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 :תקציר

-03 סביב הנעשית רקטלית בדיקה ידי על הינה חלב בפרות הריון בדיקות לביצוע העיקרית השיטה

 להגעת והמתנה קשירתה, הפרה הבאת את מצריכה זו שיטה. האחרונה ההזרעה ממועד יום 04

 יומה מסדר מופרעת גירה ולהעלות לרבוץ במקום הפרה. פולשנית רקטלית בדיקה לביצוע הרופא

 המודעות והגברת הטכנולוגיה התפתחות עם, כיום. ברווחתה גם לפגיעה להוביל העלול הרגיל

 להוביל מחד היכולות, חלב בבקר הריון בדיקות לביצוע מתקדמות שיטות נוספו הפרה לרווחת

 אדם בכוח ולהתייעלות הפרה ברווחת לשיפור להוביל ומאידך הבדיקה ביצוע מועד להקדמת

 בארץ גם קיימת אשר, חלב בדגימות הבדיקה לביצוע מסחרית ערכה ישנה שנים מספר מזה. ברפת

מטרת המחקר הנוכחי הייתה . מאוד גבוהות הערכה של והסגוליות הרגישות. בה להשתמש וניתן

: בשני מועדים שוניםלבחון את יעילות ביצוע בדיקות ההיריון בחלב כתחליף לבדיקות רקטליות 

במועד הראשון מטרתנו הייתה לבחון את . יום לאחר ההזרעה 00. ב, יום לאחר ההזרעה 08. א

במועד . י הריקעל ביצועי הרבייה השונים ובעיקר על מספר ימ בדיקת ההיריוןהקדמת  השפעת

השני מטרתנו הייתה לבחון את ההשפעה של הבדיקה בחלב על מדדי רווחת הפרה וכן על ייצור 

יום לאחר  08פרות , חלקו הראשון של הניסוי בוצע ברפת בצפון הארץ. החלב סביב יום הבדיקה

ה ואילו הקבוצ 93 – 08קבוצה אחת נבדקה להריון בחלב ביום . ההזרעה חולקו לשתי קבוצות

בחינת ההשפעה של (. יום לאחר ההזרעה 00-04)השנייה נבדקה על ידי הרופא כמקובל כיום 

יום באותן פרות שזוהו כלא  10על מספר ימי הריק הראתה קיצור של  בדיקת ההיריוןהקדמת 

קיצור זה הינו בעל . 00בהשוואה לפרות שזוהו כלא הרות בבדיקת רופא ביום  08הרות ביום 

חלקו השני של הניסוי . ומקצועית ויכול להוביל לשיפור במדדי רבייה של הרפתמשמעות כלכלית 

. בחן את השפעות בדיקת ההיריון בחלב על מדדי רווחת הפרה  וייצור החלב בשני משקים גדולים

ראינו , לעומת זאת. בין הקבוצות משמעותייםייצור החלב סביב יום הבדיקה לא הראה הבדלים 

הקדמת ביצוע בדיקות , לסיכום. רות שנבדקו בחלב בעיקר בעונת החורףשיפור במדדי רווחת הפ

, ההיריון בחלב יכול להשפיע על קיצור ימי הריק ובעקבות זאת להוביל לשיפור כלכלי מצד אחד

מצד שני ביצוע הבדיקה כתחליף לבדיקת רופא ללא קיצור הימים יכול להוביל לשיפור ברווחת 

 .ע משימות נוספות לטובת הרפתןהפרה וכן יפנה את הרופא לביצו

 

 



Abstract 

The main method of performing pregnancy tests on dairy cows is by rectal examination 

performed around 40-45 days from the last insemination. This method requires bringing 

the cow, tying her up and waiting for the doctor to come for an invasive rectal 

examination. The cow instead of lying down and ruminate is disturbed from her normal 

day that may affect her well-being and welfare. Today, with the development of 

technology and increased awareness of cow welfare, advanced methods have been added 

to perform pregnancy tests on dairy cattle, which can on the one hand lead to early 

testing and on the other hand lead to improved cow welfare and manpower efficiency in 

the barn. For several years now, there has been a commercial kit for performing the test 

on milk samples, which also exists in Israel and can be used. The sensitivity and specificity 

of evaluation is very high. The aim of the present study was to examine the effectiveness 

of performing pregnancy tests in milk as a substitute for rectal tests at two different times: 

a. 28 days after insemination, b. 42 days after insemination. At the first option, our goal 

was to examine the effect of early pregnancy testing on various reproductive performance 

and especially on the number of open days. At the second option, our goal was to 

examine the effect of the milk test on cow welfare measures as well as on milk production 

around the day of the test. The first part of the experiment was performed in a barn in 

the north of the country, cows 28 days after insemination were divided into two groups. 

