
1 

 

 

 

 

  מסכםתלת שנתי דו"ח מדעי 

 ( 2013 - 2015)שנים  382-0009-15 פרויקט

 מדדי ועל רווחתן על חלב פרות של המחיה שטח השפעתהנושא: 

 היצור

The effect of housing area on well-being and production parameters 

 מוגש למועצה לענף החלב ע"י

  קר בע"ח, מינהל המחקר החקלאי.המחלקה הוטרינרית, המכון לח ,הניג חן ד״ר

 .המחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בע"ח, מינהל המחקר החקלאי, שבתאי אריאל ד״ר

 ה"מ המחלקה לבקר. עובד תקן שה"מ.ניסויים במשקים. ש  ,גבי עדין ד״ר

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

 

Dr. Honig Hen– Dept. veterinary, Institute of Animal Science, ARO, P.O.B. 6, Bet-Dagan, 

50250, Israel. E. mail: hen@volcani.agri.gov.il 

Dr. Adin Gabriel - Department of Cattle Husbandry, Extension Service, Ministry of 

Agriculture 

Mr. Malka Hill - Department of Cattle Husbandry, Extension Service, Ministry of 

Agriculture 

Dr. Shabtay Ariel – Dept. of Ruminants Sciences, Institute of Animal Science, ARO, Israel.  

 הממצאים בדו"ח זה הינם תוצאות ניסויים.

ניתן להסיק לאור התוצאות של הניסויים בשנה השנייה והשלישית : הניסויים מהווים המלצות לחקלאים

האם המלצות שטח המחיה שכיום מוציא שה"מ הינם מדויקים והאם גידול בצפיפות גבוהה יותר משפיעה 

 על תפוקה או רווחת הפרה.

 הניג חן  :חתימת החוקר הראשי

 

מ''ס :ימניים  45.2   ,מ''ס  :שמאלי  45.2   :מעוצב  

mailto:hen@volcani.agri.gov.il


2 

 

 

 

 

 (3201 - 5201)שנים  0900-382תקציר הדו"ח התלת שנתי פרויקט  

על ההיררכיה החברתית של הפרה המודרנית ועל צרכיה החברתיים . נעשה מחקר מועט בלבד מבוא: 

מ"ר  20.0 – 21.8מערכת ההדרכה בישראל ומתכנני המבנים ממליצים על שטח מחייה אופטימאלי של כ 

ההנחה הרווחת היא שבתנאי צפיפות  אכן, .תוך התחשבות בעיקר במגדל ובממשק ואבוס לפרה כולל מדרך

 לירידה בביצועים, ביעילות היצור ובמדדי בריאות שוניםמה שעלול להוביל מלשכב  הפרה נמנעתגבוהה 

 נפגעתלמזון בזמן הרצוי בעקבות תחרות והיררכיה חברתית ובכך  כמו כן, נמנעת הגישה .ובריאות העטין

הצרכים החברתיים של הפרה לא מצליחים להתממש  ,צריכת המזון. בעקבות התחרות על המזון והמקום

 ועל כן ניתן לראות יותר תופעות של התנהגות אגרסיבית בעדר תוך מאבק על היררכיה חברתית ומקום.

באורך  , ללא שינוימ"ר לפרה( 18לעומת  14) לבדוק את השפעת צפיפות הפרות במרבץ :מטרת העבודה

. בריאות עטין 3חלב ה תנובת והרכב. 2. נתוני פדומטריה 1האבוס ומספר העולים, על הפרמטרים הבאים: 

 .בדם . חלבוני סטרס6. פוריות  5. בריאות החיה 4

פרות  60 ה נבחנובברפת משקית תחילת ניסוי למשך תחלובה שלמה  -שנה ראשונה :שיטות וחומרים

חודשי ניסוי  4ין הקבוצות נעשתה ע"י גדר במרכז הסככה.  במהלך פרות כאשר ההפרדה ב 60לעומת 

ראשונים הפרות עברו מעל הגדר ולא ניתן היה להבחין בבירור בין הטיפולים. לפיכך נבנתה סככה מחדש 

 עם הפרדה קשיחה בין קבוצות הניסוי והביקורת כך שפרות לא תוכלנה לעבור מקבוצה לקבוצה.

וי לאחר הכנת הרפת באופן יסודי להפרדה קשיחה בין קבוצות הניסוי חזרה על הניס -שנה שנייה 

 לאורך שנה שלמה.של הפרות פרות + דגימות  60פרות לעומת  60והביקורת. 

, רמת וכמות חלב, זמן רביצה . הפרמטרים הנבחנים:ונתוני הפרות שנה שלישית: אנליזות של דגימות הדם

 והתגודדות.חלבוני סטרס מזון, משקל גוף, , צריכת אירועים קליניים , בריאות עטין

 מסקנותתוצאות ו

מ"ר לפרה מול קבוצת  18 בשטח מחיה שלעבודה זו לא מצאה הבדלים משמעותיים בין קבוצת הפרות 

לפרה. חודשי והרכבו החלב  תנובתמ"ר לפרה. נתוני ביקורת החלב הראו מגמה דומה לגבי  14הפרות עם 

מ"ר  18מ"ר בהשוואה ל  14בקבוצת דווקא חלב גבוהה יותר  תנובתבנו אופיי, (ספטמבר –הקיץ )יולי 

(P<0.05.) מקבוצת  הציגה מספר רביצות נמוך יותר)הצפופה(  מ"ר 14 נמצא שבשתי העונות קבוצת ה

מחלות המלטה )דלקות  יותר מ"ר 14 קבוצת הבבתחום התחלואה לא נצפו הבדלים משמעותיים.  .הבקורת

. עונת הקיץ הפלות וצליעותנמצאו יותר  מ"ר 18 קבוצת הבלעומת זאת, . (קטוזיסרחם, עצירות שלייה ו

אחוזי התגודדות  נמצאו מ"ר  14 קבוצת האך בהתאפיינה בעליה בהתגודדות הפרות בשתי הסככות, 

