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 לכולם שלום,

בהזנת הפרים, אולם חומר מקצועי בנושא זה, כמעט ולא רבה חשיבות  יש – ועדת הזנה

מתפרסם2 אחת לכמה זמן, אחד מנציגנו, פוגש אנשי מקצוע אחרים ומנסה ללמוד ממנו את 

רק לאחרונה, קבוצות  רזי ההזנה של הפרים כפי שהם נעשים בפריות באירופה או ארה"ב2

ונות בעולם מתחילות להשקיע בלימוד מדעי מעמיק בנושא זה, במגמה לשפר את מחקר ש

ההזנה בעגלים הצעירים בזמן גידולם2 וזאת למה? הדרישה לזרמה מפרים צעירים, 

בעידן הג'נומיק, עוקבים אחר איכות גנטית הנמצאים ברמה גנטית גבוהה, נמצאת בעלייה2 

תזונאים בשיתוף עם חוקרים ת בעולם, בפריות שונושל העגלים, מגיל צעיר מאוד2 

מהאקדמיה מנסים למצוא את ההזנה המתאימה לגידול עגלים צעירים, כך שהבגרות המינית 

  תוקדם ויוכלו להפיק מהם זרע איכותי, מוקדם יותר2 

 להלן, מספר נתונים בסיסיים:

 גיל חמש שנים ומעלה  -פר נבחן  גיל שנה  עד שנה וחצי  –פר צעיר  
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שתי האוכלוסיות  –ים בין עגל צעיר לפר נבחן יאת ההבדלים הכמותמטבלה זו ניתן להבין 

חברות ההזרעה תוכלנה ייצור הזרמה,  את יקדימושככל ש2 מכאן, מהם שהפרות מוזרעות

 לעמוד בדרישות השוק, לאספקת מנות זרע באיכות גנטית גבוהה2  

, קיימת ועדת הזנה המונה נציגים של מרכז המזון, מדריכים מקצועיים משה"מ, בשיאון

 וטרינרים ואנשי שיאון2 ועדה זו מלווה את אירועי הפרייה הקשורים להזנה2 

, או דלקת ברקמת החיבור של הטלףבעיות צליעה שנבעו בעיקרם מבעבר, הפרייה סבלה מ

 וועדת ההזנה דנה רבות בנושא זה בשני היבטים:לטלף2  כניסת אבנים קטנות

  השפעה על חומציות הכרס –שיגרת ההזנה 

  אחוז החלבון במנה ותוספים  –מנת ההזנה 

המעבר  און בעקבות הוועדה כשבמרכז הדיונים היה השינוי שעוברת שי לאחרונה התכנסה 

 2 של פרים צעירים ג'נומים יותר מרובהדרישת מנות זרע ל

 

 

 



 להלן חלק מהסיכום של הישיבה האחרונה:

 מנהל הפרייה:  –דיווח של אלי  

-ובצהריים ב 8::5-שיגרת ההזנה בפרייה היא פעמיים ביום, בבוקר ב - הזנה ובריאות

 סף, קירוב מזון אחה"צ וערב2אלו, קרוב מזון ובנוה ותסהאבו2 בין שתי 8::..

לאורך ההקפצה,  לאיתור בעיות בריאות ותחזוקה2של אלי, סיבוב בזמן חלוקת המזון, 

של סיבוב נוסף  ,לאחר ההקפצה 2'ב -ו 'תשומת לב פרטנית על הפרים הקופצים בפרייה א

רים לפשל שאר הפריינים, בחלוקות האוכל ובקרובים, תשומת לב בנוסף, 22 הפרייה בכל אלי,

 מעבר על שקתות המים ברמה היום יומית2 שלא ניגשו לאכול2

 לפי הצרכים2מה"חקלאית" בימי שלישי, ביקור רופא 

פעמיים בשנה2 פעם אחת בתחילת השנה ופעם שנייה תוך כדי שטיפות  ,הערכת מצב גופני

לפי הערכת המצב הגופני, סימון תאי הפרים השמנים והרזים והתייחסות בחלוקת  עורלה2

 האוכל2

  -הקשורים להזנה  , בשנה האחרונה,אירועים וטרינריים בפרייה

 2שכנראה פגע במערכת הלב ולמותו של פר גוף זר 2.

