצות  1.5 -ו 1.4 -בהמלטה ראשונה 1.8 ,ו 1.7 -בהמלטה
שניה 1.7 ,ו 2.0 -בהמלטה שלישית בקבוצות הניסוי והביקורת בהתאמה .שעור
ההישרדות בעדר היה אף הוא דומה ,כשבעבור שלוש שנים מאז ההמלטה של טליות
אלט )אוקטובר  (2014שרדו  0.55ו 0.50 -מחיות הניסוי והביקורת בהתאמה .גם מספר
התחלובות היה דומה  2.63ו 2.75 -לקבוצות הניסוי והביקורת בהתאמה.
השנת המחקר השניה העמדנו נסוי הזנה במשק אלעד ורוני קוך בשרונה 98 ,טליות אסף
לגידול ילידות יוני  ,2012נלקחו בגיל ארבעה חודשים ומוקמו בשני תאים סמוכים על מנת
לקבל שתי מנות הזנה שונות  -האחת ניזונה מבליל חולבות המגיע מדי יום למשק
והשניה ששימשה כקבוצת ביקורת ניזונה ממנת הטליות המקובלת במשק המבוססת על
תערובת של כופתיות חלבון גרעיני תירס ו 10%של שחת דגן  -מנה של  14%חלבון.
נמצא הבדל מובהק במשקלי השיות לקראת ההרבעות  52.3 -ק״ג לעומת  63.3ק״ג
בשיות הניסוי והביקורת בהתאמה .השיות המליטו בחודש יוני-יולי  46 ,2013מהן הגיעו
להמלטה וביצועי הוולדנות היו דומים בין הטיפולים  1.55ו 1.46 -בשיות הנסוי והביקורת
בהתאמה .נמצא הבדל מובהק בתנובות החלב היומיות הממוצעות  2.02לעומת 1.52
ליטר ביום בקבוצת הניסוי והביקורת בהתאמה .הניסוי במשק השלישי בכבשי אסף-אפק
הופסק לאחר אירועי הפלות שהחלו כחודשיים לפני מועד ההמלטה הצפוי ומנעו את
השלמת הנסוי.
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Abstract
In#this#research,#we#tested##diﬀerent#feeding#regimens#for#replacement#ewes#from#3#diﬀerent#
sheep#farms#over#a#period#of#3#years.
In#the#ﬁrst#year#(2011)#we#tested#if#consumpAon#of#full#sheep#milk#compared#to#milk#
subsAtute#will#increase#the#lambs’#growth#rate#at#the#suckling#stage,#have#a#posiAve#eﬀect#on#
their#health#status#and#what#eﬀect#this#kind#of#feeding#will#have#on#the#lambs#performance#
throughout#the#ﬁrst#three#years.
The#experiment#began#in#Beer#Navat#farm#in#Sarona#with#73#lambs#that#were#born#in#
September#2011.#The#lambs#were#split#into#two#diﬀerent#groups;#the#experimental#group##was#
fed#with#full#sheep#milk#that#was#freely#available,#the#second#group##was#fed#with#milk#
replacement#(the#usual#farm#milk#replacement)#as#a#control#group.
At#the#age#of#four#months#the#lambs#were#sold#to#Gazit#Farm#where#the#tesAng#of#their#
performance#was#conAnued.#
No#signiﬁcant#diﬀerence#was#found#in#the#growth#rate#between#the#groups#during#the#milk#
suckling#period.#The#lambs#were#weaned#at##a#similar#age##of#25.44#and#25.66#days#on#average#
and#had#similar#weights#of#13.83#kg#and#13.84#kg#on#average#for#the#experimental#group#and#
control#group#respecAvely.
Out#of#the#iniAal#group#we#were#leU#with#42#lambs#at#Gazit#farm#that#matured#to#gestaAon#
and#lactaAon.#When#compared,#there#were#no#staAsAcally#signiﬁcant#diﬀerences#in#the#level#of#
milk#producAon#between#the#groups;#301#and#394#litres#in#the#ﬁrst#milking,#530#and#430#litres#
in#the#second#milking#and#444#and#364#litres#in#the#third#milking#for#the#experimental#group#
and#the#control#group#respecAvely.
There#was#also#no#signiﬁcant#diﬀerence#in#the#birth#rate#between#the#groups;##1.5#and#1.4#in#
the#ﬁrst#lambing,##1.8#and#1.7#in#the#second#lambing#and#1.7#and#2.0#in#the#third#lambing#in#
the#experimental#group#and#control#group#respecAvely.
The#survival#rate#in#the#ﬂock#was#also#similar.#AUer#3#years#from#the#birth#of#these#lambs#(Oct#
2014)#0.55#and#0.5#survived#from#the#experimental#and#control#group#respecAvely.
#The#number#of#lactaAons#were#also#similar;#2.36#and#2.75#for#the#experimental#group#and#
control#group#respecAvely.
In#the#second##year#of#the#research#we#carried#out#an#experiment#in#the#farm#of#Elad#and#Roni##
Koch#in#Sarona.
98#Assaf#lambs#that#were#born#June#2012#were#taken#at#4#months#and#separated#into#2#
adjacent#enclosures#in#order#to#receive#2#diﬀerent#feeds.#The#experimental#group#was#fed#with#
a#TMR#of#dairy#sheep#which#was#delivered#each#day#to#the#farm#and#the#second,#control,##
group#was#fed#with#the#regular#farm#feed###based#on#mix#of#protein#pellets#and#corn#grains#
together#with##10%#of#grass#hay#–#a#raAon#of#14%#protein.
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A##staAsAcally#signiﬁcant#diﬀerence#was#found#in#the#body#weight##of#the#young#ewealambs#
before#maAng;#52.3kg#compared#to#63.3kg#in#the#experimental#group#and#control#group#
respecAvely.
46#of#them#gave#birth#during#June/July#2013,#and#the#birth#rate#between#them#was#similar#
1.55#and#1.46#in#experimental#group#and#control#group#respecAvely.
A#staAsAcally#signiﬁcant#diﬀerence#was#found#in#the#average#daily#milk#producAon;#2.02#litres#
compared#to#1.52#litres#per#day#in#experimental#group#and#control#groups#respecAvely.
The#experiment#in#the#third#farm#with#AssafaAfek#sheep#was#stopped#aUer#incidents#of#
aborAon#started#two#months#prior#to#lambing#and#so#prevented#the#compleAon#of#the#
experiment.
מבוא ותיאור הבעיה

