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 ה"תשע חשון 
 

 חלב ליונקיםהסטרום ווקולהבזכות פסטור 
 פרידמן. ש

 
 כללי 

פסטור החלב מהווה עד היום מהפכה אשר הובילה לירידה דרמטית ברמת הסיכון לתחלואה באדם 
 .העולם והצילה מיליוני אנשים בכל

התנהלות מקום חשוב ב יםעודף מוצאהחלב הו( חלב ראשוני)סטרום וקולהסטור דיר פברפת ובגם 
זיהומים שונים העלולים לסכן את  בריאותו והמשך חדירת  למנועשימוש בתהליך זה אמור . המשקית

 .של הרך הנולד קיומו
 

 : לשימוש היונקים חלבהסטרום ווקולההיתרונות בפסטור 
 )   TBC)חיידקים אלו עלולים לעלות במספרם הכללי      .בנוזל ההגמעה מספר החיידקיםהורדה של  .6

ספירות . ההגמעההחליבה ו מהלךגייני ביתקינים ושימוש לא ה לאושימור  עקב תנאי אחסון
 שבאוכלוסיה זו יכולים להימצא כלליות חריגות של חיידקים יכולות אף להגיע למיליונים וכמובן 

 .ואף למות אשר חדירתם עלולה להביא לתחלואה קשה (מחוללי מחלה)ניםפתוגגורמים גם 

חלק מהמחקרים האחרונים מצאו כי פסטור  -סטרום ועליה ביכולות ההגנתיות של הקול .1
ספג במעי ולתת את ההגנה המיטבית לעגל ילה( IgG)הקולסטרום מעלה את יכולות הנוגדנים 

 .לא מפוסטר סטרוםובהשוואה לעגלים אשר הוגמעו בקול
 

 :יחד עם זאת יש לזכור כי
מלכתחילה במידה ורמת הזיהום בו היא  ."סטירלי"קולסטרום מפוסטר לא הופך להיות נוזל  .6

אותו לגמרי ואינו הופך אותו בהכרח לנוזל מציל " מטהר"לא תקין גבוהה מאד הרי גם פסטור 
לכל ואבדן גלוקוז ו PHה ב יריד ,ברמת החלבון תפוגעבחלב חיידקים  גבוהה שלהמצאות  .חיים
 ....או משפרמטיב הפסטור אינו אלו 

ים איכותיאו חלב קולסטרום  הבטיחהנה הכרחית לובקרה על פעולתה תחזוקת המפסטרת  .1
זמן עבודה  ,ומחייבת ידע טכנולוגיעל ידי המגדל התחזוקה היא ברמה יומית  .יותר יםובטוח

 .ןוצרותיוזיהוי תקלות בשלב הראשוני לה

 .טרם פסטורוסטרום ושל הקולאיכותית המפסטרת אינה תחליף לבדיקה מקדימה  .1

 .דולר 61,000 -67,000פ גודלה בין "עלות המפסטרת נעה ע .4

פי  ועלבמהלך השנה סטרום והחלב העודף אותה המשק מייצר ויש לחשב את כמות הקול .5
 .לקבל החלטה על גודל המפסטרת והספקי העבודה שלהיש התוצאה 

 
 

 : לסיכום
מתן במקום  ת המחלה מניעבוסטרים הנם צעד נוסף בהשקעה חכמה קולסטרום ובחלב מפשימוש ב

 . טיפולים יקרים שבחלק מהמקרים הנם מאוחרים מידי
 בחלב מלאמעבר להגמעת יונקים מחלב עודף מומלץ לשקול " ובליםס"בימים אלו בהם חלק מהמגדלים 

שיפור גם בלהשלים את המהלך  ישזו כבלה החלטה כמובן ברגע שהתק. במקום שימוש בתחליפי חלב
המתקדמת רכישת מפסטרת תשמש את המגדל כחלק מהמדיניות  .של חלב זה הבטיחות הביולוגית

 .ושיפור רווחתםמגורמים פתוגנים   בפרות1תחלואה ביונקיםהלצמצם 