בעונת הקיץ נמצא הבדל . בחינה של רטיבות המרבץ הראתה שמ"ר 18 ה נמוכים יותר בהשוואה לקבוצת

לעומת זאת, כאשר נבדקה רמת מ"ר.   14 שהייתה יבשה יותר מסככת ה מ"ר 18 ה כתסכמובהק לטובת 

נית בה הפרה נמצאת )כושר החיזור של הפלסמה(, והמשמשת כביטוי לעקה החמצ בדם החומצה הגאלית

 בחודשים יולי, אוקטובר ודצמבר.  מ"ר 14ה נצפה הבדל משמעותי לטובת קבוצת 

Summary: 

Introduction: Few studies were done to establish the dairy cow hierarchy and her social 

needs in the intensive Israeli system. Looking from that point of view into the housing system 

and space allowance of the dairy cow, we can observe that most of them were accustomed for 
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the farmer and not there natural behavior. Therefor we are bound to scope up what is the 

appropriate manner to house dairy cows. The Israeli extension service of the ministry of 

agriculture recommended space allowance to be 20.0 -21.8 square meter / cow including 

feeding area. On the field, farmer have there "feeling", based on years of experience, that 

there is a positive correlation between space allowance and the cow productivity. The 

common assumption among people in the field is that in a crowded housing conditions one 

might expect a decrease in the productivity, efficiency and health parameters especially in 

udder health.  

The objective of this research is to explore the influence of crowded housing (14 versus 18 

M2/cow) without changing feeding space allowance, on the following parameters: 1. 

Recumbence behavior; 2. Quality and quantity of milk production; 3. Udder health 4. Dairy 

cow general health 5. Level of stress protein in blood.   

Material and methods: first year - The research was held in "Mesilot" dairy farm during 

2014. In that experiment participated 120 multiparous milking dairy cow divided into two 

similar groups with respect to milk production, days in milking, number of milking and body 

weight. One group reared on 18 square meter per cow and the second group reared on 14 

square meter per cow. All other farm conditions were the same, the two group shared the 

same shade that was divided with a fence. During the first 4 month cow went over the fence 

and we could not differentiate between the groups. Therefore, a firm fence separation 

established to prevent movement between the groups. 

Second year: the experiment was repeated throughout the whole milking period. Blood and 

milk were sampled. 

Third year: Laboratory analysis and statistical interpretation of the results were done. 

Statistical analysis was done with SAS PROC MIXED model, and the data is presented in 

standard average with  standard error 

Results: The average daily milk yields were the same along most of the months of the year 

except for July – September in which the 14 m2 had higher milk yield (36.66 kg / 34.78 kg 

p ) than the control group. Looking at the pedometer\recumbence features, average 

daily recumbence occasion was lower in the 14-square meter group comparing with the 18 

square meter cows. Daily recumbence time was longer in the 18 m2 compering to 14 m2 (575 

versus 554 min. /d, p  ). The appearance of disease around delivery (retained 
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placenta, ketosis, metritis) tended to be higher in the 14 m2 cows (non-significant 

differences). The number of lameness and feet problems were higher in 18 m2 then the 14 m2 

cows. The 14 m2 cows showed less crowding then the 18 m2 group, but the shaded barn area 

of the 18 m2 cows was drier. 

Conclusions: In this work, we could not find a significant different in cows' performance 

between rearing in 14 m2 compared to 18 m2 per cow. There was slight increase of delivery 

diseases in the crowded group with no significant different. The 14 m2 produced more milk in 

summer months with higher fat content. With respect to blood anti-oxidant level (Gallic acid) 

the crowded group show better response to the stressors appearance (under summer heat 

load) then the control group.  

 

 :מבוא ותאור הבעיה

העלייה הגוברת לביקוש בחלב גרמה בשנים האחרונות לתיעוש ניכר בשיטות הגידול של פרה החלב 

. במקביל, אנו עדים לכך שמתגברות דרישות הצרכנים בחברה (Zehetmeier et. al. 2012) המודרנית

ן החברתיים, להם הן המערבית לשמור על רווחת חיות המשק המודרני ולהמשיך ולספק להן את צרכיה

מחד הצורך ביצור גובר של  -שתי הדרישות הללו על ניסיון לענות ה .(Hansson & Lagrkvist 2016) זקוקות

הוא הבסיס  –מאידך הצורך בלשמור על רווחת הפרה , ועליה ביוקר שטח המחיההל פרה וכן חלב מכ

כיה תית של הפרה המודרנית ועל צרלמחקר המוצע.  עד כה, נערך מחקר מועט בלבד על ההיררכיה החבר

. כמו כן, ראוי לציין כי המבנים לאכלוס החיות, צורתם ושטח המחיה הותאמו לצורכי המגדל החברתיים

ללא התחשבות בחיה וצרכיה החברתיים. על כן אנו נדרשים לבחון מחדש את סוגית מרחב המחיה של 

 הפרה.

להתייחס לנקודת מבטה של הפרה ולהדגיש בתכנון כאשר עוסקים בתכנון מבנים לרפת, קיימת חשיבות 

את נושאי רווחת הפרה, להפחית סטרס וכאב על מנת שהיא תוכל לעמוד בדרישות לייצור גבוה של חלב. 

התנהגות הפרה מושפעת מגורמים פנימיים וחיצוניים, ולמשל תנובת החלב והגיל משפיעים על התנהגות 

וחד במעבר מתחלובה ראשונה לשנייה, כך שעלייה בתנובת הרביצה. תנובת החלב עולה עם הגיל במי

בתחלובה שנייה או יותר מתוך כלל הפרות, וזה עשוי המצויות החיים לפרה פירושה עליה בשיעור הפרות 

 להשפיע על תכנון המבנים והממשק.

 .Moallem et.al) בעבר ראינו שכאשר הפרה נמצאת תחת עקה כמות החלב והרכבו משתנים :הרכב החלב

כמות החלב במספר התאים הסומטיים שבחלב ובשינויים באחוז השומן ואחוז החלבון בחלב, נצפו  .(2010

הכוללת שהפרה מייצרת. כלומר, הפרה לא ממקסמת את יכולות יצור החלב שלה בעקבות העקה בו היא 

 נמצאת.