מבוא:
בעבודות שנעשו במבכירות לתחלופה בבקר לחלב ,נמצא כי יש קשר בין משטר ההזנה
בתקופת הינקות לבין התפתחות רקמת העטין ותנובות החלב שלהן בתחלובה
הראשונה .באחת העבודות שנעשתה ע"י בר-פלד וחובריו (1997) ,בה הושוותה הגמעה
בתחליף חלב להנקה של העגלות ,נמצא יתרון בתנובות החלב של העגלות שינקו חלב
מלא .בעבודה אחרת של שמאי וחובריו (2005) ,נמצא גם כן כי היה יתרון לקבוצה
שהוגמעה בחלב מלא ,שבאה לידי ביטוי בתנובות החלב שלהן .בעבודות קודמות
שנעשו בעגלות בקר לחלב נמצא כי זירוז הגדילה שלהן מלווה בד"כ בהשמנה ובמיוחד
בהשקעת שומן בעטין ,בטרם כניסה למחזוריות מינית בגיל  8-10חודשים .עבודות רבות
הראו כי השקעת שומן בעטין המתפתח מעכבת את התפתחות רקמת הפרנכימה,
המשמשת כבסיס להתפתחות הרקמה היוצרת חלב ,ומפחיתה בעתיד את ייצור החלב.
גם בעבודה שנעשתה בטליות אסף לחלב )ליבוביץ וחובריו (2005 ,נמצא כי הטליות
שניזונו מבליל בשלב מוקדם )התחלה בגיל  87יום( ,עלו בקצב מתון במשקל גופן
בהשוואה לקבוצת ביקורת שניזונה ממזון מרוכז בעיקר ,אך בהמשך נסגר הפער
במשקלים שבין הקבוצות .בתנובות החלב

