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 תקציר: . 4

של   הגבוהים  במחירים  ביטוי  לידי  בא  זה  מחסור  בחמאה,  עולמי  מחסור  מזהים  האחרונות  בשנים 

במדינות   והן  המתפתחות  במדינות  הן  חלב  לשומן  בביקושים  מהעלייה  נובע  למחסור  הסיבה  החמאה. 

אנו מזהים    המפותחות בישראל  גם  כ  2019מחסור בשומן המתבטא בשנת  .  טון    3,000-במחסור של 

מכילה   )חמאה  המחסור   82%חמאה  אך  הגלובליות,  לסיבות  דומות  בישראל  למחסור  הסיבות  שומן(. 

את  מגדילים  חמאה  הגבוהים של  העולמיים  המחירים  המחירים,  אפקט  בגלל  בישראל  מחריף  העולמי 

את ריכוז השומן בחלב בשלב הראשון יש להימנע ממצב  הביקוש לחמאה מייצור מקומי. בכדי להעלות  

נמוך בכרס  pH .1של דיכוי ייצור השומן בחלב. מקובל כיום כי דיכוי ייצור שומן החלב תלוי בשני גורמים:  

תקין בכרס כגון: בופרים, מזון גס, הגבלת פחמימות פריקות   pH ועל כן כל פעולה שתעזור לשמור על  –

י  דיכוי  את  תימנע  השומן.  ועוד  שומן2יצור  בחומצות  הזנה   . c:18 ביו עוברות  אלה  רוויות.  בלתי  -רב 

הידרוגנציה עלולים להוביל לדיכוי ייצור השומן  -בכרס נמוך תוצרי הביו pH הידרוגנציה בכרס ובמצב בו ה

 .  בעטין

הייתה   הניסוי  הגס,  הכדאיות  הבחינת  מטרת  התא  דופן  על  דגש  עם  המנה  הרכב  שינוי  של  כלכלית 

 לב.העלאת אחוז השומן בחל

פרות בתחלובה שלישית    224.  2019הניסוי בוצע ברפת קדם )משואות יצחק( במהלך יוני עד אוקטובר  

על זהות  קבוצות  לשתי  חולקו  חלב.  -ומעלה  ותנובת  בתחלובה  ימים  תחלובה,  מס'  בפי  הרכב  השינוי 

  17.0%  הכילהמנת הביקורת  המנה בקבוצת הניסוי התבסס על שינוי בתכולת המזון הגס והוביל לכך שב

NDF  מגק"ל/ק"ג ח"י, לעומת   1.78  -ממזון גס ממקור שחת חיטה ותחמיץ חיטה, וריכוזיות אנרגיה של כ

ה ה  ה  ב  ניסוימנת  מ  ה תבססהאך    22.0%היה  הגס    NDFשיעור  אותם  טכניים  זונותעל  אילוצים   .

בנפרד לכל  ונבדקתוצאות הניסוי  יום מתחילת הניסוי. 54שהתרחשו במהלך הניסוי הובילו לשינוי המנות 

ניתוח   של  ביצוע  אפשרו  הניסוי  תקופת  ומשך  בקבוצה  הפרות  שמספר  מכיוון  וזאת  בניסוי  תקופה 

בחלקו הראשון של הניסוי לא נמצאו הבדלים מובהקים בנתוני הייצור למעט   לכל חלק בנפרד.  יסטטיסט

יותר בארבע מאיות האחוז בקבוצת הביקורת ביחס לקבוצת הניסוי.   גבוה  בריכוז החלבון בחלב שהיה 

ב   יותר בקבוצת הניסוי  נמוכה  הייתה  ביום.    1.6בחלקו השני של הניסוי תנובת החלב לפרה  ק"ג חלב 

וי לא מצאנו הבדלים מובהקים בריכוז השומן והחלבון בחלב, אך למרות זאת תנובת בחלק זה של הניס

ב   יותר בקבוצת הביקורת  גבוהה  הייתה  כי   ק"ג חלב.  1.4החמ"ם  נמצא  ברור המזון שנערכו  בבדיקת 

מ   ארוכים  חלקיקים  כנגד  לברור  נטו  הניסוי  בקבוצת  היה    19הפרות  לא  הביקורת  בקבוצת  בעוד  מ"מ 

ח כנגד  הארוכים. ברור  החלקיקים  בעד  ברור  היה  ואף  וייתכן  אלו  המזון    לקיקים  ברור  בדיקת  תוצאות 



השינוי   בעקבות  החלב  בהרכב  שינויים  התקבלו  שלא  העובדה  את  להסביר  יכולות  זה  בניסוי  שביצענו 

 בהרכב המנה. 