One group was tested for pregnancy in milk on 28-30 days after AI while the other group 

was examined by the doctor as is done today (42-45 days after insemination). Examining 

the effect of early pregnancy test on the number of empty days showed a 16-day 

shortening in those cows identified as non-pregnant on day 28 compared with cows 

identified as non-pregnant on day 42 by rectal examination done by the doctor. This 

shortening is economically and professionally important and can lead to improvement in 

reproductive performance of the dairy farm. The second part of the experiment 

examined the effects of pregnancy testing in milk on cow welfare and milk production in 

two large dairy farms. Milk production around the day of the test showed no significant 

differences between the groups. In contrast, we saw an improvement in the well-being 

indices of cows tested in milk especially in the winter season. In conclusion, early 

pregnancy tests in milk can lead to less open days and to economic improvement on the 

one hand. On the other hand performing the test as a substitute for rectal palpation test 

without shortening the days for examination can lead to improved cow welfare and will 

give the doctor longer time to perform additional tasks in favor of the dairy farm and the 

farmer. 

 

 



 

 :מבוא

 כלכלית של הרפת-מדדי רבייה מהווים את אחד המדדים החשובים והעיקרים להצלחה המקצועית

(Inchaisri et al., 2010; Ribeiro et al., 2012) . ימי ריק"משיעורי התעברות נמוכים ורפת הסובלת "

עלייה בימים בתחלובה , ארוכים נאלצת להוצאת פרות שאינה רצונית הנגרמת מבעיות התעברות

שיווק לאורך השנה -רפת כזו נפגעת באופן משמעותי ביכולת תכנון הייצור. וירידה בייצור החלב

וביל גם לירידה ברווחיות הרפת פגיעה זו עלולה לה. ובעיקר ביכולת התכנון של מועדי ההמלטות

(De Vries, 2006; Lee and Kim, 2007 .)השיטה הנהוגה לביצוע בדיקות הריון ברפתות , כיום

יום  03-04ישראל הינה על ידי הרופא המטפל באמצעות ביצוע בדיקה רקטלית הנעשית סביב 

ת הרופא בעמדת קשירת הפרה והמתנה להגע, שיטה זו מצריכה הבאה. ממועד ההזרעה האחרונה

מה שעלול להוביל לפגיעה , פעולות אלו מוציאות את הפרה  מסדר יומה הרגיל. הבדיקה

 .ברווחתה

לביצוע בדיקות הריון בבקר היכולות מצד  עם התפתחות הטכנולוגיה קיימות שיטות נוספות, כיום

. ת הפרהאחד להוביל להקדמת מועד ביצוע הבדיקה והאבחנה ומצד שני להוביל לשיפור ברווח

אחת השיטות הינה בדיקה באמצעות מכשיר אולטראסאונד נייד המאפשרת מחד הקדמת מועד 

אך מאידך גם זו הנה בדיקה פולשנית המצריכה מיומנות של , לאחר ההזרעה 00הבדיקה ליום 

שיטה נוספת שפותחה בשנים האחרונות הינה . הבודק וכן את קשירת הפרה לצורך הבדיקה

. (Green et al., 2005)יום לאחר ההזרעה  08הניתנת לביצוע כבר מ   מת חלבבדיקת הריון בדגי

כפתורי "המופרשים מ( PAGs)שיטה זו למעשה בוחנת את ריכוז החלבונים הספציפיים להריון 

בהתאמה על  30.0%-ו 38.9%)השיטה הינה בעלת רגישות וסגוליות גבוהות (. טילידוניםקו" )השליה

הבדיקה הינה . מההזרעה ואמינותה עולה ככל שימי ההיריון עולים 08כבר מיום ( פי נתוני החברה

יתרון נוסף של הבדיקה הזו . דיגום בחליבה –וקלה ליישום  –בלי להפריע לפרה  –בדיקה נוחה 