שנמדדו בתחלובה הראשונה הניבו טליות

הניסוי  24%חלב יותר מאשר קבוצת הביקורת .נראה כי קיימת סתירה בין הקדמת גיל
ההמלטה הראשונה לבין קבלת מבכירה או טליה בעלת שלד גדול ויצרנות חלב גבוהה.
במחקר שבוצע בנושא זה ברפת הניסויים בבית דגן ,ואשר נמשך כ 3 -שנים ,נבחנה
האפשרות כי זירוז מרבי של הגדילה ייעשה בשלב היניקה ,כאשר קצב גדילת השלד
גבוה ביותר .ההנחה הייתה כי בתקופת היניקה הנטייה של העגלה להשמין נמוכה ,כולל
השקעת שומן ברקמת העטין ,המצויה בשלב זה בתחילת ההתפתחות .ואכן ,מתוצאות
נסוי זה נמצא כי לעגלות שניזונו מחלב מלא בהשוואה לתחליף חלב ,יצרו יותר חלב
כפרות בוגרות עקב השפעת ממשק ההזנה בתקופת ההגמעה .התפיסה התזונתית
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המוצעת לבחינה בתוכנית מחקר זו ,היא האם הגמעה של טליות לתחלופה בחלב מלא
בהשוואה לתחליף חלב ,תאיץ את קצב הגדילה שלהן בתקופת הינקות שלהן ,או לא,
וכיצד ישפיע טיפול תזונתי זה על פרמטרים של בריאות במהלך הגידול ,ועל תנובת
החלב לאחר ההמלטה הראשונה.
מטרת המחקר:
בשנה הראשונה  -בחינת השפעת הטיפול התזונתי בחלב מלא שמוגש לצריכה חופשית
בהשוואה לתחליף חלב על ביצועי הגדילה של הטליות ,על פרמטרים של בריאות
ותחלואה ,ועל שיעורי ההתעברות שלהן לקראת המלטה ראשונה .בשנה השנייה -
מעקב אחר תנובות החלב שלהן בתחלובה ,בריאות העטין ופרמטרים של בריאות בעלי
החיים .במקביל בשנה השנייה נעמיד קבוצת טליות בנות ארבעה חודשים שתחולקנה
לשתי קבוצות טיפול דומות שתקבלנה שתי מנות שונות .בשנה השלישית  -נבחן טיפולי
הזנה שונים במנות טליות רמות תחלופה בעדר בשר מאד וולדני שתיזונה מגיל ארבעה
חודשים ממנות שונות בתכולת החלבון ,וכן מקורות שונים של מזון גס כבסיס למנת
הגדילה שלהן.
מהלך ותוצאות המחקר בשנה הראשונה של המחקר
חומרים ושיטות :הנסוי הועמד במשק באר  -נווט במושב שרונה ,המונה כ 650 -רחלות
אסף לחלב ,המוחזק בצורה אינטנסיבית בדיר ,ללא יציאה למרעה ,על בליל מוגש משני
סוגים  -בליל חולבות לקבוצות החולבות ובליל יבשות המוגש בתקופת סוף התחלובה
ותחילת היובש .הבליל נרכש ממרכז המזון שבכפר יחזקאל השייך למרכזי המזון של
אמבר ומחולק מידי יום באמצעות משאית חלוקה של החברה.
 73טליות אסף ,ילידות ספטמבר  ,2011חולקו לשתי קבוצות :קבוצת ניסוי -שהוזנה בקולוסטרום
מהיום בו נולדו למשך שלושה ימים ,ולאחר מכן עד גמילה בחלב כבשים מלא וקבוצת ביקורת –
שכמו קבוצת הנסוי קיבלה שלושה ימים הזנה מקולוסטרום ולאחר מכן הועברה למיינקת
האוטומטית )כמקובל בדרך כלל במשק( והוזנה בתחליף חלב .לשתי הקבוצות הייתה גישה
חופשית לשחת חופשית טריה ,לכופתיות תערובת ולמים טריים .החלב המלא הוגש קר מספר
פעמים ביום על מנת להבטיח הזנה חופשית בדומה לטלאי המיינקת הצורכים תחליף חלב באופן
שוטף .הטליות שהו במדור היונקים עד לגמילה שהייתה בגיל ממוצע של  25ימים ,אז הועברו
להזנה במזון מרוכז )כופתיות( ובמזון גס איכותי כמקובל במשק .מעקב בריאותי נערך אחר
הטליות בתקופת הינקות וכן ,נאספו נתוני התמותה שלהן .בטבלה מופיעים נתוני הטליות
שהשתתפו בקבוצות הניסוי והביקורת.
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טבלה  :1חלוקת הטליות לקבוצות הנסוי והביקורת ,משקלים ממוצעים בהמלטה )בק"ג(,
משקלים בגמילה )בק"ג( ,גיל בגמילה )ימים( ,וגיל בקבלת מספר בוגר )ימים(.

קבוצה
נסוי
בקורת

פרטים
בקבוצה

משקל
בהמלטה

משקל
בגמילה

ימים
בגמילה

34
39

4.68
4.77

13.83
13.84

25.44
25.64

בגיל  113יום קיבלו הטליות מספרי בוגר והועברו במחשב לקבוצת גידול בעדר.
תוצאות:

מהתבוננות בטבלה  1נראה כי הטליות שחולקו באקראי בצורה שנוצרו קבוצות דומות
במשקל ההמלטה שלהן –  4.68ק"ג ו 4.77 -ק"ג בקבוצות הניסוי והביקורת בהתאמה.
הגיל בגמילה היה דומה בשתי הקבוצות –  25.44ימים ו 25.64 -ימים בקבוצות הניסוי
והביקורת בהתאמה .לא היו הבדלים בתחלואה בין שתי הקבוצות – הטליות עברו משבר
של תחלואה בקריפטוספורידיה ,אך החלימו ממנו בצורה דומה .שתי טליות מתו בקבוצת
הביקורת ,וארבע בקבוצת הניסוי.
במהלך  2012הועברו )נמכרו( השיות למשק גזית והוכנסו למעקב בתוכנת ספר העדר
שמצויה בשימוש במשק .הטליות הוכנסו לשיגרת סינכרון הייחומים המקובלת במשק,
קיבלו קודים המאפשרים מעקב אחריהן ולאחרונה )במהלך חודש אוקטובר (2014
הפקנו מתוכנת הניהול של העדר דוח המשקף את ביצועיהן לאורך שלוש שנותיהן עד
כה .מחזור ראשון של המלטה ונכנסו לתחלובה הראשונה שלהן .מבחינה ראשונית
שנעשתה – לא נמצא הבדל בין הטיפולים בשיעור ההתעברות של שתי הקבוצות.
תוצאות ודיון:
בחודש אוקטובר  ,2014כעבור כשלוש שנים ממועד ההמלטה של טליות הנסוי ,נאסף
הגיבוי מתוכנת הניהות אפימילק של משק גזית ,הופק דוח ייעודי ונותחו נתוני הביצוע של
טליות קבוצת הניסוי )חלב מלא( וקבוצת הביקורת .בשלב זה של הניסוי אותרו במשק
נתוני הביצוע של  20כבשים מקבוצת הביקורת ו 22 -כבשים מקבוצת הניסוי.

