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במנת ההכנה לצמצום מחלות המלטה ושיפור ייצור  CTCהגשה פומית של 
 ופוריות בתחלובה העוקבת

  
 החקלאית -ואן סטרטן . מ, שריר. ב
  
  

 תקציר
מטרת עבודה זו הייתה לבחון את הקשר בין טיפול פרופילקטי לפרות לא חולבות סמוך להמלטה 

פ "גרם ח 5הטיפול כלל הגשה פומית של . שיפור תנובת החלב וההתעברות, לצמצום מחלות המלטה
לקבוצת הניסוי הניזונה ממנת הכנה במטרה לצמצם CTC (Aurophac, Alfarma )( חומר פעיל)

קיבוץ : המחקר בוצע בשתי רפתות מסחריות. ים במערכת הרבייה בעת ולאחר ההמלטהשגשוג חיידק
שבועות  3עגלות ופרות הרות כ , במשקים אלו. ניסויים 3ב , (X 2מאוחדת )איילת השחר ורפת מיצר 

ההבדל . לפני המלטה הועברו לקבוצת טיפול או ניסוי ושוכנו בקבוצת ההכנה על יד רנדומיזציה פשוטה
בשתי )גרם כלורטטראציקלין לכופתיות  5הקבוצות היה רק בכך שבקבוצת הניסוי הוספנו בהזנת 

דגימות חלב מהחליבה הרביעית לאחר המלטה (. הקבוצות הייתה אותה כמות של אותן הכופתיות
במשק אחד נבדקו דגימות חלב מכל הפרות בחליבה . נבדקו בעזרת דלווטסט לשאריות אנטיביוטיקה

לא נמצאו . דגימות חלב 33במשק השני נבדקו . ת אנטיביוטיקה בעזרת הדלווטסטהרביעית לשאריו
 .שאריות אנטיביוטיקה באף אחת מהדגימות

בקבוצת הטיפול  35%ו  15%שיעור דלקת הרחם היה ( n = 36)באיילת השחר  1בניסוי מספר 
הטיפול וקבוצת בקבוצת  11%ו  3%שיעור הקטוזיס היה (. P = 0.052)בהתאמה , וקבוצת הביקורת

שיעור דלקות הרחם היה נמוך ( n = 419)רפת מיצר  3בניסוי מספר (. P = 0.04)בהתאמה , הביקורת
שיעור התמותה בהמלטה היה נמוך . בהשוואה לקבוצת הביקורת( P = 0.013)יותר בקבוצת הטיפול 
 .ביחס לקבוצת הביקורת( P = 0.017)יותר בקבוצת הטיפול 
מתן כלורטטראציקלין פומי לפני המלטה לשיעורי דלקת רחם וקטוזיס נמוכים נראה שקיים קשר בין 

לא נמצאו שאריות אנטיביוטיקה . אפקט מניעתי זה נראה בכל התחלובות בשני משקים מסחריים. יותר
השימוש בכלורטטראציקין במנת ההכנה עשויה להקטין את . בדגימות החלב מהחליבה הרביעית

 .ך להוביל לתנובת חלב גבוהה יותר וביצועי פוריות טובים יותרשיעורי מחלות ההמלטה ובכ
  

 רקע
מטרת עבודה זו לבחון את הקשר בין טיפול פרופילקטי לפרות לא חולבות סמוך להמלטה לצמצום 

תנובת החלב של פרה מושפעת מחצייה (. 3,1)שיפור תנובת החלב וההתעברות , מחלות המלטה
, תקופת המעבר כוללת את תקופת היובש(. transition period)אופטימאלית של תקופת המעבר 

קדחת : שיעורים גבוהים של מחלות ההמלטה. תקופת ההכנה ושלושת השבועות הראשונים בתחלובה
או ביצוע /וקטוזיס מצביעים על פער בתכנון ו( דלקת נרתיק נמקית)ן "דנ, דלקת רחם, עצירת שליה, חלב

, שעור גבוה של מחלות המלטה פוגע בביצועי ייצור החלב. (1,3,3,6,1)לקוי של תקופת ההכנה 
י הגשה פומית "עבודה זו בחנה גישה מניעתית ע(. 3)התעברות עוקבת והכנסה שנתית מחלב למשק 

