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 .ח זה הינם תוצאות ניסויים"הממצאים בדו

      כן   :הניסויים מהווים המלצות לחקלאים

  
 תקציר

 :רקע
שיעור הדלקות . דלקות רחם לאחר ההמלטה מהוות את אחת ממחלות ההמלטה הנפוצות בפרת החלב

 . גבוה יותר במבכירות ויש הנוהגים לשייך זאת לגודל השלד
העוסקים בענף לגבי הגובה הרצוי להזרעה והמלטה וההשפעה שלהם על תנובת קיימת הסכמה בין 

על . החלב בתחלובה הראשונה אולם אין מספיק מידע לגבי האופן הפיזיולוגי שבו גובה זה באמת משפיע
פי עבודות שנעשו מקובל לחשוב שלדלקות רחם השפעה שלילית על תנובת החלב ולכן אחת ההשערות 

 .הות סובלות פחות מדלקות רחםהיא כי עגלות גבו
 :מטרת העבודה

במהלך העבודה בחנו את הקשר שבין גודל השלד במועד ההמלטה להיארעות של מחלות רחם בפרות 
 .המלטה ראשונה

תוצאות העבודה מצביעות על כך כי קיים קשר בין גודל השלד בהמלטה למחלות רחם וכן כי קיים קשר 
יחד עם זאת לא נמצא קשר בין מחלות הרחם   טה על מדדי ייצורבין המצב הגופני וגודל השלד בהמל

 .למדדי הייצור
 

 .מבוא ותיאור הבעיה
במדינת . דלקות רחם לאחר ההמלטה בפרות חלב מהוות את אחת ממחלות ההמלטה הנפוצות ביותר

בניתוחי . לאחר המלטה 5-21ישראל נהוג לבצע בדיקת אברי מין לצורך איתור של דלקת רחם בין הימים 
 י מחלקת בריאות העדר של החקלאית וגם בעבודות מדעיות נמצא כי לתחלואת"עדר רבים המתבצעים ע

פ נתוני מחלקת בריאות העדר של החקלאית "ע  (.21)  רחם זו השפעה שלילית על הפוריות וייצור החלב
(. בהתאמה ברבעון הטוב בארץ 11%ו  55%)שיעור התחלואה במבכירות גבוה מאשר בפרות בוגרות 

ת מהפרות לאחר ההמלטה אולם רק בחלקן מתפתח ידוע כיום כי זיהום של הרחם מתרחש בחלק ניכר 
בעבודה קודמת שערכנו נמצא כי לרמות סידן נמוכות תת קליניות אין השפעה על (. 21)דלקת רחם 

, ישנם מספר גורמי סיכון להתפתחות מחלות רחם כגון עצירות שלייה. שיעור אירועי דלקות הרחם
ל אופן בצקות והמלטות קיץ אולם עדיין אין הבנה מלאה ש, קדחות חלב קליניות, המלטות קשות, תאומים

נמצא כי גם לגודל השלד בהמלטה יש השפעה על ( 0,21)במספר קטן של עבודות . התפתחות המחלה
ואת משטר ( 5)שיעור האירועים אולם עבודות אלו נעשו בעבר והן אינן משקפות את גודל הפרה כיום 

אולם במספר עבודות נמצא מתאם בין גודל השלד לתנובת החלב בתחלובה ראשונה . ההזנה הנוכחי
והתפתחות רקמת ( 26,,1,6,2)עבודות אלו עוסקות בעיקר בקשר שבין רמת ההזנה לתנובת החלב 

תאוריות נוספות . ולא בקשר שבין גודל השלד ומחלות ההמלטה( 6,22,21,25)העטין בשלב האלומטרי 
רה לגבי ההשפעה שיש לגודל השלד על תנובת החלב עוסקות באחוז צריכת המזון ממשקל הגוף וההשע

 .כי שיעור דלקות הרחם נמוך יותר במבכירות גבוהות
  

 .מטרת העבודה וייחודו של המחקר
במחקר זה אנו באים לבחון האם לגודל השלד של העגלה במועד ההמלטה הראשונה יש השפעה על 

מכיוון שההשפעה השלילית של מחלות רחם על תנובת החלב . שיעור התחלואה במחלות הרחם
כיום יש . אנו רוצים לבחון האם יש הצדקה לגדל עגלות תחלופה בעלות שלד גדול( 5)והפוריות ידועה 

וההשפעה ( מ"ס 241)והמלטה ( מ"ס 215)הסכמה בין העוסקים בענף לגבי הגובה הרצוי להזרעה 
אולם אין הסכמה לגבי האופן שבו ( ,)שלהם על תנובת החלב בתחלובה הראשונה ותנובת החיים 

או הזרעה מוקדמת יותר של עגלות בגודל סטנדרטי יש /ל עגלות תחלופה גבוהות ולגידו. הגובה משפיע
האצת קצב הגדילה מייקרת באופן משמעותי את עלויות הגידול עקב שימוש (. 2,1)השלכות כספיות 