6

טבלה  :2ביצועי רחלות אסף בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת  -מספר תחלובה ,גיל בהמלטה
ראשונה ,חלב בתחלובה ראשונה שניה ושלישית.
פרמטר
מספר תחלובה
גיל בהמלטה ראשונה )חודשים(
חלב בתחלובה ראשונה
חלב בתחלובה שניה
חלב בתחלובה שלישית

מספר פרטים טיפול
ביקורת ניסוי
ניסוי
2.63±0.2 20
22
14.7±0.4 20
22
301±24 20
22
530±33 16
17
444±39 13
11

ביקורת
2.75±0.3
15.2±0.5
374±36
430±52
364±59

בטבלה  2מופיעים ביצועי החלב של הרחלות שנמצאו במשק .מעיון בטבלה נראה כי בגיל 3
שנים היו לרחלות כ 2.7 -תחלובות בממוצע ,החלב בתחלובה ראשונה  301ליטר ו 374 -ליטר
בתחלובה שניה  530ליטר ו 430 -ליטר ובתחלובה שלישית  444ליטר ו 364 -ליטר בקבוצות
הניסוי והביקורת בהתאמה .בשל המספר הקטן של בעלי החיים ,אין מובהקות סטטיסטית
להבדלים שבין הערכים.
בטבלה  3מופיעים ערכים ממוצעים של גיל ביציאה  25.6 -חודשים ו 26.7 -חודשים )בקבוצות
הניסוי והביקורת בהתאמה( ,שעור ההישרדות של החיות בעדר  0.55 -ו) 0.50 -בקבוצות הניסוי
והביקורת בהתאמה( וכן הוולדנות בהמלטות ראשונה שניה ושלישית .הוולדנות בהמלטות היתה
 1.5ו 1.4 -בהמלטה הראשונה 1.8 ,ו 1.7 -בהמלטה השניה ו 1.7 -ו 2.0 -בהמלטה השלישית
)בקבוצות הניסוי והביקורת בהתאמה(.
טבלה  :3ביצועי הוולדנות בהמלטות ראשונה שניה ושלישית ,גיל ממוצע בחודשים ביציאה
ושיעור ההישרדות של הכבשים בקבוצות הניסוי והביקורת.
מספר פרטים טיפול
פרמטר
ביקורת
ביקורת ניסוי
ניסוי
1.4±0.1 1.5±0.1 20
22
וולדנות המלטה ראשונה
1.7±0.2 1.8±0.2 20
22
וולדנות המלטה שניה
2.0±0.2
1.7±0.1 20
22
וולדנות המלטה שלישית
26.7±1.6 25.6±2.1 16
17
גיל ממוצע ביציאה
0.50±0.1 0.55±0.1 10
10
שעור ההישרדות של הרחלות

מהסתכלות על פרמטרים של יצרנות כפי שמופיעים בטבלאות ,נראה כי לא היה הבדל
בין ביצועי החיות בקבוצת הניסוי והביקורת ,יתכן בשל המספר הקטן של בעלי החיים
שנותרו לאחר המעבר ממשק המוצא למשק גזית .ממספר של  73טליות איתן התחלנו
את הניסוי נותרנו עם  42בלבד.
מהלך ותוצאות המחקר בשנה השניה של המחקר
חומרים ושיטות:
הנסוי הועמד במשק אלעד ורוני קוך במושב שרונה ,המונה כ 650 -רחלות אסף לחלב,
המוחזק בצורה אינטנסיבית בדיר ,ללא יציאה למרעה ,על בליל מוגש ותוספות של
מזונות מייצור מקומי .הבליל לקבוצות החולבות נרכש ממרכז המזון שבכפר יחזקאל
השייך למרכזי המזון של אמבר ומחולק מידי יום באמצעות משאית חלוקה של החברה.
על מנת לבחון שתי צורות הזנה לטליות גידול בשלב שמתחיל מגיל ארבעה חודשים,
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נבחר משק אלעד קוך בשרונה ,בשל נוהל ההזנה הקיים במשקו .על פי המקובל אצלו
במשק ,היו מוזנות טליות הגידול במנה הכוללת #תערובת של כופתיות חלבון ,תירס
שבור ,וחיטה לצריכה חופשית ביחד עם  10%של שחת דגן )מנה של  14%חלבון( עד
לגיל של שבעה-שמונה חודשים )מועד סינכרון ייחומים( .אז הן מועברות למנה של
שיבולת ו 0.7 -ק"ג של תערובת ) 180גרם חלבון יומי 13% ,חלבון במנה( ,עד למועד
ההכנה להמלטה ,אז מועברות כמו הרחלות לבליל חולבות .בנסוי שביצענו במשק,
נלקחו  98טליות ילידות חודש יוני  ,2012שבהגיען לקראת גיל ארבעה חודשים חולקו
לשתי קבוצות דומות  52טליות בקבוצת הניסוי ו 48 -טליות בקבוצת הביקורת ששקלו
בממוצע  40ק״ג .הטליות מוקמו בתאים סמוכים במשק ,לקבוצת הביקורת הוגשה אותה
המנה כמקובל במשק ואילו לקבוצת הניסוי הוגש בליל חולבות המכיל כ 19% -חלבון
) 266גרם חלבון יומי( וריכוזיות אנרגיה נטו לחלב של  1.73מג״קל לק״ג ח״י .המנות
הוגשו מדי יום לצריכה חופשית כמקובל בדר״כ .בהגיע הטליות לגיל שמונה חודשים,
בחודש מרץ  ,2013הן טופלו לסינכרון יחומים כמקובל במשק  CIDR -ו ,PMSG -כל
הטליות כקבוצה אחת .בשלב זה הן נשקלו ומשקל קבוצת הביקורת היה במובהק גבוה
מקבוצת הניסוי  63.3±2.1 -ק״ג בממוצע לעומת  52.9±1.9בקבוצת הניסוי ).(P<0.01
תוצאות ודיון:
השיות המליטו במהלך יוני  -יולי  ,2013נכנסו לחליבה ,הוזנו בבליל חולבות המיוצר ע״י
מרכז המזון של אמבר בכפר יחזקאל ,ומעוצב כך שיכיל  19%חלבון כללי וריכוזיות
אנרגיה נטו לחלב של  1.73מג״קל לק״ג חומר יבש .הבליל ניתן לצריכה חופשית ועוד
 400גרם של תערובת  18%חלבון נצרכה במהלך החליבה של הכבשים .הכבשים סומנו
בקודים בתוכנת הניהול של אפימילק המותקנת במשק ,נתוני הוולדנות ונתוני ייצור
החלב נאספו ומוצגים בטבלה מס׳  .4ניתן לראות כי למרות שמשקל השיות בהרבעה
היה במובהק גבוה יותר בקבוצת הביקורת בהשוואה לקבוצת הניסוי ,הרי שרמת
הוולדנות הייתה דומה ,אך ממוצע החלב היומי הייתה גבוהה יותר בקבוצת הניסוי 2.02 -
ליטר יומי בהשוואה ל 1.52 -ליטר בקבוצת הביקורת.
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טבלה  :4ביצועי הכבשים בהמלטה ראשונה  -ממוצע וולדנות ,ממוצע טלאים חיים לממליטה,
ממוצע ימים בתחלובה ,ממוצע חלב יומי בתחלובה ומשקל השיות בסמוך למועד ההרבעות
בקבוצות הניסוי והביקורת.
טיפול