 : רקע. 5

הג במחירים  ביטוי  לידי  בא  זה  מחסור  בחמאה,  עולמי  מחסור  מזהים  האחרונות  של  בשנים  בוהים 

 .החמאה

 .העלייה בביקושים לשומן חלב הן במדינות המתפתחות והן במדינות המפותחותמ נובעלמחסור  ההסיב

העלייה בביקושים במדינות המתפתחות נובעת מהגדלת הצריכה של שומנים מבע"ח, תופעה המאפיינת  

בביקוש לחמאה במדינות המפותחות  כלכלות מתעוררות בנהנות מגידול בתוצר )לדוגמא סין(, העלייה 

נובעת בעיקר מהשיפור התדמיתי של החמאה ביחס לשומן מוקדים מן הצומח )מרגרינה( מצד אחד  

הכולסטרול שנחשב עד לא מזמן "לרעל מסוכן" כבר לא נחשב ככזה )נמצא כי הקשר בין רמת 

ומצד שני שומני הטרנס   הכולסטרול בדם והתזונה אינו כה ברור( ולשומנים מן החי גם יש יתרונות

. לפי הערכות מומחים  1 המאפיינים את השומנים המוקשים נחשבים )ובצדק( למזיקים הרבה יותר

 .העלייה בביקוש לשומן חלב אינה אופנה חולפת והיא צפויה להישאר איתנו עוד זמן רב

חמאה טון חמאה ) 3,000-במחסור של כ 2019ראל אנו מזהים מחסור בשומן המתבטא בשנת גם ביש

המחסור העולמי מחריף   , אךשומן(. הסיבות למחסור בישראל דומות לסיבות הגלובליות 82%מכילה 

בישראל בגלל אפקט המחירים, המחירים העולמיים הגבוהים של חמאה מגדילים את הביקוש לחמאה  

 .מייצור מקומי

כושר הייצור ברפת הישראלית מאפשר הגדלת היצע החלב ולכאורה ניתן לגשר די בקלות על המחסור  

טון שומן ואם נניח כי בחלב  2,500 -טון חמאה משמעותם כ 3,000ע"י הגדלת ההיצע, מחסור של 

-בכ מיליון ליטרים כלומר הגדלת הייצור השנתי 66שומן הרי שמדובר תוספת ייצור של   3.85%הגולמי 

אבל, תוספת ייצור זו תגדיל את היצע החלבון מעבר לביקוש המקומי ויהיה על הענף לפנות   4.5%

טון אבקת  6,000-מיליון ליטרים מייצרים כ 66-עודפים אלו. עודפי החלבון נצברים כאבקת חלב כחוש, מ

ם המגלמים  חלב כחוש. אבקת חלב כחוש הינה קומודיטי הנסחר בשווקים העולמיים במחירים נמוכי

עודפי ייצור, עלות הפינוי של אבקת חלב כחוש נגזרת מהמחירים העולמיים מחד ומהמחירים המקומיים  

המגלמים את עלויות הייצור מאידך. עלות פינוי של טון אחד של אבקת חלב נאמדת ע"י מועצת החלב 

 .מיליון ₪ בכל שנה 60טון היא  ₪6,000 ומכאן שעלות הפינוי של  10,000-בכ



יבוא, א או בעזרת  עם הביקוש לשומן החלב הם  זאת הדרכים האחרות להתמודד  נחשפים    ךלאור  אז 

זמינות  כשרות,  רמת  )איכויות,  ביבוא  מתלות  הנובעים  נוספים  ולקשיים  העולמית  לתנודתיות המחירים 

נוי תכולת וכיו"ב( וגוזלים מהיצרנים בישראל את הזכות לספק את מלוא הביקוש לחלב ומוצריו. או ע"י שי

  0.2%-טון שומן שקולה להגדלת תכולת השומן בחלב הגולמי ב  2,500השומן בחלב הגולמי, תוספת של  

זה ישפר   ,לים את תכולת החלבון(, גם אם נצליח לשפר באופן חלקי את תכולת השומןי)ובתנאי שלא מגד

 את יכולתנו להתמודד עם הבעיה.

 ברמת המשק: להגדלת שיעור השומן בחלב  קיימות מספר דרכים

גנטי   .א זו    –  סלקציהוטיפוח  שניםדרך  מספר  לוקח  ארוך,  התגובה  זמן  אך  מאפשר ו  יעילה  לא 

 גמישות בין עונות. 