לקבוצת הניסוי הניזונה ממנת ההכנה  CTC ( (Aurophac, Alfarma( חומר פעיל)פ "גרם ח 5של 
 .יה בעת ההמלטהבמטרה לצמצם שגשוג חיידקים במערכת הרבי

  
 מטרות המחקר

 : במנת ההכנה לעגלות ופרות ובכך CTCלבחון השפעת מתן פומי של 
 צמצום שיעור מחלות המלטה       .1
 שיפור ייצור חלב וביצועי פוריות        .6
  

 חומרים ושיטות
 .ניסויים 3ב , (X 6מאוחדת )קיבוץ איילת השחר ורפת מיצר : המחקר בוצע בשתי רפתות מסחריות

 
  

כאשר בשני המשקים העגלות ההרות והפרות היבשות חולקו לקבוצת ,חקר היה פרוספקטיביהמ



לסירוגין לפי מספר תחלובה וכניסתן לקבוצת ההכנה , הטיפול ולקבוצת הביקורת באופן אקראי
(simple alternating allocation .) לקבוצת הניסוי והביקורת הוגשה מנת ההכנה אשר כללה הגשה

תערובת קבוצת הניסוי נבדלה מתערובת . ג תערובת מכופתת לראש"ק 3של ( top dressing)ידנית 
 .בלבד CTCפ "גרם ח 5קבוצת הביקורת בתכולה של 

-5ברפת איילת השחר נבדקה כל ממליטה בטווח של ". נעה"נתונים על ביצועי הפרות נלקחו מתכנת 
ושבה משקילת מנת ההכנה היומית צריכת מזון ח, בשותפות מיצר. לאחר ההמלטה לקטוזיס 16

מועד כניסת (. 7)המוגש באבוס ממרכז המזון החיצוני , הממוצעת של קבוצת הביקורת וקבוצת הניסוי
 .BCSי ציון "ופרות עפ, שבועות לפני מועד המלטה צפוי 3העגלות לקבוצת ההכנה היה 

  
 תוצאות

 .1. ניסוי מס –איילת השחר        .1
 . בקבוצת הביקורת 35%לעומת  15%היה  CTCבוצת ה שיעור דלקות הרחם בק

P = 0.052  . שיעור הקטוזיס בקבוצת הCTC  11%לעומת קבוצת הביקורת  3%היה  P = 0.04    . 
  
 .6. ניסוי מס –איילת השחר        .6

 
 קשר חד משתני       6.1

ותמותה בהמלטה בין , קטוזיס, עצירת שליה, קדחת חלב, לא נמצאו הבדלים בשיעורי דלקת רחם
 . טיפול לקבוצת הביקורתקבוצת ה

  
 מיצר        .3

 
 קשר חד משתני       3.1

תחלובה שנייה . p = 0.013 סבלה פחות מדלקות רחם CTCקבוצת ה ( n=419)כלל התחלובות 
(n=126 ) רחם בקבוצת הניסוי . ד שעור נמוך של p = 0.002 . תמותה וולדות בהמלטה גבוהה יותר

בהנחיית הרופאים המטפלים , קטוזיס לא נבדק בממליטות באתר מיצר. p = 0.017בקבוצת הביקורת 
 CTC: בצריכת מזון לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות. בגין פציעות בנרתיק וייצור חלב יומי נמוך

 (n=148 ) ופרות הביקורת(n=145( )5 .) בשלושת הניסויים הבדלים בין הטיפולים בשיעור התעברות
 .ימים ראשונים לאחר המלטה לא הושלמו 161 מהזרעה ראשונה ותנובה ב

  
 .3ו ניסוי  6. קשר חד משתני בשני המשקים יחדיו ניסוי מס       .4

וקטוזיס , דלקות רחם, לא נמצאו הבדלים בין קבוצות הטיפול והביקורת בשיעור עצירות שליה
(n=601 .)ג חלב "לקבוצת הניסוי הייתה נטייה לפחות קp = 0.1  ,ת וולדות בהמלטה ופחות תמותp = 

0.11 . 
, משתנה תלוי דלקת רחם, במודל רגרסיה לוגיסטית –קשר רב משתני בשני המשקים יחדיו        4.1

, משתנה בלתי תלוי משק וטיפול נמצא קשר מובהק בין הסיכון לדלקת רחם למשתנים תחלובה ומשק
 . CTCאך לא לטיפול ב

