
 שנותרו מאחור לעולם לא ישלימו את הפער ותעגל יעילות ייצור: 

 , בלגיה Jeroen Krijnenמאת: 
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 ושגדל ותהפך לבעל חשיבות בעיני בעלי הרפתות. עגל ותבשנים האחרונות גידול העגל

תר חלב באופן משמעותי בתחלובה פיקו יוההן בשבועות הראשונים לחייבקצב מהיר יותר 

הראשונה. החשיבות של צריכת קולוסטרום ומזון בהליך הגמילה ידוע כבר. ועם זאת, האם 

 על תוצאות הביצועים ? של הגדילה יודעים בדיוק מה ההשפעה המגדלים 

חוות בדרום אנגליה,  91בלונדון, בו השתתפו  לווטרינריהעפ"י מחקר חדש שנעשה בקולג' 

 .ןבששת החודשים הראשונים לחייה ותונות דרמטית בקצב גדילת העגלרואים ש

בין בקצוות דיווחים הנעים ש ,יום/ק"ג 7.00קצב הגידול עמד על צע הנתונים שהתקבלו, ממומ

 יום. /ק"ג 1..9 -ל    0..7

: דיווחים מחווה מסוימת על קצב גדילה השונות גם באה לידי ביטוי בתוך החוות עצמן

  /יוםק"ג 7.41-9.90 בטווחים של

ללא קשר  ובחודשי הגדילה הראשונים, עד חמישה חודשים, היקצב הגדילה  ,באופן מפתיע

 .6-91חודשים בלקצב עליית המשקל 

 מדוע אנו צריכים את הניטור הזו?

ינדיבידואלית לניהול של עדר פרות בודדות בצורה א חלב השתנה מניהולהניהול של רפת 

 שלם. 

 ותהיצרנישבעתיד תהיינה  ותלעגל ניםלהיות מכוו יםהזנה אמורול והכתוצאה מכך, הניה

לא , מערכת האינטנסיביתות בנשמר, והיצור נמוךשבעתיד תהיינה בעלות י ותעגלביותר. 

 .ותרווחיתהיינה 

ייצור חלב נמוך  תראנהבתחילת הדרך,  ,נותר מאחורקצב גדילתן ש ותשעגליש סיכוי רב 

 .(9טבלה ) ך יותר לאורך כל השניםבתחלובה ראשונה וייצור נמו

 חלב הייצור שפעה על : גיל המלטה והה9טבלה 

גיל המלטה 

 )חודשים(

ייצור חיים )חלב, 

 ק"ג(

ממוצע תחל' )חלב,  מספר תחלובות/חיים

 ק"ג(

32 04,041 0.0 10,364 

32 06,914 0.. 11,298 

32 0.,741 0.. 10,027 

32 .9,461 ..0 9,333 

32 91,167 ..9 9,505 



ביותר,  טובותה ותהעגלאת  , כבר בגילן הצעיר,זהותלוזאת משום שרצוי הכרחי הוא ניטור ה

 לכלל העדר, תהייה טובה.שרמת הייצור בתחלובה הראשונה  כך 

ייצרו יותר וגם יגיבו טוב יותר לשינויים בניהול  -נמוכה  בין העגלות,עדרים שבהם השונות 

 העדר.

תגרום להפחתה בשונות שלהן,  ע"י הוצאת העגלות , בעדר העגלותשל ניטור טרת המ

 תביא ליצירת עדר שהוא רווחי יותר וגם קל יותר לניהול."הקיצוניות". בכך, 

 זה מתחיל עם תיעוד הנתונים

מושפע  הנתון .של תמותהנמוכה  הרמהסימן הראשון ל"עדר בריא" בשלוחת העגלות היא 

 צפיפות, איוורור, מרבץ ומים.  –צרכי השיכון של העגלות מהזנה מתאימה ו

תמותה בשנה , %.6-9ברמות של  שעות( 4.)בתוך  תמותה בלידהמחקרים בינ"ל מציינים 

. גם התמותה בלידה וגם התמותה במהלך החצי שנה הראשונה 6-4%הראשונה ברמות של 

 . 1%-אמורים להיות מתחת ל

 .9.6%של בלידה  אחוזי תמותהחי עמדו על העדרים הטובים ביותר במחקר הנוכ

 עגלות.ה שלוחתלמדויק יותר מעקב . עגלותה שלוחתהתפתחות אחידה של המטרה: 