טוי בכך שאינה דורשת את קשירת הפרה ושינוי סדר יומה ועל כן גם אינה פוגעת בא לידי בי

שירות זה . המאפשר את ביצוע הבדיקה IDEXXכיום ישנו בארץ קיט מסחרי של חברת . ברווחתה

ביצוע בדיקות הריון מוקדמות . ה בקיסריה"ניתן היום על ידי מועצת החלב ומתבצע במעבדת מאל

ת הפרות שאינן בהריון הינו בעל חשיבות רבה ויאפשר החזרתן המהירה על מנת לזהות דווקא א

יש . קיצור הזמן להזרעה חוזרת יכול להוביל לשיפור ביצועי הרבייה של העדר. למעגל ההזרעות

עבודה . לזכור שמועד ההזרעה הינו מדד מפתח בהקשר של היכולת לשפר את מדדי הרבייה ברפת

הראתה שהיעילות הכלכלית של זיהוי ההיריון תלויה בכמה ( LeBlanc, 2013)בקנדה שנעשתה 

השפעת הבדיקה עצמה על . 9אמינות הבדיקה . 0מועד ביצוע הבדיקה לאחר ההזרעה . 1: גורמים

הננקטות בפרות השליליות ( הטיפולים)מהות השיטות . 4-הייחומים ויעילות זיהוי . 0מוות עוברי 

השיטות העיקריות בהן נוהגים לצורך החזרת הפרה  .לצורך החזרתן המהירה למעגל ההזרעות

 :למעגל ההזרעות הינן

וכתוצאה מכך קבלת ייחום וביוץ , (במידה וקיים)לצורך ניוון הגוף הצהוב ( PG)מתן פרוסטגלנדין 

וביצוע  GnRH ,PGהמשלב הזרקות של  OvSynchהתחלת סנכרון כגון . ימים מאוחר יותר 0 – 9

 . הזרעה עיוורת בהמשך

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030216001302#bib0055


מרות האפשרויות של החזרת הפרה להזרעה כמה ימים מוקדם יותר צריך לקחת בחשבון את ל

מתן , כמו כן. העלייה הצפויה בשימוש בהורמונים וכן בצורך לקשור את הפרה לצורך מתן הטיפול

ל  03הטיפול ההורמונלי עלול למנוע מהפרה את האפשרות לחזור לייחום באופן טבעי בין הימים 

ל מראות "עבודות רבות גם מהארץ וגם מחו. כן קיימת באחוז לא קטן של הפרותתופעה שא 00

ששימוש מוגבר בהורמונים אינו מוביל לעליה בשיעורי התעברות בהשוואה להזרעות טבעיות ואף 

השימוש בבדיקות ההיריון , כתוצאה מכך (.(Lavon et al., 2016; Friedman et al., 2012להיפך 

יוכל להוביל לשיפור ברווחת הפרה וכתוצאה מכך , ל לשיפור במדדי הרבייהבחלב גם אם לא יובי

 .במדדים מקצועיים

 :מטרות המחקר

, לייחום החזרה מועד עללאחר ההזרעה  08ביום  הריון אי של מקדים זיהוי של היעילות בחינת .1

 04 – 03זיהוי אי הריון בבדיקת הריון שגרתית של הפרה ל בהשוואה הריק וימי ההתעברות שיעורי

 .יום לאחר ההזרעה

בהשוואה לבדיקות הריון המבוצעות  מוקדמות הריון בדיקות של הכלכלית היעילות בחינת .0

 .במועד הרגיל

יום לאחר ההזרעה כתחליף לבדיקה  03 – 94בחינת היעילות של זיהוי הריון מוקדם בחלב . 9

 .הרופא לצורך שיפור רווחת הפרהרקטלית על ידי 

יום לאחר ההזרעה תשמש ככלי ניטורי לזיהוי מוות עוברי  03 – 44ביצוע בדיקה נוספת בחלב . 0

 .מאוחר

 

 : שיטות העבודה

 אחת קבוצה. קבוצות לשתי יחולקו ההזרעה לאחר יום 08 ל המגיעות פרות :0+  1מטרות 

 הקבוצה ואילו ,רקטלית בבדיקה (לאחר ההזרעהיום  03-00) היום כנהוג הרופא ידי על תיבדק