בעיקר מיקרים של  ונמצא, אירועי צליעות בודדים לאורך התקופה2 בטילוף שנעשה  2.

 מוגלה2 מעט צליעות שנגרמו מאבנים2 אפס מקרי צליעה מלמיניטיס2

לקבוצות פרים חדשות שמגיעות לפרייה2 כשבועיים עד שלושה אירועי שלשול קלים  2:

 פותר את הבעייה2הקל תרופתי לאחר ההגעה2 טיפול 

  - תכניות לעתיד

תרום לשיפור בחלוקת המזון והתאמת כישת עגלה פורקת נוספת עם משקל2 תר 2.

 ) רזה, שמן(2הספציפי הכמות לצורכי הפר

 המתקן החדשה ולא מתקן הופך2 רכישת מתקן טילוף חדש2 המתקן הוא מתקן הרמ 2.

יביא לשיפור ברווחת הפר ונוחות בטילוף ובטיפולים אחרים2 המתקן הוא בטיחותי 

  יותר מהשיטה הישנה2

, ליעיל יותר, בטיחותילאזור סגור )אולם הקפצה(  וההקפצה והפיכתו אזור שיפוץ  2:

 ונעים יותר לפרים ולעובדים2

 הל התפעולנמ –דיווח של דני  

ימים במלונות( וגידול של  58אתר יונקייה )עד  –עגלים בשני אתרים: גבע  - יםתיאור האתר

עד חמישה חודשים לעגלים, בגילאים אתר גידול  –חודשים2 שדה אילן  6-עגלים צעירים עד כ

 שנה2

שנים האחרונות2 נבחנה מספר פעמים, בעקבות ישיבות  5-לא עברה שינויי ב - מנת העגלים

הייתה פעם ביום,  ,באתר גבע היונקים תחלבון2 הגמע 0%.ההזנה2 מכילה כיום  ועדת

שינויי ל גרםלא ימים,  ..עד  דבריו של גבי עדין, המעבר לפעמיים ביוםעברה לפעמיים2 לו

בזמן כיום, תומך בתצפית יומית נוספת על בריאות העגל2  אולם בהיבט הפיסיולוגי של העגל,

היו נסיונות בעבר, ותערובת2  א קיטנית תלתןי, המזון הגס האילן , באתרים גבע ושדההגידול