פרות קבוצת הביקורת מתחלובה שנייה התעברו טוב  –( n=453)התעברות הזרעה עוקבת        4.6
 11נבדקו פרות ששהו מעל .  p=0.017מהזרעה ראשונה בהשוואה לפרות קבוצת הניסוי( 45%)יותר 

בתחלובה : ימים התעברו טוב יותר כלומר 11פרות מתחלובה זו ששהו פחות מ . ימים בקבוצת ההכנה
בתחלובות ראשונה . על הסיכויים לא להתעבר, "גןמ"נמצא כגורם , CTCהעדר טיפול ב , שנייה

 .ושלישית ומעלה ללא נמצאו הבדלים
  

 דיון
נמצאו בעלי השפעה מובהקת על מחלות המלטה והתעברות מהזרעה " מספר תחלובה"ו" משק"

צוות וניהול הינם בעלי משקל מכריע ולפיכך יש לבחון את ביצועי , עדות לכך שממשק, ראשונה
קיבוץ איילת השחר משק בעל אומדן ייצור גבוה ללא אכף מאיחוד . בכל משק בנפרד הקבוצות השונות



צליעות ורמת ייצור , (בשיעור נמוך בשנת התצפית)ן "פגועת דנ" רפת היתוך"לעומת שותפות מיצר 
 (. 3,1,)חלב נמוכה 

רם מגן נמצאה כגו 3. וברפת מיצר ניסוי מס, 1.ברפת איילת השחר ניסוי מס  CTCהגשה פומית של
, אבדן ייצור חלב שיעור התעברות מהזרעה ראשונה. מפני דלקות רחם בכלל התחלובות באופן מובהק

, ומספר הזרעות להריון באוכלוסיה הממליטה עם דלקת רחם, ימים מהמלטה 151שיעור התעברות ב 
 (. 1,3,4)לא סוכם עדיין 

רביעית לאחר המלטה בעזרת בחלב שנבדק מכל ממליטה מחליבה  -שאריות אנטיביוטיקה בחלב 
 Charmבדיקות בערכת . לא אותרו חומרים מעכבים, ערכת דלווטסט ברפת מיצר ובאיילת השחר

ROSA  ,IDEXX SNAP  ימים ליעד של אפס שאריות  3-5מהפרה הבודדת מצביעות על תקופה בת
 (. 9)בדיקות עוקבות  3בחלב ב 

הקים בשיעור דלקות הרחם ובשיעור הקטוזיס בין הבדלים מוב 1.ברפת איילת השחר נמצאו בניסוי מס
 CTCבבדיקת דגימת תערובת לנוכחות . 6' הבדלים אלו התמוססו בהמשך בניסוי מס. שני הטיפולים

בדיקה . בקבוצת הניסוי CTCפ "ר ח"ג( אפס) 1נמצא כי מכון התערובת טעה ונמצא , בקבוצת הניסוי
לפיכך יש להתייחס , ניתן לשלול טעויות קודמותלא . לכל משלוח בוצעה מעת לעת לגילוי התקלה

שאריות אנטיביוטיקה בחלב נבדקו בניסוי זה ברמת הפרה , לסיכום. בלבד 1.לתוצאות ניסוי מס
חשש לשאריות אנטיביוטיקה בחלב מלווה את הענף גם בעת שימוש בשפורפרות . הבודדת ולא נמצאו

תוצאות ניסוי זה מצביעות על צמצום (. יום 31)לכו טיפול ביובש למניעת דלקות עטין סמוך לייבוש ובמה
חזרה על ניסוי זה (. 1)עוקבת טיפול   שיעור מחלות המלטה בצד סיכוי לשיפור בפוריות ובתנובה

, במספר גדול של פרות במשקים הסובלים משיעור גבוה של מחלות ההמלטה תוך ניתוח נתוני ייצור
 (.3)נחוץ , המשתתפות פוריות ותוחלת חיים של 

  
 תודות

 .לניסוי  CTCזי על הספקת ה .ב.לחברת איי
 .איילת השחר. למילובר עבור אספקת התערובת לק

 .צוות רפת מיצר ושמעון כרמי על העזרה הרבה בעריכת הניסוי, לצוות רפת איילת השחר
 .אלפרט. ר נ"ד, רם.ר א"ד, גלאון.ר נ"ד, סובאק. ס' פרופ, ניר. ר ע"ד –לרופאים שסייעו בהנעת הניסוי 
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