ההרכב התזונתי כלי זה נועד רק לאפשר את מיצוי הפוטנציאל הגנטי ו  –  הקפדה על ממשק אבוס .ב

 . 2של המנה

תזונתיות .ג תזונתיות    -  מניפולציות  במניפולציות  החלב  שימוש  בהרכב  שינוי  קצר מאפשר  בזמן 

אינה  במידת הצורך, עם זאת מידת השפעת השינוי על הרכב החלב בחזרה לשינוי ותוך אפשרות 

 . ברורה ולא ברור עד כמה שינויים כאלו כדאיים מבחינה כלכלית

פרה   בחלב  השומן  השומן  חומצות  הרכב  טריגליצרידים.  של  במבנה  בעיקר  את מצוי   המרכיבות 

ועד   הארבעשל החל משרשרת של  הוא מגוון ומכיל חומצות שומן  הטריגליצרידים   עשרים    פחמנים 

של    פחמנים. מקובל כי חומצות השומן שבין ארבעה לארבעה עשר פחמנים מיוצרות ברקמת העטין

ייצור הפרקורסורים לחמוצות  נובו(  -)דההפרה   ועל מנת להעלות את ריכוזם בחלב יש להעלות את 

צה לינולאית לרקמת של חומ  מסוימותעקב הגעת נגזרות    מסוימים במצבים  שומן אלו בכרס. בנוסף,  

הבקרה   ברמת  אלה  חומצות  של  ייצורן  מדוכא  בתאהעטין  ייצור    המולקולרית  לדיכוי  שמוביל  מה 

ואילו    . מקורן של חומצות השומן בחלב באורך של 3השומן בחלב שישה עשר פחמנים הוא מעורב 

חומצות השומן הארוכות משישה עשר פחמנים הוא ממערכת הדם. על אלו ניתן להשפיע ע"י הוספת 

 שומן למנה ובכך להעלות את ריכוזם.   

השומן בחלב.  לות את ריכוז השומן בחלב בשלב הראשון יש להימנע ממצב של דיכוי ייצור  בכדי להע

כיום   דיכוי מקובל  גורמים  כי  פעולה    –בכרס  נמוך    pH.  1:  3ייצור שומן החלב תלוי בשני  כל  כן  ועל 

את   ועוד תימנע  מימות פריקותחכגון: בופרים, מזון גס, הגבלת פ  תקין בכרס  pHשתעזור לשמור על  

הידרוגנציה בכרס  -עוברות ביו. אלה  רב בלתי רוויות  c:18הזנה בחומצות שומן  .  2דיכוי ייצור השומן.  

   וי ייצור השומן בעטין.כהידרוגנציה עלולים להוביל לדי-תוצרי הביובכרס נמוך  pHובמצב בו ה 



שימוש המבוססות על    הזנה  כגון להעלות את ריכוז שומן החלב  קיימות מניפולציות תזונתיות נוספות  

פלמיתיב זו התרכזנו בשימוש באמצעים  4תתוספות שומן עתירות בחומצה  אך בעבודה  המיועדים  . 

ייצור שומן החלב בלבד. תוצאות הניסוי מוצגות בנפרד לכל תקופה    לפתרון מצב של תסמונת דיכוי 

בניסוי וזאת מכיוון שמספר הפרות בקבוצה ומשך תקופת הניסוי אפשרו ביצוע של ניתוח סטטיטי לכל  

 חלק בנפרד.

 : מטרת המחקר. 6

 להעלאת אחוז השומן בחלב.ל דופן התא הגס, עם דגש עבחינת כדאיות כלכלית של שינוי הרכב המנה 
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פרות בתחלובה שלישית    224.  2019הניסוי בוצע ברפת קדם )משואות יצחק( במהלך יוני עד אוקטובר  

פי מס' תחלובה, ימים בתחלובה ותנובת חלב. הפרות שוכנו בשתי  -שתי קבוצות זהות עלומעלה חולקו ל

הפרות הוזנו במנה כולית שחולקה מדי   ונחלבו בסמיכות.  ,זההזהות, קיבלו משטר צינונים  סככות כוללות  

מות  בבוקר. לפני כל חלוקת מזון האבוס נוקה משאריות מזון ואלו נשקלו ונרשמו. דגי  08:00יום בשעה  

מדי שבועיים  נלקחו  וגודל חלקיקים  כימי  פעם    ,מזון להרכב  כל  הניסוי  נאספו פעמיים במהלך  ושאריות 

 . לצורך בדיקת ברור מזון במשך שלושה ימים רצופים 

 לאורך הניסוי בוצעו ביקורות חלב אחת לשבועיים לצורך ניתוח תנובות החלב וריכוז המוצקים בו.  