פרמטר

ניסוי
22
1.55±0.1
1.50±0.1
105.1±8.8
A2.02±0.14
B52.9±1.9

מספר שיות שהמליטו
וולדנות בהמלטה )טלאים לממליטה(
וולדנות טלאים חיים
ממוצע ימים בתחלובה
חלב יומי ממוצע בתחלובה
משקל ממוצע בהרבעות

ביקורת
24
1.46±0.1
1.17±0.1
106.3±8.5
B1.52±0.15
A63.3±2.1

 = a,bערכים שלידם אותיות שונות ,מראים על מובהקות סטטיסטית .P=0.001

נתון זה של חלב יומי גבוה יותר בקבוצה של טליות גידול שהיתה פחות כבדה במהלך
הגדילה שלה משום שניזונה ממנה פחות מרוכזת דומה למימצא קודם שפורסם )ליבוביץ
וחובריו.(2006 ,
מהלך ותוצאות המחקר בשנה השלישית של המחקר

מהלך הנסוי:
לאחר שנתיים של עבודה עם כבשים חולבות עברנו במהלך השנה השלישית לעבוד
עם כבשי בשר אסף אפק ,שהן מאד וולדניות .מעבודה עם משקי בשר אינטנסיביים
רבים העובדים עם מערכות ניהול ממוחשבות ,עולה כי בהמלטות של טליות יש פחת
גדול יחסית בשל אירועי תחלואה הכוללים דלקות רחם ובעיות אחרות .נצפתה גם ירידה
רבה בוולדנות של חיות אלו בהמלטה העוקבת כנראה בשל בעובדה כי הן המתעברות
בהיותן במצב גופני ירוד יחסית .על סמך העבודה בשנה הקודמת בכבשים לחלב ,בה
נמצא כי להזנה בבליל איכותי המבוסס על “בליל חולבות” יש יתרון בביצועי הטליות
במחזור ההמלטה הראשון שלהן נראה לנו כי יש מקום לבחון הזנה שונה לטליות
וולדניות לבשר ,שתהיה מבוססת על רכיבים דומים לאלו המוכנסים ל”בליל החולבות”.
הכוונה לרמת החלבון שבמנה וכן למרכיבים איכותיים יותר של המזון הגס.
לצורך כך בחרנו במשק האסף-אפק של משק יצחק ורועי קוך בשרונה ,המונה כ650 -
רחלות מגזע זה המוחזקות בדיר ,ללא יציאה למרעה ומוזנות בבליל מייצור במרכז המזון
של המשק.

 100טליות גידול המצויות במשק בגיל חמישה חודשים ,הנושאות בחלקן את הגן
לבורולה ,נשקלו וחולקו לקבוצות בהתאם למישקל הגוף שלהן על מנת לעצב שתי
קבוצות דומות ,שמוקמו בשני תאים סמוכים בדיר .לקבוצת הניסוי ניתן בליל שההרכב
שלו יפורט בהמשך )נספח( .הבליל מורכב מ :מזון גס המבוסס על שחת תילתן ושחת
דגן ותבלינים מיובשים .יוסף גם מזון מרוכז שמיוצר במשק ומבוסס על גרעיני
9