 מקבוצת" חיוביות" פרות .לאחר ההזרעה 08 ביום בלבד החלב דגימת באמצעות תיבדק השנייה

 לפני וכן, ההזרעה לאחר יום 43-03, בחלב נוספת בדיקה וייבדקו, טיפול שום יעברו לא החלב

 הנהוג פי על יטופלו 08 ביום בחלב בבדיקה שליליות תאובחנה אשר פרות. הצפוי הייבוש מועד

לבחון את השפעת הבדיקה המוקדמת על קיצור ימי הריק  מנת על יבדקו אשר מדדים  .במשק

 ממצאי .התעברות ושיעורי ריק ימי, ההזרעה למועד שלילית הריון מבדיקת ימים: ומדדי הרבייה

 הטיפולים יעילות של סטטיסטית בחינה לצורך בהמשך וישמשו, נעה" בתוכנת יתועדו הבדיקות

 במודל. SAS תוכנת של מתאימים מודלים באמצעות יעשה הנתונים ניתוח. הרבייה מדדי על

 ומועד השליליות בפרות הטיפול סוג, ההיריון בדיקת ביצוע אופן השפעת את נבחן הסטטיסטי

 ".הריק ימי"ו ההתעברות שיעורי, להזרעה הפרה חזרת על הטיפול

חולקו לשתי קבוצות , יום 03שלא נצפו בדרישה עד כ , לאחר הזרעה כל הפרות :0+  9מטרות 

נבדקה להריון ' נבדקה להריון על ידי הרופא המטפל ואילו קבוצה ב' קבוצה א. באופן אקראי

כדי להעריך את השפעת ביצוע (. יום מההזרעה 03-00שתי הבדיקות יבוצעו במועד של )בחלב 

מספר הפעמים שיש לקשור את  :דקו המדדים הבאיםבדיקות הריון בחלב על רווחת הפרה נב

משך הזמן בו מחכה הפרה לרופא , משך הזמן הלוקח לקשור את הפרה, הפרה לבדיקת רופא

. משך הזמן עד החזרת הפרה לקבוצה ומשך הזמן הכללי בו הופרעה שגרת הפרה, לצורך הבדיקה



, זמני אכילה, זמני רביצה)הגות מדדי התנ, במקביל נבחנו מדדי הייצור של הפרות בשתי הקבוצות

ח אקסל ייעודי ושימשו "ובדו" נעה"ממצאי כלל הבדיקות תועדו בתוכנת  .(העלאת גירה ועוד

 .SASניתוח הנתונים נעשה בתוכנת . לצורך בחינה של השפעת אי קשירת הפרה על רווחתה

 

 :0+  9מטרות  שיטת העבודה: 1איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ניסוי זה נערך בשנה האחרונה במשק קיבוצי בודד בצפון הארץ :1+0למטרות  תוצאות

יום אחרי ההזרעה   04 – 03מציגה את הפרות אשר נבחנו להריון על ידי הרופא כ  1 טבלה מספר

מהפרות הגיעו להמלטה  80%כ , יום לאחר ההזרעה 00יום הבדיקה הממוצע היה . וזוהו כחיוביות

יצאו  4% –ו כ  מהפרות הפילו לאחר בדיקת ההיריון החיובית  8.4%כ . ניסויאו היו הרות בסוף ה

 (.1טבלה )יום  101ימי הריק של אותן פרות חיוביות היו כ . כהרות ולא הגיעו להמלטה

 יום לאחר הזרעה 00מדדי רביה עבור פרות שאובחנו הרות לאחר בדיקת רופא : 1טבלה מספר 

 

פרות אשר נבדקו בחלב והוגדרו כחיוביות מתוארות  1בטבלה בהשוואה לקבוצה זאת המתוארת 

יום לאחר ההזרעה ואילו הבדיקה  90ניתן לראות שיום הבדיקה הראשונה היה כ . 0בטבלה מספר 



ימי הריק של אותן . לאחר ההזרעה בממוצע 48יום מאוחר יותר סביב יום  00ה נעשתה כ יהשני

  . ם לא שונה מפרות חיוביות שנבדקו על ידי הרופאיו 100פרות חיוביות בשתי הבדיקות היה כ 

 

 