  הכילה מנת הביקורת  התבסס על שינוי בתכולת המזון הגס והוביל לכך שברכב המנה בקבוצת הניסוי  ה

17.0%  NDF    ח"י,    מגק"ל/ק"ג  1.78  -, וריכוזיות אנרגיה של כ גס ממקור שחת חיטה ותחמיץ חיטהממזון

ה מנת  ה  ה  ב  ניסוילעומת  וריכוזיות    התבססהאך    22.0%היה  הגס    NDFשיעור  מרכיבים,  אותם  על 

  .להימנע מהעלאת מחיר המנהו תוספת של פחמימות פריקות בכרסוזאת כדי למנוע  1.74 -כשל אנרגיה 

מחיר     התקופה הראשונה של הניסוי.במהלך    במנה(  )ק"ג ח"י   הרכב ותכולות כימיות של מנות הניסוי   .1טבלה  
 במנת הניסוי. ₪    19.9לעומת ₪    20.4 מנת הביקורת היה

 מזון   ניסוי  ביקורת 

 תחמיץ חיטה  5.51 4.20

 שחת דגן  1.02 0.85

 קש חיטה  0.91 0.91

 תירס גרוס  4.03 5.38

 כ. לפתית  1.19 1.34

 גלוטן פיד  3.07 3.05

1.04 1.49 DDGs 

 גפת בירה  1.40 1.86



 אדולק  0.40 0.40

 סודה לשתייה  0.10 0.10

 אוריאה  0.08 0.08

 מלח  0.09 0.09

 קליפות סויה  0.49 0.49

 מגנזיום אוקסיד  0.05 0.05

 

 תכולות   ניסוי  ביקורת 

 )מק"ל/ק"ג(   אנרגיה  1.74 1.78

 %( )   חלבון כללי  16.5 16.5

 )%(   מזון גס  37.2 29.8

34.0 36.8 NDF   )%( 

17.0 21.0 NDF   ממזון גס   )%( 

 )%(   שומן  5.63 5.75

 )%(   פל"ם  31.7 34.9

 

 

טכני לשינוי המנות  י אילוצים  הובילו  הניסוי  הניסוי.    54ם שהתרחשו במהלך  הרכב המנות  יום מתחילת 

מתוא הניסוי  של  השני  בחלקו  הניסוי  מנות  של  הכימיות  בטבלה  והתכולות  נצפו 2רות  שלא  מכיוון   .

הוצאת    ,השוואת ריכוז האנרגיה במנות  ו הי  םשעיקר  יםה הראשונה ביצענו שינויתקופההבדלים במהלך  

ובנוסף הוצאת חומרי לוואי    מנת הניסויב  )תחמיצים ושחתות(  והחלפתו במזונות גסים איכותיים  קש חיטה

   עתירי עמילן. 

מחיר מנת    ה של הניסוי. שנייהרכב ותכולות כימיות של מנות הניסוי )ק"ג ח"י במנה( במהלך התקופה ה  . 2טבלה  
 ₪ למנת הניסוי.  ₪23.1 לעומת  20.1הביקורת היה 

 מזון   ניסוי  ביקורת 

 תחמיץ חיטה  5.60 4.20

 שחת דגן  1.23 0.85

 שחת קטנית  1.6 -

 קש חיטה  - 0.91

 תירס גרוס  5.39 4.21

 כ. לפתית  1.34 1.34

 גלוטן פיד  3.23 2.72

1.89 1.89 DDGs 

 גפת בירה  - 1.14



 שאריות תפו"א  - 1.31

 אדולק  0.40 0.40

 סודה לשתייה  0.10 0.10

 אוריאה  0.07 0.08

 מלח  0.09 0.09

 קליפות סויה  - 0.59

 מגנזיום אוקסיד  0.05 0.05

 

 תכולות   ניסוי  ביקורת 

 אנרגיה  1.78 1.78

 חלבון כללי  16.5 16.5

 מזון גס  42.2 29.8

33.0 32.1 NDF 

17.0 22.0 NDF   ממזון גס 

 שומן  5.35 5.55

 פל"ם  36.5 36.4

 

( פתוחות  היו  הניסוי  לאחר שמכיוון שקבוצות  יצאו  הניתוח פרות  לאחר ההמלטה(  נכנסו  ואחרות  יובשו 

כאשר הפרה  מודל מעורב  הניתוח הסטטיסטי בוצע ב  יום.   50לפחות הסטטיסטי בוצע לפרות ששהו בקב'  

 משמשים כגורמי שונות אקראיים. ימים בתחלובהותחלובה המקוננת בטיפול, ומס' 

 : תוצאות. 8

נמוכים ברמה  הניסוי בוצע   וכן ספציפית ברפת  במהלך תקופת הקיץ המאופיינת בריכוזי שומן  הארצית 

לכל  הניסוי.   בנפרד  מוצגות  הניסוי  ומשך בניסוי    תקופהתוצאות  בקבוצה  הפרות  שמספר  מכיוון  וזאת 

 לכל חלק בנפרד.   יסטטיסטביצוע של ניתוח  אפשרותקופת הניסוי 

)גם אלו שלא    כלל הפרות בקבוצות  שלהניסוי    קבוצותב  היומייםהממוצעים  נתוני הייצור    כאשר בחנו את