לפיכך קיימת תחרות  הפרות פעילות יותר בשעות האור, עיקר הפעילות היא אכילה וחיפוש מקום רביצה

על מזון ועל מקום רביצה. חלוקת הזמן של הפרה תלויה בתנאי הסביבה, הממשק והסטטוס החברתי של 

 .Menzi et al. 1994)) עקב היותה חיה חברתית הפרה בקבוצה
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ובנוסף מעידה על המצב  התנהגות רביצה הינה בעלת חשיבות גבוהה ביותר בפרות חלב ת רביצההתנהגו

מובילה לשינויים פיזיולוגיים  הרביצה. ירידה או פגיעה בהתנהגות גי בו נמצאת הפרההפיזיולו

 למחסור ברביצה אין מנגנון פיצוי בפרה ומכאן חשיבותו והורמונאליים שמשמעותם עלייה בסטרס.

(Haley et al., 2000) .הראו שכאשר מגבילים את משך הזמן הפנוי לפרות, הן מעדיפות לוותר מעט  מחקרים

לפיכך הקטנת משך הזמן העומד  .על זמן אכילה לטובת זמן רביצה וכך נפגעת בסופו של דבר צריכת המזון

לרשות הפרה לקיום פעילויות אכילה, רביצה ופעילות חברתית, יוביל ככל הנראה לפגיעה בצריכת מזון 

 Honig et) ת ייצורובתנובת החלב, ואף עלול להוביל לפגיעה בעלייה במשקל גוף ולהגברת הסיכון למחלו

al 2012).  שרשרת משפעלת הוכח שמניעת זמן רביצה מפרות משפעלת תגובת סטרס וכתוצאה מכך

לשימוש עבור מערכת העצבים פעולות אנדוקריניות הגורמת לפירוק מוגבר של סוכרים והפיכתם זמינים 

 . (Rhoads et al 2009) המרכזי

מינן, ובידוד  ותפיכך הן מעדיפות להישאר בקבוצה של בנפרות הן חיות חברתיות. ל היררכיה חברתית 

בכל קבוצה של פרות קיימת היררכיה שמבוססת חברתי משרה אצלן תגובת סטרס התנהגותי ופיזיולוגי. 

ועל כן השטח לצורך קביעת ההיררכיה הינו  (Walker et al., 2015ת )סי דומיננטיות בין זוגות של פרועל יח

ררכיה נעשית על פי היכולת של הפרה יקביעת הה מתחשבים בצורכי החיה.בעל חשיבות רבה כאשר 

להילחם על משאבים. כאשר הפרות מוחזקות במקום קטן, כגון גידול אינטנסיבי, ההיררכיה נקבעת בעזרת 

בקבוצה משפיע על המרחב לו  הפרטיםתחרות על מרחב המחיה וזה המקור לאגרסיות בין הפרטים. מספר 

כדי לעמוד על מיקומה בחברה. פרה שאינה מצליחה ליצור את מיקומה בחברה עלולה זקוקה כל פרה ב

 ,Phillips & Rindהתפתחות של תחלואה ודלקות עטין )לרדת בתוצרת החלב ובעלת יכולת גבוהה יותר ל

2002). 

 תחרות וגישה למשאבים

מקום ליד האבוס  יקרבע ,התחרות על גישה למשאבים מניעתחשיבות נוספת בתכנון שטח המחיה הינו  

 Rioja-Lang et al). סטרס חברתי וצפיפות יתר פוגעים ברווחת הפרה ובייצור ואף בניצולת המזון.  והשוקת

2012). 

היכולת החימצונית הדרכים שבהם ניתן להעריך את רווחת הפרה היא ע"י מדידת  חתא - חומצה גאלית

ה הגאלית הינה ביטוי ליכולת חיזור הפלסמה פרה במקרה של התמודדות עם עקה. החומצהדם בשל תאי 

החומצה בעלת יכולת השפעה על מערכת העצבים  וריכוזה מעיד על ביטוי העקה החימצונית של הפרה.

 .Daglia et.al) ועל כך מעיד ריכוזה בפלסמהבה, וכן בפגיעה בהובלת הסיגנאלים בה, , התיבגוף הן בבני

2014). 

 -המכסה הלאומית ב גדלהשבה  2011-ה בענף החלב שמגיעה לשיא בבשנים האחרונות יש צמיחה מרשימ

רפתות רבות מיצו את . אפשרות לייצר גם חלב עודף במחירים כלכליים מאוד כוללמיליון ליטר  75

פוטנציאל האכלוס של הפרות הנוספות, לאחר שצופפנו את הפרות במבנים הקיימים. כיום יש מגמה של 

פרות. מסקנות אלו יכולות להוות קווים מנחים בלקיחת תידיות לאכלוס ע תבנייה חדשה והכנת תכניו

  הסככות העתידיות. בבנייתהחלטות 

 20.0 – 21.8, מערכת ההדרכה בישראל ומתכנני המבנים ממליצים על שטח מחייה אופטימאלי של כ ככלל

 ,יסיון ממשקימ"ר לפרה כולל מדרך ואבוס. אכן, בקרב העוסקים בענף קימת תחושה המבוססת על נ

יצור בפרות חולבות, ואצל בעלי חיים יצרניים השקיים קשר חיובי בין גודל שטח המחיה לפרה ובין מדדי 
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בכלל )אתר משרד החקלאות(. ההנחה הרווחת היא שבתנאי צפיפות גבוהה יש לצפות לירידה בביצועים, 

 .(2000)שושני  עילות היצור ובמדדי בריאות שוניםבי

שעות   12-13מזמנה במנוחה, שינה והעלאת גירה ) 60%עד  50%לבת צריכה לבלות כ לסיכום, פרה חו