יום  48ו  90מדדי רביה עבור פרות שאובחנו הרות לאחר בדיקת הריון בחלב : 0טבלה מספר 

 לאחר הזרעה

 

פרות אשר אובחנו כהרות בבדיקה הראשונה לא הגיעו למועד  40ניתן לראות ש  0מטבלה מספר 

מהפרות  01ניתן לראות ש . פרות 40מתארת מה קרה עם אותן  9טבלה מספר . הבדיקה השנייה

פרות לא נבדקו בדיקה שנייה מסיבות שונות אך  19, אובחנו כשליליות במועד הבדיקה השנייה

ממצא נוסף מענין הינו שמהפרות . ת לא נבדקו בגלל גמר המחקרפרות נוספו 10נשארו הרות ו 

 .הפילו ולא הגיעו להמלטה( 1.00%)פרות  0אשר התגלו חיוביות בבדיקה השנייה רק 

הסיבות לכך שפרות חיוביות בבדיקת הריון מוקדמת לא הגיעו לבדיקת הריון : 9טבלה מספר 

 נוספת

 

המאובחנות כשליליות בבדיקת הריון מוקדמת מול עניין הינו דווקא מה קורה לפרות המדד המ

מציגה את אותן פרות שהיו  0טבלה מספר . הפרות המאובחנות שליליות בבדיקת הרופא

ימים מוקדם  13יום הבדיקה הינו כ . א: ניתן לראות כמה נקודות חשובות, שליליות בכל מועד

עו פעם נוספת כאשר המרווח הוזר 33%ו כ  04%מרבית הפרות כ (. 09מול יום  99יום )יותר 

קבוצת הפרות אשר נבדקו בחלב . יום 10להזרעה הנוספת לא היה שונה בין הקבוצות ועמד על כ 

ימי ריק בהשוואה לקבוצת הפרות אשר  10יום בממוצע לאחר ההזרעה הראו קיצור של כ  99כ 

 (.0טבלה מספר ; בהתאמה 030מול  188)נבחנו על ידי הרופא 



 דדי רביה עבור פרות שאובחנו לא הרות בבדיקת חלב בהשוואה לבדיקת רופאמ: 0טבלה מספר 

 

 

לצורך ביצוע בחינה כלכלית של השימוש בבדיקות הריון מוקדמות ישנם מספר הנחות שיש להניח 

כאשר מסתכלים על בדיקות הרופא יש לדעת את . בצד ההוצאות לכל טיפול ובצד ההכנסות

ולכן קיים קושי לבצע הערכה כמה  כלליכיום התשלום הינו . ההוצאה על עבודת הרופא במשק

, מצד שני. (דולר 0.4= עלות בדיקה רקטלית  –מהספרות )  יקות הריון בלבדהתשלום הינו על בד

 0שקל לבדיקת הריון בהנחה שלכל פרה נבצע  9 –לביצוע הבדיקות בחלב ההוצאות ידועות 

עלינו לדעת את שיעורי ההתעברות הממוצעים , כמו כן. שקל לפרה 10בדיקות נגיע להוצאה של כ 

טבלה . על פי התפלגות המחזורים 08ות החוזרות להתייחם עד יום אחוז הפרלפי תחלובה וכן את 

מנסה לתת הערכת עלויות לכל סוג בדיקה על פי הפרמטרים שהוזכרו לעיל תוך  4מספר 

 .התייחסות לממוצעי העדר הישראלי לגבי שיעורי התעברות והתפלגות מחזורים

 ריון מוקדמותאומדן כלכלי לגבי הכדאיות של ביצוע בדיקות ה: 4טבלה מספר 

 

ימי ריק ניתן לראות רווח של כ    4בהתייחס להערכות שהוכנסו למודל זה יחד עם שיפור של 

 . ₪ 1433במבכירות ואילו בפרות הרווח דווקא יותר גבוה כ ₪   1940

רפתות משולשות )גדולים  משקיםבשני הניסוי בשנה האחרונה התבצע : 9+0למטרות  תוצאות

 . (פרות 1333עם מעל ל 

אחד המדדים אשר משפיעים על רווחת הפרה הינו הזמן בו היא קשורה לצורך טיפולים שונים 

בניסוי זה נבדק הזמן בו שהו . וכן הזמן בו היא מחוץ לקבוצתה הרגילה ולכן מופרעת שלוותה