בין הקבוצות לאורך  בתנובת החלב  משמעותיים  לא נמצאו הבדלים    , (3)איור    (ניתוח הסטטיסטינכנסו ל

(. צריכת המזון הקבוצתית ק"ג חלב ביום לקבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת בהתאמה 38.4ו  38.0)הניסוי 

ב יותר  גבוה  ביום בקבוצת הביקורת    2.0  הייתה  הפרש זה אך  י(,  ק"ג ח"   22.7לעומת    24.7)ק"ג ח"י 

      .יו פתוחותמכיוון שהקבוצות הולא ניתן לבצע בחינה סטטיסטית  התחיל עוד בטרם תחילת הניסוי

 

 

 



יומית  גרף    .3איור   וצריכת מזון  יומי  )כל הפרות בקבוצה(,  ממוצע חלב  נתוני ממוצעת לקבוצות הניסוי 
 בהפחתת השאריות היומיות. הבקרית החלב נלקחו ממד החלב וצריכת המזון מנתוני 

 

כי   מצאנו  הניסוי  בלילי  של  החלקיקים  גודל  לשינוי באפיון  גרמה  במנה  הגס  המזון  ריכוז  העלאת 

ומנגד  מ"מ    19עלאת ריכוז החלקיקים הגדולים מ  בהתפלגות גודל החלקיקים כאשר עיקר השינוי היה בה

  4אשר בין . כל זאת ללא שינוי בריכוז החלקיקים  מ"מ במנת הניסוי  4הקטנת ריכוז החלקיקים הקטנים מ 

   (. 4איור המעודדים העלאת גירה )אשר נחשבים כחלקיקים אשר  מ"מ  19ל  8מ"מ ואלו שבין  8ל 

כפי שבוצע בעזרת נפות  הניסוי של  הראשוןבחלק  בליליתיאור התפלגות גודל החלקיקים של  .4 איור
 Xבציר ה החלק היחסי של הבליל שנשאר על כל נפה כאשר ייצג את מ Yציר ה   (.PSPSפנסליבניה )

 .שתוחמות את פרקציית החלקיקיםבנפות )מ"מ( קוטר החורים הנפות ע"פ יוצגות 
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לא נמצאו הבדלים מובהקים בנתוני הייצור למעט בריכוז החלבון בחלב שהיה בחלקו הראשון של הניסוי  

מאיות   בארבע  יותר  )טבלה  גבוה  הניסוי  לקבוצת  ביחס  הביקורת  בקבוצת  המזון  (.  5האחוז  צריכת 

נמוכה   הייתה  ח"י    1.9ב  הקבוצתית  )ק"ג  הביקורת  לקבוצת  ביחס  הניסוי    24.8לעומת    22.9בקבוצת 

בהתאמה( הביקורת,  וקבוצת  הניסוי  מכיוון  בקבוצת  זה  לנתון  סטטיסטי  ניתוח  לבצע  ניתן  לא  אך   ,

 . בקבוצות שהו פרות שלא נכללו בניתוח הסטטיסטיש

מתוקנים  .5  טבלה )ממוצעים  התקן  שגיאת   ,SE)  הסטטיסטי המבחן  של של    ומובהקות  הייצור  נתוני 
  .חלק הראשון של הניסויקבוצות בה

 P-value ביקורת  SE ניסוי  SE ביקורת  ניסוי   מדד 

 0.7394 0.767 0.802 39.9 39.5 חלב )ק"ג(   

 0.3974 0.030 0.031 3.49 3.45 שומן )%(   

 0.4992 0.023 0.024 1.38 1.36 שומן )ק"ג(   

 0.0334 0.012 0.013 3.21 3.17 חלבון )%(   

 0.4220 0.024 0.025 1.28 1.25 חלבון )ק"ג(   

 0.4696 0.642 0.671 37.0 36.3 )ק"ג(   חמ"ם   

יותר בקבוצת הניסויקבוצתית  נמשכה המגמה של צריכת מזון  בחלקו השני של הניסוי   שהייתה    נמוכה 

ב )  2.2  נמוכה  הביקורת  לקבוצת  ביחס  הניסוי  בקבוצת  ח"י  הניסוי    24.5לעומת    22.3ק"ג  בקבוצת 

יותר בקבוצת הניסוי  וקבוצת הביקורת, בהתאמה( נמוכה  ב  , אך הפעם גם תנובת החלב לפרה הייתה 

השומן והחלבון בחלק זה של הניסוי לא מצאנו הבדלים מובהקים בריכוז  .  (6)טבלה    ק"ג חלב ביום  1.6