שעורה/תירס ,כוספת סויה ,כוספת חמניות ,גלוטן פיד ,ותרכיז ויטמינים .הבליל הוכן
אחת למספר ימים ,אוחסן בדולבים וחולק אחת ליום .לטליות הביקורת חולקה מנה
המבוססת על בליל הקיום ותוספת התערובת כמקובל במשק עד בדר״כ .שקילת
החלוקה )בגיל שיש חודשים( נעשתה במהלך חודש נובמבר  .2013אז גם היתה התחלת
חלוקה של בליל הניסוי בהשוואה לבליל הביקורת .הטליות נשקלו בגיל שמונה חודשים
)הרבעות(  -בדצמבר  .2013לאחר שנעשו בדיקות הריון  -פברואר  2014החלו הטליות
להפיל ,בעיקר מקבוצת הניסוי .מבדיקות מעבדה של דגימות דם מהטליות המפילות
שנשלחו למעבדה נמצא כי ההפלות נגרמו בשל נגיעות בטוקסופלסמה ,המתאימה גם
למופע הקליני שנראה .בהמשך הגיעו גם מימצאים נוספים של נגיעות בכלמידה וקדחת
) .Qמצורף כנספח מכתבו של ד״ר עמוס בראלי ,הוטרינר המטפל(.
תוצאות ודיון:
בשל אירוע הפלות בשלב מוקדם יחסית של ההריון שפגע במספר גדול של שיות לא
יכולנו להמשיך בניסוי ונאלצנו לעצור לפני שיכולנו ללמוד על השפעת הטיפולים על
ביצועי השיות בהמלטה.
מטרת העבודה בשנה השלישית הייתה להראות בצורה מבוקרת כי מנה משופרת
משמעותית ברמות האנרגיה והחלבון ביחד עם מרכיבי מזון איכותיים תורמת להורדה
של אחוזי התמותה בשיות סביב ההמלטה הראשונה שלהן ולשיפור בביצועיהן בהמלטה
שלאחריה .למרות שלא ניתן היה להשלים את העבודה בשל אירועי התחלואה )ההפלות
בשלהי ההריון( ,התחלנו במקביל ולפני הניסוי ליישם את הגישה של ההזנה המשופרת
בשני עדרי כבשים לבשר המבוססים על מכלואים מאד וולדניים )וולדנות ממוצעת של
 2.2וולדות להמלטה( .שני משקים אלו נמצאים במעקב שוטף ותוצאותיהם המקצועיות
מנוטרות באופן שוטף .היישום של ההזנה במנות משופרות תרם להורדה של אחוזי
התמותה של כבשים )שהיו בעיקר סביב ההמלטה( מרמה של בין  20% - 10לרמה
סבירה של  7%בשנה .כנראה בשל מצבן הגופני המשופר של הכבשים ,הן התמודדו
טוב יותר עם המטלות המטאבוליות הנובעות ממספר העוברים הגדול בהריונן וכן היו
פחות רגישות לפגיעה מדלקות רחם שדווחה במשקים אלו.
כך  -למרות שלא הגענו לכך שהראינו בניסוי מבוקר את היתרון בהזנה המשופרת
בחלבון אנרגיה ומרכיבי מזון איכותיים ,המידע המצוי בידינו מצביע על היתכנות גבוהה
של יתרון לשימוש בצורת ההזנה המשופרת.
דיון ומסקנות  -כללי
בשני הניסויים שנעשו בטליות לגידול לחלב למרות שהתחלנו עם מספר גדול יחסית של
בעלי חיים  74 -בשנה הראשונה ו 100 -בשנה השניה ,הרי שלבחינת ההשפעה על
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התחלובה נשארנו עם מספר קטן של פרטים  46 -חיות עם נתוני חלב בכל אחת
מהשנים .מספרים אלו מקשים על הסקת מסקנות במיוחד בניסוי השנה הראשונה שבחן
את נושא ההזנה בחלב מלא בהשוואה לתחליף חלב .מוצע לכן לחזור על הניסוי ולמצוא
משק המשאיר מספר גדול יותר של בעלי חיים לתחלופה בעדר בכל מחזור ,או לבחון
את ההזנה הזו במספר מחזורי גידול עוקבים כך שיהיו לנו קבוצות גדולות לניתוח
הסטטיסטי .את המעקב אחרי ביצועי הכבשים מוצע לבצע במתכונת דומה לזו שנעשתה
בעבודה זו  -עד הגיע החיות לגיל שלוש שנים.
בשנת המחקר השניה בה בחנו את ההזנה של טליות גידול בבליל חולבות כבר מגיל
ארבעה חודשים בניגוד למקובל במשק הספציפי הזה ,מצאנו כי היה הבדל )יתרון(
בתנובות החלב של הכבשים שנזונו מבליל חולבות כבר בגיל ארבעה חודשים .תוצאות
אלו תואמות למימצאים קודמים המצביעים על היתרון של הזנה בבליל המכיל מזון גס
באיכות גבוהה ורמת חלבון יחסית גבוהה מחד ,אך לא מאד מרוכז מאידך.
את הנסוי השנה השלישית נאלצנו להפסיק עוד לפני הגעה לשלב ההמלטות בשלב
אירוע הפלות שמנע מאיתנו לעקוב ולהשוות אחר ביצועי השיות בשלבי ההריון
האחרונים וכן אחרי ההתאוששות שלהן מההמלטה וההתעברות והוולדנות לאחר
ההמלטה .מוצע לחזור ולהעמיד נסוי דומה במשק עם צאן מאד וולדני )אסף-אפק( אשר
יאביס בליל חולבות לטליות גידול מגיל ארבעה חודשים ועד למועד ההמלטה.