(. פרה ששוכנת בצפיפות יתר נמנעת מלשכב ולנוח, מעלה את ריכוז Fregonesi et. al. 2007ביממה( )

בד בבד עם  ACTH & growth hormone(.huzzey et. Al. 2012)הקורטיזול שלה ומורידה את התגובה ל

 מחסור ברביצה מופיעות עוד שתי תופעות נוספות והן: , בזמןם ההורמונלייםהשינויי

יצור החלב ובעיקר זרימת הדם לעטין מתבצעות כאשר הפרה נחה ונמצאת במצב רביצה ולכן ניתן  .1

 .סלראות בעקבות המחסור במנוחה ורביצה ירידה בחמ"מ ואף עליה בסת"

 .(Fregonesi et. al. 2007, Huzzey et. al. 2006) צליעות ובעיות טלף ן של היווצרותבסיכועליה   .2

בנוסף, ידוע כי מרבית העלאת הגירה מתבצעת בזמן מנוחה ועל כן ירידה בזמן המנוחה או לחילופין עקה 

בעבר נטען  .(Fregonesi et. al. 2007הנובעת מצפיפות גבוהה בעדר עלולים לגרום לירידה בהעלאת הגירה )

 Menzi and , chaseעודדת את החיה לאכול יותר וכך גם ליצר יותר חלב )שתחרות על מקור המזון מ

צפיפות יתר מונעת מהחיה לגשת למזון בזמן הרצוי  לפיהמנוגדת לרעיון הישן טענה (. כיום רווחת 1994

 .De Vries et. alבעקבות תחרות והיררכיה חברתית ובכך מורידה את צריכת המזון של הפרה החולבת )

ועל כן  ,הצרכים החברתיים של הפרה לא מצליחים להתממש ,בות התחרות על המזון והמקום(. בעק2004

ניתן לראות יותר תופעות של התנהגות אגרסיבית בעדר תוך מאבק על היררכיה חברתית ומקום 

(Fregonesi et. al. 2007). כן עלינו לבחון את אכלוס פרת החלב הישראלית תוך התחשבות במדדים ל

 יל.שצוינו לע

 

 

 

  ניסויי השנה הראשונה:

 העבודה מטרת

, ללא מ"ר לפרה( 18לעומת  14) תכליתו של מחקר זה היא לבדוק את השפעת צפיפות הפרות 

וכן עולים על רווחת החיה, התנהגות החברתית של החיה המספר האבוס או  ואורךשינוי רוחב 

 . ואיכותו תנובת החלב

 רה  בצפיפות שונה.א. להעריך את רמת ה"סטרס" שנגרם לפ 

 ב. השפעת הצפיפות על פרמטרים שונים הקשורים לבריאות הפרה.

  .השונ שגודלה בצפיפותהיצור של פרה  ואיכות השוואה בין תפוקתג. 

 וחומרים שיטות

לבחון באיזה מידה צפיפות הגידול תה יהיומטרתו  ברפת מסילות בעמק בית שאן נערך ניסויה

קבוצות של פרות חולבות שחולקו  2 השתתפוומדדי ייצור. בניסוי  משפיעה על מדדי רווחת החיה

קבוצות גידול:  2בחנו נעל בסיס תנובת חלב, ימים בתחלובה, מס' תחלובה ומשקל גוף. בניסוי זה 

גודל ואורך . כולל מדרך ואבוס לא מ"ר לפרה 14מ"ר לפרה, וקבוצה שנייה  18 הבליקבוצה אחת ק
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 זהים בשתי הקבוצות. היוכל שאר תנאי הממשק הקבוצות כמו כן, המדרך והאבוס היה זהה בין 

 60פרות לעומת  60 נבחנו תחלובה שלמהמשך בתחילת ניסוי בהמרבץ עליו הפרות חיות. איכות ניבחן 

חודשי ניסוי ראשונים  4במרכז הסככה.  במהלך ארעית פרות כאשר ההפרדה בין הקבוצות נעשתה ע"י גדר 

ולא ניתן היה להבחין )בגלל המרחק של רפת הניסוי וחוסר ערנות מספקת ברפת( הפרות עברו מעל הגדר 

ך חה בין קבוצות הניסוי והביקורת כבבירור בין הטיפולים. לפיכך נבנתה סככה מחדש עם הפרדה קשי

 שפרות לא תוכלנה לעבור מקבוצה לקבוצה.

 

המדרך והאבוס אך הוקטן לפני תחילת הניסוי נבחרה סככה וחולקה לשני חלקים שווים באורך 

לפני תחילת הניסוי לקח מספר חודשים בהם הפרות הצליחו לעבור בין  שטח הרביצה בסככה.

 עם גדר רצינית שנבנתה מתקציב המחקר לצורכי הניסוי. שובהקבוצות. הניסוי נעצר והותחל 

ת בתנאי הצפיפו )מאמצע שנה הראשונה עד אמצע השנייה( במשך שנה שלמה הוחזקוהפרות 

 בפרות אלו ימדדו הפרמטרים הבאים: הקיימים. 

 זמן רביצה  .1

 רמת וכמות חלב  .2

 בריאות עטין  .3

 אירועים קליניים .4

 משקל גוף .5

 חלבוני סטרס  .6

 התגודדות .7

 איכות המרבץ .8
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 בשנה השנייה

במשך השנה גודלו הפרות בתנאי הממשק שנבחנו בשנה הראשונה ונמשכו להיאסף הנתונים 

 הבאים:

 זמן רביצה  .1

 מות חלב רמת וכ .2

 בריאות עטין  .3

 אירועים קליניים .4

 משקל גוף .5

 חלבוני סטרס  .6

 התגודדות .7

 איכות המרבץ .8

ודש לפני הסוף בגלל המשק שטען שבקבוצה הצפופה ישנה עליה ביוזמת המשק חהניסוי הופסק 

 חדה ברמת בתאים סומטיים בתנובת החלב.