 ק"ג חלב. 1.4בקבוצת הביקורת ב תנובת החמ"ם הייתה גבוהה יותר בחלב, אך למרות זאת 

)  .6  טבלה התקן  שגיאת  מתוקנים,  של SEממוצעים  הייצור  נתוני  של  הסטטיסטי  המבחן  ומובהקות   )
 פי שקילות החלב.  -ניסוי עלחלק השני של ה הקבוצות ב

 P-value ביקורת  SE ניסוי  SE ביקורת  ניסוי  מדד 

 0.0273 0.507 0.512 36.7 35.1 חלב )ק"ג( 

 0.6444 0.037 0.037 3.66 3.69 שומן )%( 

 0.2743 0.025 0.025 1.33 1.29 שומן)ק"ג( 

 0.6685 0.016 0.016 3.21 3.20 חלבון )%( 

 0.0881 0.018 0.018 1.16 1.12 חלבון )ק"ג( 

 0.0344 0.460 0.463 35.4 34.0 )ק"ג(   חמ"ם 

 

ל דומות  תוצאות  הניבה  הניסוי  של  השני  בחלקו  הבלילים  הראשוןבדיקת  בחלקו  ריכוז  (7)איור    אלו   .

מ   הגדולים  גובה  מ"מ    19החלקיקים  הנ בהיה  לימנת  בקרוב  ואילו  מ  50%  סוי  הביקורת,  ריכוז  מנת 

 ביחס למנת הניסוי. ביקורתמ"מ היה גבוה יותר במנת ה 4החלקיקים הקטנים מ 

כ(  8)טבלה  תוצאות בדיקות המעבדה לבלילים   המזון הגס במנה ריכוז ה למרות העלאת ריכוז  י  הראו 

aNDFom  בין ולא נמצא הבדל מובהק    הכללי במנה היה זהה בין שתי המנות בריכוז הסיב הלא נעכל 



בריכוזהטיפולים.   המנות  בין  הגדולים  ההבדלים  בשל  זאת,  מעל    למרות  מ"מ    4החלקיקים 

(peFactor4mm)  ,  הסיב )  י הפיזיקלריכוז  במנה  ה  peNDFאפקטיבי  וריכוז   )peNDF    ריכוז עם  בשילוב 

 היו גבוהים יותר בבלילי מנת הניסוי. ( peuNDF240שעות ) 240הסיב הלא נעכל ב 

 

של    .7  איור החלקיקים  גודל  התפלגות  נפות   שניה בחלק    בליליתיאור  בעזרת  שבוצע  כפי  הניסוי  של 
  Xמייצג את החלק היחסי של הבליל שנשאר על כל נפה כאשר בציר ה    Y(. ציר ה  PSPSפנסליבניה )

 מיוצגות הנפות ע"פ קוטר החורים )מ"מ( בנפות שתוחמות את פרקציית החלקיקים. 

 

דיקות שבוצעו  הרכב כימי, פיזיקלי וסיב לא נעכל של בלילי הניסוי. התוצאות הינן ממוצעי הב.  8טבלה  
 לאורך הניסוי. לבלילים

 P-Value ביקורת ניסוי    

aNDFom 27.7 28.9 0.6341 

uNDFom30 12.0 12.3 0.8547 

uNDFom240 9.1 9.3 0.9005 

  26.9 26.9 * עמילן
 5.1 6.1 0.2085 (EEשומן )

peFactor4mm 58.1% 50.5% <0.001 

peNDF** 16.1% 14.6%  

peuNDF240** 5.27 4.69  
 0.001> 21.0% 29.3% ממ( 19)חלקיקים מעל  ברור חלקיקים ברי  

 לא בוצעו מספיק בדיקות עמילן בבליל כדי לבצע ניתוח סטטיסטי של פרמטר זה * 
מכיוון שבדיקות אלו לא בוצעו באותם ימים לא ניתן לבצע ניתוח  מדדים אלה הינם שילוב של הרכב כימי ומבנה פיזיקלי.  **  

 סטטיסטי לפרמטרים אלו. 

 

 

* 

* 
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הכלכלית   הכדאיות  בחינת  הייתה  הנוכחי  הניסוי  ריכוז מטרת  להעלאת  תזונתיות  מניפולציות  בביצוע 

שינויים תזונתיים המקובלים בספרות להתמודדות  ב בחרנו  שאלת המחקר  בחלב. כדי לבחון את  השומן  

מקורות השומן  והפחתת ריכוז  ; העלאת ריכוז המזון הגס במנה  עם מצבים של תסמונת דיכוי שומן החלב

רווי.  -הרב אלו  בלתי  בשיטות  השימוש  השומן  למרות  ריכוז  את  להעלות  בניסוי  שלב  באף  הצלחנו  לא 

 .בחלב

שכך,   שינוי  מכיוון  לכדאיות  כלכלי  תחשיב  בביצוע  טעם  הביא  אין  לא  זה  ששינוי  מכיוון  וזאת  המנה, 

מכיוון שבניסוי זה עקבנו אחר מספר מדדים  ל פי כן,  אף עשינוי הרכב החלב.  לתוצאות הרצויות מבחינת  

ברפת החלב   רציף  מעקב  מבוצע  לא  עליהם  בהעלאת  אשר  לאי ההצלחה  הסיבות  הן  מה  להבין  ניסנו 

 ריכוז השומן בחלב.