ההזרעה, בבדיקה  תקופתחודשים וסביב  6בזמן הלידה, בגיל  –פעמים  0משקל הגוף נקבע 

 שכמות.ה , לפיגובהמדד גם את ההשלישית נ

נקודות  0.7-0.1המצב הגופני אמור להתפתח באופן מדורג לאורך תקופת הגידול עד ל 

 Scale (..)טבלה  בהמלטה

 פריזי-ההולשטיין עגלות: המלצה ליעדים מועדפים ב.טבלה 

סולם שיפוט גופני ) גובה שכמות )ס"מ( משקל יעד )ק"ג( גיל )חודשים(
 נקודות( 1-2

 >. 47 04-47 המלטה

1 67-61 17 ...1 

2 997-9.7 977 ...1 

2 947-.77 997 ...1 

 01.. 907 047-497 )גיל הזרעה( 12

)גיל  33-32

 המלטה(

107-677 947 0.7-0.1 

 



קצב גדילה גבוה יותר  .קריטיההוא הראשונים בחיי העגלה, חודשים ה 6 -ב משקל הגוף בגיל

 6גדילה לאחר קצב ה. לעומת זאת, לתנובת החלב בתחלובה הראשונה התאמההוא ב

 אין השפעה שכזו. ים,חודש

התואם את היעד, משקף בצורה יפה את הצלחת השלב ההתחלתי: משקל גוף  נתון זה, 

של תנאי הגידול יכול להיות מושג רק כאשר יש רמה גבוהה וקבועה  ים,חודש 6בגיל 

 ההתחלה.מ

 הערכת התוצאות

 ובמסלול הטיפול של העגלות. זמן נוח ובמקום המתאים לשקילה את השקילה רצוי לבצע ב

 ( יכול להקל על ההחלטה האם שלוחת העגלות הגיעה9יור שרטוט כל המשקלים בגרף )א

לעבור לקבוצה  ותשלא הגיעו ליעד הנדרש צריכ ותעגלהליעד המשקל )או הגובה( והאם 

 אחרת.

 קצב גדילה בשמונת החודשים הראשונים : 9איור 

 

 

 מספר מקרים:ם רבים. להלן מושפעות מנתוניהתוצאות 

 נה אינה מספקת. יש לבדוק את כמויות החלב רמת ההז  - לא הגיעו ליעד ותעגלה

 לפני הגמילה.תערובת סטרטינה שסופקו, את צריכת המזון בגמילה ואת צריכת 

גמילה קשור קשר הדוק לגדילה במהלך השבוע הלפני  סטרטינההצריכה היומית של 

 גמילה.ההראשון לאחר 

 וסטרום קולמדיניות מתן ה בדיקת - לאורך זמן של אי הגעה ליעדיות המשכ

 ?הנדרשכל  ת אתמקבל הוההיגיינה סביב הלידה. האם כל עגל

 ותשנולד לעומת העגלות טובים יותר ביצועים ב ןבקיץ ה ותשנולד ותעגל - עונתיות 

)המחקר התבצע בארץ אירופאית ששם תנאי החורף קשים יותר לעומת  בחורף

. במקרים . תוצאה זו היא אופיינית לאקלים קשה, אבל אפשר להתגבר עליה(הקיץ
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 גיל )חודשים(

 גמילה

 קצב גדילה גבוה

 קצב גדילה ממוצע

 קצב גדילה נמוך



בהם מתועד טיפול רב יותר או אחוזי תמותה גבוהים בחורף, רצוי לשפר את ממשק 

 השיכון.

 מעלה שאלה בנוגע  "אי הסדירות"מצב  - עליות וירידות באחוזי התמותה

. סיבה נוספת יכולה ום על פיוהאם עובדי הפרוטוקול קייםהאם  –לפרוטוקול העבודה 

פתרונות וסיבות יש להיות רמה גבוהה של זיהומים ו/או רמת חסינות נמוכה. 

, איכות חומרי הרביצה ;ותהעברת העגלממשק יכולים לכלול: אלה ורבים אפשריים 

 הסטרטינה. איכות תחליף החלב או ,היגיינה כללית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