חודשים. שאר  11קופה של סך הכול הניסוי נימשך כשנה וחצי ומתוכו נבחרו פרמטרים לאורך ת

 תה תנועת פרות בין הקבוצות.ייהחודשים לא נכנסו למדגם מכיוון שה

  בשנה השלישית

בדיקות מעבדה של דגימות הדם שנלקחו לאורך כל התבצעו ו נותחו הנתונים של התוצאות השונות

 .הניסוי תקופת

(. הניתוח כלל כמה סוגי ,SAS version 9.2), SAS Institute Inc., Cary, NCניתוח הנתונים בוצע בתוכנת 

נתונים: חודשיים )תוצאות ביקורות החלב(, יומיים המגיעים מבקרי החליבה )חלב יומי, משך רביצה, זמן 

רביצה ומספר רביצות(, שבועיים )התגודדות, מצב מרבץ( ותקופתיים כגון ניקיון הפרה, התעברות ומחלות 

 המלטה.

לכל גורם )ממוצע  SASשל  Proc Mixedגיסטי רב גורמי בשיטת נתונים חודשיים: נבנה מודל לו .1

חלב יומי, ממוצע חמ"מ, אחוז שומן, אחוז חלבון וסת"ס( כמשתנה התלוי. המודל היה דומה לגבי 

 כל משתנה אשר נבדק: 

משתנה תלוי )כמתואר למעלה( = תחלובה + חודש + טיפול )קבוצת ניסוי( + ימים בתחלובה*תחלובה + 

 *תחלובה + שגיאה.*תחלובה + 2^לובהימים התח

נתונים יומיים: נבנה מודל סטטיסטי כמתואר למעלה לכל גורם )חלב יומי, משך רביצה, זמן  .2

רביצה, מספר רביצות ויחס רביצה( כמשתנה התלוי. המודל היה דומה לגבי כל משתנה אשר 

 נבדק:
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  ה.משתנה תלוי = טיפול + עונה + טיפול*עונה + שגיא

נתונים שבועיים: נתוני ההתגודדות וכן מצב המרבץ נבחנו רק בצורה השוואתית ללא ניתוח  .3

 סטטיסטי. 

נתונים תקופתיים: ניקיון הפרה ומחלות ההמלטה נבחנו רק בצורה השוואתית וללא ניתוח  .4

עם שיעור  SASשל תוכנת   Proc Mixedסטטיסטי מקיף. נתוני ההתעברות נבחנו במודל 

 כמשתנה התלויההתעברות 

המודל שנבנה הינו: שיעור התעברות = מספר תחלובה + מספר הזרעה + טיפול + עונה + ימי 

 מנוחה + מספר תחלובה*טיפול + שגיאה.

  שגיאת תקן.± נתונים מוצגים כממוצעים מתוקנים 
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 תוצאות

 התוצאות מוצגות לאחר סיכום שלושת שנות המחקר ביחד.

ספטמבר( אופיינו בכמות  –ם כי חודשי הקיץ )יולי אבמרבית חודשי השנה  ממוצע החלב היומי היה דומה 

  (.1; גרף מספר P<0.001 34.78מול  36.66מ"ר )  18מ"ר בהשוואה לקבוצת  14חלב גבוהה יותר בקבוצת 

 : ממוצע חלב יומי לאורך חודשי השנה1גרף מספר 

 

ספטמבר( אופיינו  –. חודשי הקיץ )יולי נתוני ביקורת החלב הראו מגמה דומה לגבי כמות החלב לפרה

(. לעומת זאת לא היה כל הבדל P<0.05מ"ר ) 18מ"ר בהשוואה ל  14בכמות חלב גבוהה יותר בקבוצת 

  בהתאמה(. 3וגרף מספר  2בריכוזי שומן וחלבון בין הקבוצות לאורך כל השנה )גרף מספר 

 לאורך חודשי השנהבקבוצות הטיפול והביקורת החלב שומן  תכולת: 2גרף מספר 

 

 

 

 : אחוז החלבון בקבוצות הטיפול והביקורת לאורך חודשי השנה3גרף מספר 
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 : רמות תאים סומטיים בקבוצות הטיפול והביקורת לאורך חודשי השנה4גרף מספר 

 

מ"ר  18מ"ר בהשוואה לקבוצת  14( הראו מגמה של עליה בקבוצת 4רמות התאים הסומטיים )גרף מספר 

  דל היה בעיקר בחודשי הקיץ ולא היה בעל מובהקות סטטיסטית.כאשר ההב

שיעורי ההתעברות לא היו שונים בין שתי קבוצות הטיפול. כמו כן, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין 

 (.1גורמים נוספים במודל כגון מספר הזרעה, מספר תחלובה, עונה והאינטראקציות ביניהם )טבלה מספר 

 

 

 

 

 

 

 פעת הטיפול וגורמים נוספים על שיעורי ההתעברות.: הש1טבלה מספר 

שיעור  רמה גורם
 התעברות 

SE 

 6.27 42.14 מ"ר 14 טיפול
 5.84 39.25 מ"ר 18 

 5.88 39.41 1 מספר הזרעה
 2 36.54 6.14 
 3+ 46.14 7.00 
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 7.27 44.32 2 תחלובה
 3 37.07 3.36 

 3.67 43.28 חורף עונה
 6.86 38.12 קיץ 
 5.48 43.56 מ"ר*חורף 14 * עונהטיפול 
 9.54 40.69 מ"ר*קיץ 14 
 4.86 42.96 מ"ר*חורף 18 
 9.52 35.55 מ"ר*קיץ 18 

 10.89 48.06 2מ"ר*תחלובה  14 טיפול * תחלובה
 4.55 36.22 +3מ"ר*תחלובה  14 
 9.48 40.56 2מ"ר*תחלובה  18 
 4.86 37.92 +3מ"ר*תחלובה  18 

 

ריה נבחן בארבעה פרמטרים שונים: א. מספר רביצות במהלך היממה, ב. זמן רביצה ניתוח נתוני הפדומט

 בודדת בדקות, ג. זמן רביצה יומי )דקות ליום( ד. יחס רביצה )%(.