 (ב+א) 1גרף מספר . הפרות מחוץ לקבוצתן והזמן בו הן היו קשורות לצורך ביצוע בדיקת ההיריון

בו הן נמצאות מחוץ לקבוצתן וזמן כללי היותן קשורות את התפלגות הפרות לפי זמן  מתאר

ניתן לראות את ההבדלים הגדולים הקיימים בין המשקים הקשורים כמובן לממשק בכל . גילהרה

 43%ניתן לראות ש כ ' במשק א. רפת ולמועד ההגעה של הרופא ביחס למועד חליבת הפרה

. שעות קשורות 9שעות מחות לקבוצתן ו כ  0יון נמצאות קרוב ל מהפרות המגיעות לבדיקת הר

 0.4שעות מחוץ לקבוצה ו כ  9ר יותר בשני המקרים ועומד על כ צמשך הזמן הינו ק' במשק ב

 .שעות קשורות

 

 

  לפי משך הזמן בו הן נמצאות מחוץ לקבוצתן או קשורות התפלגות הפרות  :1גרף מספר 

 

מציגה את הממוצעים המתוקנים של זמן קשירת הפרות וזמן שהייתן מחוץ  4טבלה מספר 

משך הזמן בו . בעונות השנה השונות וכן את האינטראקציה ביניהם, לקבוצתן בעדרים השונים

היה כמובן שונה , הפרות היו קשורות לבדיקת רופא ומשך הזמן הכללי בו הן היו מחוץ לקבוצתן

ניתן לראות שבעוד שקבוצת הפרות שנבדקו בחלב לא . הרפתותבין הקבוצות אך גם שונה בין 



שעות  9.4מעל כ ' אקבוצת הפרות שנבדקו על ידי הרופא היו קשורות במשק , היו קשורות כלל

נמצא הבדל גם בין  (.4טבלה מספר P < 0.01 ) שעות בממוצע  0.4כ ' בממוצע ואילו במשק ב

כאשר עונת החורף התאפיינה במשך זמן ארוך יותר בו היו הפרות קשורות או , עונת הקיץ לחורף

    (. 4טבלה מספר )  נמצאו מחוץ לקבוצתן

 

 

 

או מחוץ על משך הזמן בו הפרות היו קשורות  רם העדר וגורם העונהוגהשפעת :  4טבלה מספר 

 .לקבוצת האם שלהן

 

 .P < 0.01הבדל מובהק בין הגורמים * 

מתוקנים של מספר השעות בו היו הפרות קשורות או מחות לקבוצת בעדרים השונים ממוצעים 

אופיין עם מספר שעות רב יותר בו הפרות היו קשורות בהשוואה ' עדר א. 0מתואר בגרף מספר 

 .הזמן הכללי בו הן שהו מחוץ לקבוצתן היה אף הוא ארוך יותר, כמו כן' לעדר ב

ו הפרות היו קשורות או שהו מחוץ לקבוצתן בעדרים מספר השעות ביממה ב  :0גרף מספר 

 השונים 



 

שתי סוגי . רקטלית על ידי הווטרינר. ב, בחלב. א: בדיקות ההיריון נעשו כאמור בשני אופנים

בדיקה נוספת בחלב נעשתה כ שבועיים מאוחר יותר בין . יום מההזרעה 00הבדיקות נעשו סביב 

התוצאה המעניינת ביותר במקרה זה . 0תוצאות הבדיקות מתוארות בטבלה מספר . 03ל  44יום 

יום לאחר ההזרעה בדומה לבדיקת הרופא הינה מה קורה עם הפרות  00כאשר הבדיקה נעשת כ 

מהתבוננות . אשר מקבלות בחלב תשובה שאינה ודאית ולא ברור האם הפרה הרה או ריקה

פרות  03נמצאו ' במשק ב, לא היו מקרים כאלה כלל' בתוצאות ניתן לראות שבעוד שבמשק א

מבחינת אותן פרות . במועד הבדיקה השני( 8%)פרות  00במועד הבדיקה הראשון ואילו ( 4.9%)

פרות היו  03פרות שלא הייתה תשובה ברורה עבורן במועד הבדיקה הראשון  03ראינו שמתוך 

לעומת זאת במועד הבדיקה השני . פרות התבררו כחיוביות 3שליליות וחזרו לייחום ואילו רק 