יש חשיבות מרובה לאיכות החומר  של מזון גס מסוג אספסת )גרם לבעיות רגליים( ובקיה2

 הגס2

ימים ללא חומר גס2  58 –הומלץ לתת תערובת חופשית עד סיום ההגמעה  - סיכום והמלצות

כז מזון, כבאלה עטופה בניילון, עם כל הרכיבים ממר שתתקבלבדיקה של מנת עגלים מוכנה 

יועץ  –הנדרשים2 להדק את הקשר עם סטיבן רוזן, מדריך שה"מ )בתיאום עם גבי עדין 

 ההזנה של שיאון(, למעקב ההזנה באתרי העגלים2 

קיימת שונות בזמן הגעת העגלים עד שבועיים, טיפול מקומי של משחה2  –טיפול בקרניים 

תים, בעיות בזמן הטיפול בניצני הקרניים2 לאור התקנות החדשות של לאתר, ומכאן לעי

מניעת צמיחת לעבור לטיפול השירותים הווטרינרים ולאור המדיניות של שיאון, הומלץ 

 באמצעים חשמליים2 ,על ידיי ווטרינרהקרניים 

 הל מקצועינמ –דיווח של יואל  

 (Theriogenology -והשני מ J. Dairy Science –)אחד מ  סקירה של שני מאמרים מדעיים2

נדה2 מטרת המאמרים: בחינת השפעת עם פרייה בקשעבדה בשיתוף פעולה מקבוצת מחקר 

חודשים, על היקף האשכים, מאזן הורמונלי, זמן  0מנת ההזנה הניתנת בגילאים שבועיים עד 

 בגרות מינית של העגל,  איכות הזרע וכמות מנות הזרע2 

 ב:ה לשלוש תת קבוצות שכל אחת מהן קיבלה מנת הזנה שונה עגלים חולק 5.קבוצה של 

 חלבון %.2..מנה המכילה   .:-.ליטר חלב/יום2 בשבועות  4הגמעת  – מנה דלה 

 חלבון 1%. מנה המכילה  .:-.שבועות ביום2 /ליטר חלב 5הגמעת  – ביניים תמנ 

 לבוןח 8%.מנה המכילה   .:-.ליטר חלב/יום2 בשבועות  0הגמעת  – מנה עשירה 

 להלן טבלה המסכמת את עיקריי הממצאים:

 הערות מנה עשירה מנת ביניים מנה דלה גורם

ק"ג,   48 -כהתחלה ב משקל העגל

 ק"ג 688-סיום ב

ק"ג,   48 -התחלה ב

 ק"ג 608-סיום בכ

ק"ג,   48 -התחלה ב

 ק"ג 588-סיום בכ

מובהקות בין מנה דלה 

 6., משבוע למנה עשירה

ס"מ  8. -כהתחלה ב היקף אשכים

 ס"מ .: -בכוסיום 

ס"מ  8. -התחלה ב

 ס"מ :: -וסיום בכ

ס"מ  8. -התחלה ב

 ס"מ 6: -וסיום בכ

מובהקות בין מנה דלה 

 – ..לעשירה משבוע 

 ייצור גבוה יותר של זרמה

 LHהפרשת 

 

 ..ננוגרם בשבוע  8.

ננוגרם  ..-6.עד 

 .:-1. ותבשבוע

 ..ננוגרם בשבוע  ..

ננוגרם  0.-6.עד 

 .:-1.בשבועות 

ננוגרם בשבוע  6.

ננוגרם  6:-6.עד  ..

  .:-6.בשבועות 

גבוה יותר,   LH-ככל שה

הוא משפיע על הקדמת 

 הבגרות המינית

 טסטוסטרון

-ל 6.משבוע 

:. 

-ננוגרם ל 826-מעלייה 

 ננוגרם  426

-ננוגרם ל 821-עלייה מ

 ננוגרם  1

ננוגרם  820-עלייה מ

 ננוגרם 120-מ

המנה העשירה הייתה 

מהמנה הדלה 2  מובהקת

הורמון  –הטסטוסטרון 

2 משפיע על הזכרי

 הבגרות המינית



 הערות מנה עשירה ביניים מנת מנה דלה גורם

בגרות  גיל

 מינית )ימים(

 לא מובהק בין הקבוצות 65: .1: 06:

גיל הקפאה 

 ראשונה )ימים( 

 לא מובהק בין הקבוצות 11: 4.4 :.4

כמות מנות 

 זרע למרוק

 מובהק בין הקבוצות לא 406 481 14:

 

סיכום כללי לטבלה: ההפרשות ההורמונליות השתנו בעקבות הזנת מנה עשירה לעומת מנה 

דלה2 היקף האשכים וייצור הזרמה גדל עם מתן המנה העשירה2 לא היה הפרש מובהק 

בימים לבגרות מינית מוקדמת יותר בעקבות מתן המנה העשירה, אולם סה"כ ייצור תאי 

 שקיבלו מנה עשירה היה גבוה יותר2הזרע בעגלים 

 סוכם להיות בקשר עם הקבוצה שביצעה את הניסוי בקנדה וללמוד את ההשפעות בתנאי

ישראל2 זו עבודה די ראשונית בהולשטיין בנושא הזנת העגלים2 עבודות אלו יתרבו בקבוצות 

בעגלים ומדינות אחרות, במטרה ללמוד איך לייצר זרמה איכותית וכמותית גבוהה יותר, 

 הצעירים2

 

 שבוע טוב לכולם,

 יואל

 

 

  