מכיוון שהזנת עגלות לתחלופה מהווה מרכיב חשוב בהוצאות . במקורות מזון איכותיים ויקרים יותר
כלכליות ברפת החלב ומכיוון שנוהגים לשייך את ביצועי הפרות לאופן ההמלטה /ועיותוהתוצאות המקצ

 .כדאי לבחון האם קשר זה אכן קיים
מחלות רחם ואופן השפעתם על תנובת החלב והפוריות  ירועילימוד והבנת הגורמים המשפיעים על א

 .דול ולשפר את ביצועי העדרלצמצם את עלויות הגי, לחסוך בתרופות, ם אלוירועייאפשרו לנו לצמצם א
 .השערת האפס היא כי שיעור מחלות הרחם אינו תלוי בגודל השלד בהמלטה

 .קבלת השערת האפס תחייב בחינה מחודשת של אסטרטגיית הזנת עגלות תחלופה במדינת ישראל
  

 שיטות וחומרים
 משקים קיבוציים  5הניסוי התבצע ב 

 .לות הרחם במשקי הניסוינערכה בדיקה מקדימה של שיעור מח   .1.2
לגבי מצב הבצקות ( 2-5)התבצעה מדידת משקל לכל הוולדות מייד עם ההמלטה וניתן ציון    .1.1

 . במבכירות
במהלך הבדיקה  . לאחר ההמלטה 1-0נערכה בדיקה שגרתית של כל המבכירות בין הימים    .1.5

בבדיקה זאת התבצעו בנוסף ( 21)פ המקובל בספרות "נקבעה אבחנה של תחלואה בדלקת רחם ע
 .לבדיקה המקובלת של איברי המין והשיפוט הגופני גם מדידת גובה והיקף חזה ובדיקה לקטוזיס

ה הבלתי המשתנ)נאספו נתונים לאורך תקופת הניסוי ובסיומה נבחן הקשר שבין גובה העגלות    .1.4
בצקות , ציון גופני/המשקל, גודל הוולד, בנטרול העונה( המשתנה התלוי)לשיעור מחלות הרחם ( תלוי

כמו כן נבדקו קשרים בין גודל השלד (. כאן מוגדרים כמשתנים מערפלים) גורל הוולד/ואופן ההמלטה
 .לתנובת חלב ומדדי פוריות

  
  

 ניתוח סטטיסטי
 נתונים

מבכירות הושמטו מהניתוח  52. מבכירות משלושה משקים שיתופיים 116ת של מסד הנתונים כלל מדידו
 .הסופי בגין איכות המדידה ואיכות הנתונים

 סטטיסטיקה תיאורית
 .בוצעה תחילה על מנת לראות ההתפלגות של המשתנים השונים

 
 
  

 ניתוח משתנים
( רבעון תחתון)עגלות נמוכות . נמצא קשר שאיננו לינארי בין גובה ומשקל העגלות לאירועי דלקת רחם

נמצאו בסיכון מופחת ( רבעון תחתון)ואילו עגלות קלות   OR=3.12בסיכון ייתר לדלקת רחם נמצאו 
גדלה עוצמת הקשר " רבעון תחתון במשקל"כאשר הוכנס למודל המשתנה .  OR=0.38לדלקת רחם 

 .שבין הגובה לדלקת רחם
    



 
  

ג "ק 4.5עגלות במצב גופני חסר הפסידו . נמצא קשר בין המצב הגופני וגודל השלד לתנובת החלב
ג חלב בהשוואה "ק 2.11ג הוסיפו "ק 405עגלות כבדות מ . בהשוואה לעגלות במצב גופני תקין ועודף

מ הפסידו "ס 251לעגלות קלות ממשקל זה ואילו הגובה תרם לתנובת החלב בכך שעגלות נמוכות מ 
 .מ"ס ,25ל  251ג בהשוואה לעגלות שבין "ק 2.5מ הוסיפו "ס ,25ג ואילו עגלות גבוהות מ "ק 2.55

  

 
  
 ון ומסקנותדי

בסיכון יתר לדלקת רחם ( רבעון תחתון)נמצא קשר בין גודל השלד לסיכון לדלקת רחם כאשר נמוכות 
 .ומשקל קל מהווה גורם מגן רק עבור עגלות נמוכות

נמצא קשר בין גודל שלד ומצב גופני לתנובת החלב אולם לא נמצא קשר בין דלקת רחם לתנובת חלב 
 . ולכן במחקר הנוכחי לא ניתן להסביר את הקשר שבין גודל שלד לתנובת חלב דרך מחלות רחם

 לא נמצא קשר בין גודל השלד למדדי פוריות
  
  

 .על מימון מחקר זה ,מועצת החלב, אנו רוצים להודות להנהלת ענף הבקר
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