. התבררו כשליליות 0התבררו כחיוביות ורק  03פרות ללא אבחנה מדויקת  00חר יותר מתוך המאו

מעניין לשים לב שאחוז הפרות השליליות הינו נמוך בצורה משמעותית במועד הבדיקה , כמו כן

ממצא זה מחזק את החשיבות בביצוע . השנייה עם כי עדין ישנן פרות שהיו חיוביות ועברו הפלה

 .שלושה לאחר הבדיקה הראשונה –ת בחלב כשבועיים בדיקה נוספ

 שיטת הבדיקה ומועד הבדיקה וההשפעה על התוצאה:  0טבלה מספר 

 



בשתי הקבוצות מחמישה ימים לפני ועד חמישה ימים יומי החלב הנתוני מתאר את  9גרף מספר 

, כמו כן. ומימהגרף ניתן לראות שלא נמצא הבדל מובהק בייצור החלב הי. לאחר בדיקת ההיריון

 . גם לא נמצאו הבדלים מובהקיםכאשר בחנו את ייצור החלב בכל משק בנפרד 

 נתוני חלב יומי לפני ואחרי בדיקת ההיריון בחלב ועל ידי הרופא: 9גרף מספר 

 

לא נמצאו הבדלים . 0כמויות החלב בכל משק בנפרד ביום הבדיקה עצמה מתוארות בגרף מספר 

בין פרות אשר נבדקו בחלב לבין פרות אשר נבדקו על ידי הרופא עם כי פרות אשר נבדקו בחלב 

 (.0גרף מספר )בהתאמה ' ו ב' ליטר יותר במשק א 3.3ל  3.9נתנו בין 

 

 ום בדיקת ההיריון בחלב מול בדיקה על ידי רופאנתוני חלב יומי בי: 0גרף מספר 

 

 SCRהינו עם תגי ' משק א. לכול משק בנפרדרווחת הפרה נבחנה על פי פעילות התגים של הפרות 

לא נמצאו . נבחנו לאורך עונת החורף בלבד( SCR)' נתוני משק א. מ"הינו עם תגי צח' ואילו משק ב

נבע מכך שהנתונים נבחנו בעונת החורף בלבד הבדלים משמעותיים בין הקבוצות יתכן וזה 

 (. נתונים לא מוצגים)

מציג את  4גרף מספר . נבחנו גם בעונת החורף וגם בעונת הקיץ( מ"תגי צח)' נתוני משק ב

במהלך עונת החורף נמצאו הבדלים . הנתונים לכלל המדדים כפי שנתקבלו בעונת החורף

מובהקים במרבית המדדים לטובת קבוצת הפרות שנבדקו בחלב עובדה המעידה ל רווחת פרה 

ההבדל היחידי שנמצא היה במדד של יחס לעומת זאת בעונת הקיץ (. 4גרף מספר )טובה יותר 



בניסוי זה נמצא . מדד בו ככל שהפרה יותר פעילה ופחות רובצת הוא גבוה יותר –רביצה /פעילות

 (. 0גרף מספר )מדד זה גבוה יותר בקבוצת הפרות שנבדקו על ידי הרופא 

בעונת  השפעת שיטת בדיקת הריון על מדדים שונים הקשורים לרווחת הפרה :4גרף מספר 

 החורף

 

 הקיץהשפעת שיטת בדיקת הריון על מדדים שונים הקשורים לרווחת הפרה בעונת : 0גרף מספר 



 

ביצוע בדיקות הריון בחלב יכול להוביל למהפכה ממשית בכל עבודת רופא הרפת  :סיכום

מצד אחד ביצוע של בדיקות הריון מוקדמות היכולות להוביל  תשיטה זו מאפשר. והרפתנים

לזיהוי מוקדם של פרות שאינן בהריון ועל ידי כך לצמצם את ימי הריק המהווים נתון כלכלי 

ביצוע בדיקות , מצד שני . חשוב ברפת מכיוון שלכל יום ריק עודף ישנו ערך כלכלי לא מבוטל