הציגה מספר רביצות נמוך יותר לאורך היממה  מ"ר 14 המספר רביצות במהלך היממה: קבוצת  .א

. פרות בעונת הקיץ )יולי עד אוקטובר( הציגו (2; טבלה מספר P<0.001בהתאמה  11.5מול  10.7)

מספר רביצות רב יותר באופן כללי. כאשר מסתכלים על ההבדלים בין הטיפולים נמצא שבשתי 

 (. 2; טבלה מספר P<0.001הציגה מספר רביצות נמוך יותר ) מ"ר 14 ההעונות קבוצת 

 

 

 

 

 

 

 .: מספר הרביצות במהלך היממה2טבלה מספר 

רביצות מספר  רמה גורם
 ביממה

SE P value 

 0001.> 0.08 10.73 מ"ר 14 טיפול
  0.09 11.55 מ"ר 18 

 0.0087 0.09 11.29 קיץ עונה
  0.07 10.99 חורף 

 14 טיפול * עונה
 מ"ר*חורף

10.59 0.09 <.0001 

 18 
 מ"ר*חורף

11.39 0.10  

 0001.> 0.12 10.87 מ"ר*קיץ 14 
  0.14 11.71 מ"ר*קיץ 18 

 

לאורך השנה מ"ר  18הרביצה פרטנית: קבוצת הטיפול הציגה משך רביצה ארוך יותר מקבוצת משך  .ב

(. פרות בעונת הקיץ )יולי עד אוקטובר( הציגו 3; טבלה מספר P<0.001בהתאמה  51.27מול  54.02)
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משך רביצה קצר יותר באופן כללי. כאשר מסתכלים על ההבדלים בין הטיפולים נמצא שבשתי 

 (. 3; טבלה מספר P<0.02הציגה זמן רביצה רב יותר ) מ"ר 14הת העונות קבוצ

 

 )בדקות( בודדת ממוצעת: משך רביצה 3טבלה מספר 

 SE P value משך רביצה רמה גורם
 0001.> 0.37 54.02 מ"ר 14 טיפול

  0.42 51.27 מ"ר 18 
 0001.> 0.44 48.65 קיץ עונה

  0.33 56.64 חורף 
 14 טיפול * עונה

 רףמ"ר*חו
58.38 0.45 <.0001 

 18 
 מ"ר*חורף

54.90 0.49  

 0.0245 0.58 49.65 מ"ר*קיץ 14 
  0.66 47.65 מ"ר*קיץ 18 

 

רביצה כללי במהלך היממה: קבוצת הטיפול הציגה זמן רביצה כללי קצר יותר מקבוצת  משך .ג

עונת הקיץ (. פרות ב4; טבלה מספר P<0.023בהתאמה  550דקות מול  540הביקורת לאורך השנה )

)יולי עד אוקטובר( הציגו זמן רביצה כללי קצר יותר בהשוואה לעונת החורף. כאשר מסתכלים על 

ההבדלים בין הטיפולים בעונות השונות ניתן לראות שאין הבדלים בין הטיפולים בעונת החורף. 

מקבוצת רביצה קצר יותר באופן מובהק  משך מציגה  מ"ר 14 הלעומת זאת, בעונת הקיץ קבוצת 

 (. 4; טבלה מספר P<0.04)הביקורת 

 

 : זמן רביצה כללי במהלך היממה4טבלה מספר 

 SE P value זמן רביצה רמה גורם
 0.0231 3.11 539.74 מ"ר 14 טיפול

  3.50 550.58 מ"ר 18 
 0001.> 3.56 526.33 קיץ עונה

  2.75 563.99 חורף 
 14 טיפול * עונה

 מ"ר*חורף
560.63 3.68 0.2249 

 18 
 מ"ר*חורף

567.35 4.08  

 0.0388 4.69 518.85 מ"ר*קיץ 14 
  5.36 533.82 מ"ר*קיץ 18 

 

רבצה במהלך היממה פחות זמן מאשר קבוצת מ"ר  14 יחס רביצה כללי במהלך היממה: קבוצת ה .ד

(. פרות בעונת הקיץ )יולי עד 5; טבלה מספר P<0.011בהתאמה  39.28%מול  38.39%) מ"ר 18ה

ובר( הציגו משך רביצה )אחוזים מהיממה( קצר יותר מאשר בעונת החורף. כאשר מסתכלים אוקט

על ההבדלים בין הטיפולים בעונות השונות ניתן לראות שאין הבדלים בין הטיפולים בעונת 

מציגה משך רביצה )אחוזים מהיממה( קצר  מ"ר 14ה החורף. לעומת זאת, בעונת הקיץ קבוצת 

 (. 5; טבלה מספר P<0.018יותר באופן מובהק  )
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 : משך רביצה )אחוזים( במהלך היממה5טבלה מספר 

 SE P value יחס רביצה רמה גורם
 0.0115 0.23 38.39 מ"ר 14 טיפול

  0.26 39.28 מ"ר 18 
 0001.> 0.26 38.03 קיץ עונה

  0.20 39.64 חורף 
 14 טיפול * עונה

 מ"ר*חורף
39.38 0.27 0.1924 

 18 
 חורףמ"ר*

39.91 0.30  

 0.0182 0.34 37.41 מ"ר*קיץ 14 
  0.39 38.66 מ"ר*קיץ 18 

 

 מ"ר 14המדדי בריאות וכן שיעורי ההפלות נלקחו מתוכנת נעה ומוצגים כאן ללא ניתוח סטטיסטי. קבוצת 

(. 6הציגה אחוזים גבוהים יותר של מחלות המלטה )דלקות רחם, עצירות שלייה וקטוזיס; טבלה מספר 

הציגה אחוזי הפלות וצליעות גבוהים יותר. שאר מדדי הבריאות לא היו  מ"ר 18העומת זאת, קבוצת ל

 (. 6שונים בין הקבוצות )טבלה מספר 

 : אבחנות רפואיות בקבוצות הטיפול והביקורת במהלך תקופת הניסוי6טבלה מספר 

קבוצת  
  הטיפול

 מ"ר( 14)