רשימת ספרות
Bar-Peled U, Maltz E, Bruckental, Folman Y, Kali Y, Gacitua H, Lehrer AR, Knight CH,
Robinzon B, Voet H, (1997) Relationship between frequent milking or suckling in
early lactation and milk production of high producing dairy cows. J Dairy Sci. 1995
Dec;78(12):2726-36.
Shamay A1, Werner D, Moallem U, Barash H, Bruckental I. Effect of nursing
management and skeletal size at weaning on puberty, skeletal growth rate, and milk
production during first lactation of dairy heifers. J Dairy Sci. 2005 Apr; 88(4):1460-9.
ליבוביץ ח ,.גוטויין א ,.קצנלנבוגן מ ,.רמות הזנה שונות והתפתחות רקמת עטין בטליות
אסף לחלב ,(2006) .הנוקד ,גליון  ,44עמ׳ .22
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משרד החקלאות  -בקשת תקציב והצעת מחקר

דף שער ראשון

מקור

א .נושא המחקר )בעברית(
קוד זיהוי
 183 - 0009 - 11ממשק  גידול  טליות  תחלופה  בתקופת  הינקות  ,והרכב  המנה  בתקופה  שלאחר  
הבגרות  המינית  והשפעתם  על  מיצוי  פוטנציאל  הייצור  החלב  שלהן  כחיות  בוגרות.
ב .צוות החוקרים
שם משפחה
ראשי ליבוביץ
חוקרים משניים
1
2
4
5
6
7
8
ג .עלות המחקר

שם פרטי
חיים

999

צאן

מו"פ עמקים

183

ד .אתרי הניסוי הקפד לרשום את המקום
במדויק עפ"י המילון המצורף להנחיות

פרוט תקציב המחקר

סוג ההוצאה
30
31
32
33
34
35
36
37

שם המחלקה

שם המוסד

קוד
המחלקה

סכום**
באלפי ש"ח

עובדי תקן*
עובדים ארעיים*
נסיעות ואשל בארץ*
חומרים וציוד מתכלה*
ציוד קבוע*
שירותי חוות*
נסיעות ואשל בחו"ל*
שונות*
תפעול ותחזוקה של מתקני
מחקר חקלאי
תקורה
סה"כ

סוג
מט"ח

סכום
במט"ח

שם המקום
18
19
20
21
22
23
24
25
26

10.0

11.12

2.88
24.0

קוד
מקום

מושב שרונה

27

ה .מקורות מימון מהם מבוקש תקציב המחקר
שם מקור המימון
40

1

41

2

43

4

44

5

45

6

מוסד המחקר המבצע
הנהלת ענף צאן

סכום
במט"ח

סכום באלפי
שקלים

)סך התקציב שיועד למחקר שלא ממקורות מימון מבוקשים(

24

סה"כ

24

ו .כללי
סוג
התוכנית
מחקר

סטטוס
התוכנית
חדשה

סוג מט"ח

התחלת המחקר
שנה חודש
01 / 2011

תאריכים
סיום משוער של המחקר
שנה חודש
12 / 2013

שנת שיפוט מדעי

תאריך קבלה

ניסויים
בבע"ח
לא

ניסויי שדה
בצמחים מהונדסים
לא

ניסויים
בפתוגניים
מסוכנים
לא

קוד זיהוי קודם

לשימוש היחידה
לתוכניות
עבודה ותקציב

-

*פרוט בנספח א'
**במידה ופרוט התקציב ניתן בשקלים ציין את שווה-ערך הדולר על-פיו נערך התחשיב:

שקל = $1

12

אישור
מדעי
מבוקש
שנים
3

קוד מקור
מימון

בקשת תקציב והצעת מחקר

דף שער שני

מקור

קוד זיהוי
183 - 0009 - 11
ז .פרטי החוקר הראשי

מין

זכר

ח.

אם כתובתך הקבועה באחת
מחוות המחקר הבאות סמן X
גילת
נווה יער

תואר
אקדמי
דר'

מס' תעודת
זהות
54264445

שם החוקר באנגלית
פרטי FIRST NAME
Haim

משפחה SURNAME
Leibovich

נושא המחקר באנגלית RESEARCH TITLE
Long-term effects of Ad libitum whole milk during nursery and prepuberty, and protein Supplementation on
growth rate and first lactation milk production of dairy sheep.