הניסוי ביחס למנת הביקורת יצר שינוי בהתפלגות החלקיקים,  במנות  כאמור, השינוי בריכוז המזון הגס  

הנשאר מעל נפה    י סיבמ"מ. מקובל היום בספרות כ 19בחלקיקים הגדולים מ  כאשר השינוי המרכזי הינו  

מקובל ,  . מנגד5הכרס(  pHותורם לשמירה על    )מעודד העלאת גירה  יאפקטיבסיב פיזיקלי  מ"מ    4בקוטר  

הנשא חלקיקים  בקוטר  כי  נפה  מעל  הפרה.  מ"מ    19רים  ע"י  לבירור  הניתנים  חלקיקים  בדיקת  הינם 

החלקיקים בבלילי המחולק   גודל  השוואת  ע"י  ברפת  החלקיקים  7ו    4)איורים  הברור שביצענו  לגודל   )

הראשונהבשאריו המזון  חלוקת  בטרם  הנאספות  הבליל  )איורים    6ת  ריכוז  (  10ו    9ביום  כי  מראים 

ואכן בבדיקת באופן יחסי יותר בבלילי הניסוי מאשר בבליל הביקורת, מ"מ עלה   19החלקיקים הגדולים מ 

טבלה  )מ"מ    19ברור המזון שנערכו נמצא כי הפרות בקבוצת הניסוי נטו לברור כנגד חלקיקים ארוכים מ  

הביקורת  (  11 בקבוצת  כנגד  בעוד  ברור  היה  החלקיקים  לא  בעד  ברור  היה  ואף  וייתכן  אלו  חלקיקים 

)קטנים    תחתיתהם בנפה  בררו בעד החלקיקי(. בנוסף, נמצא כי הפרות בקב' הניסוי  100.5%)  הארוכים

בעבודה זו  (.  99.9%לא בררו בעד חלקיקים אלו )הפרות בקבוצת הביקורת  בעוד  (  101.2%,  מ"מ  4מ  

אך   חלקיקים  פרקציית  כל  הכימי של  כימית להרכב  אנליזה  ביצענו  בנפה  לא  החלקיקים  כי  להניח  ניתן 

גבוה עמילן  בתכולת  מאופיינים  יבשים    התחתית  לוואי  ומוצרי  גרוסים  בגרעינים  הנרחב  השימוש  בשל 

מתאפיינים בריכוז  מ"מ    19ואילו החלקיקים הארוכים מ    ועוד(   DDGs)גלוטן פיד,    עתירי עמילן   ואבקתיים

NDF  להכיל ריכוז גבוה יותר של ו  נכנותמנות הניסוי  ש  על אף, ייתכן והשערות אלו נכונותבמידה ו  .גבוה

מנה אכלו    הפרות בקבוצת הניסוי, בפועל  פחמימות פריקות בכרסורמה זהה של    פיזיקלי אפקטיבי סיב  

 עם ריכוז סיב זהה ותכולת עמילן גבוהה יותר. 

 

 



גודל החלקיקים של    .9  איור כפי שבוצע   הראשון הבלילים בחלק    שאריותתיאור התפלגות  הניסוי  של 
מייצג את החלק היחסי של הבליל שנשאר על כל נפה כאשר   Y(. ציר ה  PSPSבעזרת נפות פנסליבניה )

 מיוצגות הנפות ע"פ קוטר החורים )מ"מ( בנפות שתוחמות את פרקציית החלקיקים.  Xבציר ה 

 

 
של    .10  איור החלקיקים  גודל  התפלגות  בחלק    שאריותתיאור  שבוצע    שניההבלילים  כפי  הניסוי  של 

 מייצג את החלק היחסי של הבליל שנשאר על כל נפה כאשר  Y(. ציר ה  PSPSבעזרת נפות פנסליבניה )

 מיוצגות הנפות ע"פ קוטר החורים )מ"מ( בנפות שתוחמות את פרקציית החלקיקים.  Xבציר ה 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



מזון  .11  טבלה הניסוי.    ברור  מהלך  של  בכל  השיטה  ע"פ  נעשתה  המזון  ברור   & Leonardiבדיקת 
Armentano  (2003)  ,  מ הקטן  מ   100%מספר  גבוה  מספר  ואילו  פרקצייה  אותה  כנגד  ברור  מייצג 