קבוצת 
 הביקורת

 מ"ר( 18)
 66 63 מספר פרות
 (16.67) 11 (7.94) 5 הפלות )%(

 (4.55) 3 (15.87) 10 עצירות שליה)%(
 (30.30) 20 (49.21) 31 מחלות רחם )%(

 (9.09) 6 (7.94) 5 ציסטות )%(
 (9.09) 6 (23.81) 15 קטוזיס )%(

 (25.76) 17 (22.22) 14 דלקות עטין )%(
 (43.94) 29 (22.22) 14 צליעות )%(

 (22.73) 15 (22.22) 14 )%(קדחת שלושת הימים 

 

נתוני התגודדות הפרות נבחנו בשתי הסככות בשיטה הבאה: כל סככה חולקה לארבע חלקים שווים, מספר 

 הפרות אשר שהו בכל חלק נספר פעמיים ביממה בתדירות של פעמיים בשבוע לאורך כל תקופת הניסוי.

את אחוז הפרות בכל מקטע. ניתוח  מספר פרות בכל קטע וקטע חולק בסך כך הפרות על מנת לקבל

)הפרות היו  מ"ר 14ההנתונים מראה שאחוז ההתגודדות הכללי במשך הניסוי היה נמוך יותר בקבוצת 

(. עונת הקיץ התאפיינה בעליה בהתגודדות 7; טבלה מספר P<0.001; 11.57לעומת  10.48מפוזרות יותר; 

שהייתה עם אחוזי התגודדות מ"ר  14הקבוצת  הפרות בשתי הסככות, וכן הראתה הבדלים מובהקים בין

(. בעונת החורף לא היו 7; טבלה P<0.001; 13.2מול  11.5) מ"ר  18 ה נמוכים יותר בהשוואה לקבוצת
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הבדלים בין הקבוצות. כאשר מסתכלים על המקטעים השונים בסככה ניתן להבחין בשני מקטעים )צפון 

(. נתון 7תר באופן מובהק משני המקטעים האחרים )טבלה מזרח ודרום מזרח( המראים התגודדות רבה יו

 .בשתי קבוצות הניסוי מספר וסוג המאווררים היה זהה .ויזה נכון לשתי קבוצות הניס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : אחוזי התגודדות הפרות במהלך הניסוי 7טבלה מספר 

 SE P value התגודדות )%( רמה גורם
 0.0021 0.2518 10.478 מ"ר 14 טיפול

  0.2518 11.5751 מ"ר 18 
 0001.> 0.2766 12.368 קיץ עונה

  0.2243 9.6852 חורף 
 a 0.3503 17.9058 צפון מזרח מקטע

 bd 0.3503 4.4868 צפון מערב 
 c 0.3503 16.8471 דרום מזרח 

 bd 0.3503 4.8667 דרום מערב 
 0.307 0.3172 9.456 מ"ר*חורף 14 טיפול * עונה

  0.3172 9.9144 ףמ"ר*חור 18 
 0.0017 0.3912 11.5 מ"ר*קיץ 14 
  0.3912 13.2359 מ"ר*קיץ 18 

 a 0.4954 11.418 מ"ר*צפון מזרח 14 טיפול*מקטע
 b 0.4954 3.2224 מ"ר*צפון מערב 14 
 c 0.4954 18.9766 מ"ר*דרום מזרח 14 
 d 0.4954 8.295 מ"ר*דרום מערב 14 
 a 0.4954 24.3936 מ"ר*צפון מזרח 18 
 b 0.4954 5.7511 מ"ר*צפון מערב 18 
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 c 0.4954 14.7176 מ"ר*דרום מזרח 18 
 d 0.4954 1.4383 מ"ר*דרום מערב 18 

 ההבדלים הם בין הטיפולים באותה עונה. –בהשוואה טיפול*עונה 

 .ההבדלים הם בין מקטעים באותו טיפול –בהשוואה טיפול*מקטע 

כן בשיטת המקטעים כפי שמתואר עבור ההתגודדות. כל מקטע קיבל ציון  ציון לרמת יובש המרבץ ניתן גם

 18המסמל מרבץ רטוב. ניתוח הנתונים מראה יתרון לקבוצת  4מסמל מרבץ יבש ואילו  1כאשר  1-4בין 

בהתאמה;  1.63מול  1.44לאורך כל הניסוי )מ"ר  14השנצפתה עם מרבץ יבש יותר מאשר קבוצת  מ"ר

P<0.0001כמו כן, מעניין לציין שדווקא בעונת הקיץ נצפה מרבץ רטוב יותר מאשר בעונת 8ר ; טבלה מספ .)

(. גם במדד זה בדומה להתגודדות נמצאו שני מקטעים עם רטיבות רבה 8; טבלה מספר P<0.0001החורף )

(. עונת החורף לא הראתה הבדלים במדד 8יותר מאשר שני האחרים )צפון מזרח ודרום מזרח; טבלה מספר 

שהייתה  מ"ר 18ה כתובש הסככות בין הטיפולים. לעומת זאת בעונת הקיץ נמצא הבדל מובהק לטובת סכי

(. כאשר מסתכלים על המקטעים השונים 8; טבלה P<0.001; 1.71מול  1.56) מ"ר 14היבשה יותר מסככת 

ר באופן בסככה ניתן להבחין בשני מקטעים )צפון מזרח ודרום מזרח( המראים רטיבות מרבץ רבה יות