ט .מילות מפתח השלם עפ"י הצורך את מילות המפתח המתאימות לנושא המחקר *
בעלי חיים

צאן

)הערה למטה(

שפור ממשק הזנה

י .תקציר שים לב  -על התקציר לכלול את מטרת המחקר ,חשיבותו ,שיטותיו ,תכנית העבודה ,ותוצאות קודמות )באם קיימות(
בעבודות  שנעשו  במבכירות  לתחלופה  בבקר  לחלב   ,נמצא  כי  יש  קשר  בין  משטר  ההזנה  בתקופת  הינקות  לבין  התפתחות  
רקמת  העטין  ותנובות  החלב  שלהן  בתחלובה  הראשונה    .באחת  העבודות  שנעשתה  ע"י  בר ‐-פלד  וחובריו  ( 1997 )  ,בה  
הושוותה  הגמעה  בתחליף  חלב  להנקה  של  העגלות  ,נמצא  יתרון  בתנובות  החלב  של  העגלות  שינקו  חלב  מלא  .בעבודה  
אחרת  של  שמאי  וחובריו   ( 2005 )  ,נמצא  גם  כן  כי  היה  יתרון  לקבוצה  שהוגמעה  בחלב  מלא   ,שבאה  לידי  ביטוי  בתנובות  
החלב  שלהן  .בעבודות  קודמות  שנעשו  בעגלות  בקר  לחלב  נמצא  כי  זירוז  הגדילה  שלהן  מלווה  בד"כ  בהשמנה  ובמיוחד  
בהשקעת  שומן  בעטין  ,בטרם  כניסה  למחזוריות  מינית  בגיל  8- 10   חודשים  .עבודות  רבות  הראו  כי  השקעת  שומן  בעטין  
המתפתח  מעכבת  את  התפתחות  רקמת  הפרנכימה   ,המשמשת  כבסיס  להתפתחות  הרקמה  היוצרת  חלב   ,ומפחיתה  בעתיד  
את  ייצור  החלב  .גם  בעבודה  שנעשתה  בטליות  אסף  לחלב)   ליבוביץ  וחובריו   ( 2005   ,נמצא  כי  הטליות  שניזונו  מבליל  בשלב  
מוקדם)  התחלה  בגיל  87   יום(   ,עלו  בקצב  מתון  במשקל  גופן  בהשוואה  לקבוצת  ביקורת  שניזונה  ממזון  מרוכז  בעיקר   ,אך  
בהמשך  נסגר  הפער  במשקלים  שבין  הקבוצות  .בתנובות  החלב    שנמדדו  בתחלובה  הראשונה  הניבו  טליות  הניסוי  24%  חלב  
יותר  מאשר  קבוצת  הביקורת  .נראה  כי  קיימת  סתירה  בין  הקדמת  גיל  ההמלטה  הראשונה  לבין  קבלת  מבכירה  או  טליה  
בעלת  שלד  גדול  ויצרנות  חלב  גבוהה  .במחקר  שבוצע  בנושא  זה  ברפת  הניסויים  בבית  דגן   ,ואשר  נמשך  כ ‐  3-שנים   ,נבחנה  
האפשרות  כי  זירוז  מרבי  של  הגדילה  ייעשה  בשלב  היניקה  ,כאשר  קצב  גדילת  השלד  גבוה  ביותר  .ההנחה  הייתה  כי  בתקופת  
היניקה  הנטייה  של  העגלה  להשמין  נמוכה  ,כולל  השקעת  שומן  ברקמת  העטין  ,המצויה  בשלב  זה  בתחילת  ההתפתחות  .
ואכן   ,מתוצאות  נסוי  זה  נמצא  כי  לעגלות  שניזונו  מחלב  מלא  בהשוואה  לתחליף  חלב   ,ייצורו  יותר  חלב  כפרות  בוגרות  עקב  
השפעת  ממשק  ההזנה  בתקופת  ההגמעה.
    התפיסה  התזונתית  המוצעת  לבחינה  בתוכנית  מחקר  זו   ,היא  האם  הגמעה  של  טליות  ו \או  גדיות  לתחלופה  בחלב  מלא  
בהשוואה  לתחליף  חלב ,תאיץ  את  קצב  הגדילה  שלהן  בתקופת  הינקות  שלהן   ,או  לא  ,וכיצד  ישפיע  טיפול  תזונתי  זה  על  
פרמטרים  של  בריאות  במהלך  הגידול  ,ועל  תנובת  החלב  לאחר  ההמלטה  הראשונה      .
תוכנית   המחקר  מטרת  המחקר  בשנה  הראשונה :בחינת  השפעת הטיפול  התזונתי  בחלב  בהשוואה  לתחליף  חלב  על  
ביצועי  הגדילה  של  הטליות  או  הגדיות   ,על  פרמטרים  של  בריאות  ותחלואה   ,ועל  שיעורי  ההתעברות  שלהן  לקראת  המלטה  
ראשונה  .בשנה  השנייה   :נעקוב  אחר  תנובות  החלב  שלהן  בתחלובה   ,בריאות  העטין  ופרמטרים  של  בריאות  בעלי  החיים.
בשנה  השלישית     :נבחן  טיפולי  הזנה  שונים  במנות  טליות  או  גדיות  לגידול  שיקבלו  רמות  שונות  של  חלבון  ,וכן  מקורות  
שונים  של  מזון  גס  כבסיס  למנת  הגדילה  שלהן  .מידת  ההתאמה  של  המחקר  ליעדי  ענף  הצאן   :התוכנית  תואמת  למופיע  
ביעד  מס'  –  1   ייעול  הייצור  בענף  הצאן  .

*לקרן המדען מלא/י אך ורק לפי ההנחיות המופיעות בעמוד  7ב"קול הקורא"
חתימת החוקר הראשי מאשרת שהוא וודא את הסכמת כל
החוקרים הרשומים להצעת המחקר ולהשתתפותם בה.

חיים ליבוביץ
חוקר ראשי
מנהל המחלקה
מנהל המכון )הפקולטה(
אמרכלות )רשות המחקר(

15.05.11
ת"ע ותקציב
יו"ר בשיפוט

תאריך
תאריך
תאריך
תאריך
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תאריך
תאריך

אישור הוטרינר המטפל ד״ר עמוס בראלי על אירוע הפלות במשק יצחק ורועי קוך בשרונה.
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