ג על ידי רופא המשק יכול להוביל לשיפור רווחת יום לאחר ההזרעה כפי שנהו 04 - 03בחלב 

בעבודה זו בחלק אשר כלל הקדמת בדיקת . הפרה על ידי מניעת קשירתה והוצאתה מקבוצתה

ימי ריק בהשוואה לפרות שהתגלו שליליות רק  10יום נמצא קיצור של כ  08ההיריון בחלב ל 

ון בחלב במועד המקובל כיום ללא פרות אשר נבדקו בדיקות הרי, כמו כן. מההזרעה 00סביב יום 

עליה במספר , ירידה בכמות הצעדים, הקדמה הציגו בעיקר בעונת החורף עליה בזמן מנוחת הפרה

עליה ביחס רביצה עמידה וכן ירידה כללית ביחס בין פעילות הפרה לזמן , הרביצות ביממה

פחות פעילה  ככל שהוא נמוך יותר ככה הפרה –מנוחתה מדד אשר בודק כמה הפרה פעילה 

האחרון בעונת הקיץ לא נמצאו הבדלים במדדים אלו פרט למדד , לעומת זאת. ויותר במנוחה

שגם בקיץ הראה שפרות אשר נבדקו בחלב הינן פחות פעילות ויותר במנוחה בהשוואה לפרות 

, כמו כן. נתוני החלב היומי ביום הניסוי לא היו שונים בין קבוצות הפרות. שנבדקו על ידי רופא

כאשר מסתכלים על ייצור החלב חמישה ימים לפני וחמישה ימים אחרי לא רואים הבדלים 

נקודה נוספת מאוד חשובה שלא תמיד מסתכלים ומתייחסים אליה הינה עבודת . משמעותיים

רופא כאיש מקצוע חשוב ברפת חייב שיהיה לו זמן להתעסק עם פעולות רפואיות . הרופא

חשוב מאוד שיהיה לו זמן להקדיש לרפתן , כמו כן. ן לבצע בלעדיומשמעותיות וחשובות שלא נית

הקטנת נפח הפעילות . לצורך מעבר על נתונים במחשב ניתוחם ומתן המלצות על פי התוצאות

חשוב . השגרתית תועיל מאוד לעניינים אלו ותייעל את עבודת הרופא לטובת הפרות והרפתנים

הרפתנים סיפרו על ירידה משמעותית במספר מאוד לציין שברפתות בהם התבצעה העבודה 

כ הרופא לא "הפרות המגיעות לרופא וכתוצאה מכך התפנה זמן לעניינים אחרים אליהם בדר



 –" פתאום היה לו זמן לראות את היונקים ולהרים רגלים". מספיק להגיע בגלל סדר יומו העמוס

רק חצי מהפרות הופנו ציטוט מפי רפתנית שביצעה את הניסוי בשנה האחרונה וזה כאשר 

ציטוט מפי רפתן נוסף שהתחיל  – "פרות ביום הרופא 4פתאום היו לי רק . "לבדיקה בחלב

בעקבות עבודה זו התחלנו לבצע שינוי באופן עדכון ההיריון בספר . לאחרונה לעבוד בשיטה זו

עדר ה אל ספר ה"העדר ובנעה כך שתוצאות בדיקת ההיריון בחלב יגיעו ישירות ממעבדת מאל

שינוי זה יאפשר קליטה אוטומטית של . יקלטו במערכת ויועברו ישירות לתוכנת נעה בכל רפת

כרגע אנו גם מתכננים יצירת קובץ אוטומטי . התוצאות ללא צורך בעדכון ידני על ידי הרפתן

להבאת אותן פרות בטופס מיוחד ליומן העבודה משם הרפתן יוכל להדפיס את הטופס לצרפו 

 .ב ולהימנע מרישום מיותרלדגימות החל

הרופא והרפתן ללא קשר , שיטת הבדיקה בחלב יכולה להוביל לשיפור רווחת הפרה :מסקנות

הקדמת הבדיקה יכולה להוביל לקיצור ימי הריק בהתאם לטיפול באותן פרות . למועד הבדיקה

לעקוב אחרי בנושא זה חשוב לזכור שאין הכרח במתן הורמונים באופן מידי ניתן פשוט . שליליות

אותן פרות שליליות על מנת לזהות אותן חוזרות לייחום ורק במקרים בעיתיים לעשות שימוש 

 . בתוכניות סנכרון למיניהן
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