  (. נתון זה נכון לשתי קבוצות הניסוי.8מובהק משני המקטעים האחרים )טבלה 

 : אחוזי התגודדות הפרות במהלך הניסוי8טבלה מספר 

ציון  רמה גורם
 מרבץ

SE P value 

 0001.>  0.01707 1.6344 מ"ר 14 טיפול
  0.01711 1.4478 מ"ר 18 

 0001.> 0.01876 1.6401 קיץ עונה

  0.01524 1.4421 חורף 
 a 0.02376 1.8862 צפון מזרח מקטע

 b 0.02376 1.1926 צפון מערב 
 a 0.0238 1.9087 דרום מזרח 

 b 0.0238 1.1769 דרום מערב 
 0.307 0.02155 1.5556 מ"ר*חורף 14 טיפול * עונה

  0.02155 1.3287 מ"ר*חורף 18 
 0.0017 0.02648 1.7133 מ"ר*קיץ 14 
  0.02657 1.5669 יץמ"ר*ק 18 

 a 0.03355 1.9769 מ"ר*צפון מזרח 14 טיפול*מקטע
 b 0.03355 1.2936 מ"ר*צפון מערב 14 
 a 0.03366 1.9772 מ"ר*דרום מזרח 14 
 b 0.03366 1.29 מ"ר*דרום מערב 14 
 a 0.03366 1.7956 מ"ר*צפון מזרח 18 
 b 0.03366 1.0917 מ"ר*צפון מערב 18 
 a 0.03366 1.8403 מזרח מ"ר*דרום 18 
 b 0.03366 1.0637 מ"ר*דרום מערב 18 

 ההבדלים הם בין הטיפולים באותה עונה. –בהשוואה טיפול*עונה 

 ההבדלים הם בין מקטעים באותו טיפול –בהשוואה טיפול*מקטע 

רמת החומצה הגאלית המשמשת כביטוי לעקה החימצונית בה הפרה נמצאת )כושר החיזור של 

בגרף  לטובת קבוצת הטיפול בחודשים יולי, אוקטובר ודצמבר. הראתה הבדל משמעותי הפלסמה(
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מ"ר( שחררה יותר חומצה גאלית בחודש יולי ובחודש אוקטובר  14ניתן לראות שקבוצת הטיפול )

מ"ר(. שחרור מוגבר של חומצה גאלית מעיד על כך שכאשר היה על  18)מאשר קבוצת הביקורת 

 רם סטרס, כגון עקת חום, עליהם לעלות את ריכוז החומצה בפלסמה.החיות להתמודד עם גו

 

 דיון ומסקנות

מ"ר לפרה מול קבוצת  18 בשטח מחיה שלעבודה זו לא מצאה הבדלים משמעותיים בין קבוצת הפרות 

לגבי  של היעדר הבדלים מובהקים בין הקבוצותנתוני ביקורת החלב הראו מגמה מ"ר לפרה.  14הפרות עם 

אופיינו  , בהם הפרות נמצאות תחת עקת חום,ספטמבר( –. חודשי הקיץ )יולי והרכבו החלב לפרה תנובת

 (Moallem at. el. 2010) (.P<0.05מ"ר ) 18מ"ר בהשוואה ל  14בכמות חלב גבוהה יותר בקבוצת 

מובילה לשינויים פיזיולוגיים והורמונאליים שמשמעותם עלייה  הרביצה ירידה או פגיעה בהתנהגות

 .((Haley et al. 2000כאשר למחסור ברביצה אין מנגנון פיצוי בפרה ומכאן חשיבותו  בסטרס.

וכן  הבמספר הרביצות במהלך היממה, יחס רביצה עמידכאשר מסתכלים על ההבדלים בין הטיפולים 

פרה  .הציגה מספר רביצות נמוך יותר מ"ר 14 נמצא שבשתי העונות קבוצת המספר הרביצות הפרטני, 

 וכנת בצפיפות יתר נמנעת מלשכב ולנוח, מעלה את ריכוז הקורטיזול שלה ומורידה את התגובה לשש

ACTH & Growth hormone (.Huzzey et. Al. 2012 .) 

לפרה את התנאים הנאותים אנו  נותניםכאשר אנחנו לא בתחום התחלואה לא נצפו הבדלים משמעותיים. 

הציגה אחוזים גבוהים יותר  מ"ר 14 . קבוצת ה(Honig et al 2012) הסיכון למחלות ייצור עלולים להגביר

הציגה אחוזי  מ"ר 18 לעומת זאת, קבוצת ה. (של מחלות המלטה )דלקות רחם, עצירות שלייה וקטוזיס

כאשר אנחנו בוחנים את הפלות וצליעות גבוהים יותר. שאר מדדי הבריאות לא היו שונים בין הקבוצות. 

עונת הקיץ התאפיינה בעליה בהתגודדות הפרות בשתי הסככות, ניתן להבחין שהתנהגות הפרה בסככות 

שהייתה עם אחוזי התגודדות נמוכים יותר בהשוואה מ"ר  14 וכן הראתה הבדלים מובהקים בין קבוצת ה

ראה בעקבות ככל הנ ,על הפרות יםאזורים מסוימים בשתי הסככות היו עדיפ ,מ"ר. בנוסף  18 ה לקבוצת
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בעונת הקיץ נמצא הבדל מובהק בחינה של רטיבות המרבץ הראתה ש-להתגודדות  כהשלמה תנאי המשק.

רש מהמגדל וד במרבץ  מ"ר. מצב של רטיבות  14 שהייתה יבשה יותר מסככת ה מ"ר 18 ה כתלטובת סכ

גורמת להתגודדות עבודה נוספת בכדי לדאוג למרבץ ראוי בסככה הצפופה. ניתן להניח שסככה צפופה 

  עבודה נוספת.ללעליה ברטיבות ו ,ותרמרובה י

לעומת זאת, כאשר נבדקה רמת החומצה הגאלית המשמשת כביטוי לעקה החמצנית בה הפרה נמצאת 

)כושר החיזור של הפלסמה(, נצפה הבדל משמעותי לטובת קבוצת הטיפול בחודשים יולי, אוקטובר 

 ודצמבר. 

)כדוגמת עקת רות מתמודדות עם עקה חדשה שכאשר הפ ותמעיד ות החומצה הגאלית ויצור החלבתוצא

 מיטיבה איתם הצפיפות. החום בקיץ( 

 מבחינה יצרנות וכן בתגובת הסטרס בפלסמה. כפי הנראה, רווחת הפרה לא נפגעה מעליית הצפיפות 
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