 חלקיקים. מייצג ברור בעד אותה פרקצייה של  100%
 P-Value ביקורת ניסוי 

 0.0578 100.5% 98.6% מ"מ 19מעל 

 0.2199 98.8% 97.7% מ"מ  19ל  8בין 

 0.1880 100.8% 101.3% מ"מ  8ל  4בין 

 0.0304 99.9% 101.2% נפה תחתונה 

 

הכרס, תנובת החלב   pHההשפעות השליליות של ברור מזון נחקרו רבות וכוללות השפעה שלילית על  

. תוצאות בדיקת ברור המזון שביצענו בניסוי זה יכולות להסביר את העובדה שלא  7וריכוז המוצקים בחלב

קבלו שינויים בהרכב החלב בעקבות השינוי בהרכב המנה. ישנן מספר דרכים למניעת ברור מזון כגון;  הת

המנה הבסיסית 8הרטבת  הצורה  אך  ועוד.  לפרה  האבוס  שטח  הגדלת  מזון,  קירובי  תכיפות  העלאת   ,

ניתן  שמכיוון    .9מכולן הינה הקפדה על קיצוץ המזון הגס בצורה כזו אשר תמנע את יכולת הפרה לברור  

הגורמים שהוזכרו   לשני הטיפולים התזונתיים,לומר ששאר  בין  זהים  ריכוז החלקיקים  ככל הנראה    היו 

 .(8)טבלה  המזוןאת ברור ביכולת להינו הגורם המרכזי שגרם להבדלים  מ"מ( 19מעל הניתנים לברור )

ה,  לסיכום מצופה,  לבניגוד  מיועדים  המנה אשר  בהרכב  של  שינויים  ייצור השומן  מצבים  דיכוי  תסמונת 

זו  ,  בחלב תוצאה  בחלב.  השומן  בריכוז  לעליה  הביא  הרבה    החישממלא  החשיבות  לממשק את  שיש 

ריכוז  סוג ולמחקר נוסף העוסק בהשפעת  יש מקום  בנוסף,  מיטבית.  האבוס והכנת המנה הכולית בצורה  

        .המזון הגס על ברור מזון
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 12. Abstract 

In recent years a global shortage of butter has been identified, this shortage being reflected in 

the high prices of butter. The reason for the shortage is due to the increase in demand for milk 

fat in both developing and developed countries. In Israel, too, we identify a shortage of fat, 

which is reflected in 2019 in a shortage of about 3,000 tons of butter (butter contains 82% fat). 

The reasons for the shortage in Israel are similar to the global reasons, but the global shortage 

is exacerbated in Israel because of the price effect, the high global prices of butter increase the 

demand for butter from local production. In order to increase the concentration of fat in milk in 

the first stage, a state of suppression of fat production in milk must be avoided. It is now 

accepted that the suppression of milk fat production depends on two factors: 1. Low pH in the 

rumen - and therefore any action that will help maintain a normal pH in the rumen such as: 

buffers, coarse feed, limiting fermentable carbohydrate and more will prevent the suppression 

of fat production. 2. Feeding polyunsaturated c:18 fatty acids. These undergo bio-

hydrogenation in the rumen and in a situation where the pH in the rumen is low the bio-

hydrogenation products may lead to milk fat depression (MFD). 

The purpose of the experiment was to examine the economic viability of changing the 

composition of the ration with an emphasis on the forage NDF, to increase the percentage of 

fat in milk. 

The experiment was carried out in the Kedem farm (Mesuot Yitzhak) during June to October 

2019. 224 cows in third and above lactation were divided into two identical groups according to 

lactation number, days in milking and milk yield. The change in the composition of the ration in 

the experimental group was based on a change in the content of the forage and led to the 

control portion containing 17.0% NDF from coarse feed from a wheat hay source and wheat 

silage, and an energy concentration of about 1.78 gcal/kg, compared to the experimental dose, 

which in the forage NDF was 22.0% and was based on the same components. Technical 

constraints that occurred during the experiment led to a change in the rations 54 days from the 

start of the experiment. The experiment results were tested separately for each period in the 

experiment because the number of cows in the groups and the duration of the experiment 



allowed a statistic analysis. In the first part of the experiment no significant differences were 

found in the production data except for the protein concentration in milk which was four 

hundredths higher in the control group relative to the experimental group. In the second part 

of the experiment we found no significant differences in the concentration of fat and protein in 

the milk, but despite this, the milk yield was higher in the control group at 1.4 kg milk. In the 

feed sorting test we found that the cows in the experimental group tended to sort against 

particles longer than 19 mm while in the control group no sorting was found for those particles. 

These results may explain the fact that the nutritional changes didn’t resulted in differences in 

the milk fat content.  

 

 

 

 

 


