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 :תקציר

. הינקות בתקופת הגידול בממשק רבות תלויה החלב ברפת התחלופה עגלות של ומיטבית תקינה התפתחות

 במזון הזנה עם יחד ייעודית חלב אבקת או מלא חלב בסיס על חלב של משילוב היונק ניזון זאת תקופה במהלך

 העלות לאור וזאת ,בחלב ההזנה הינוהקובע את עלות הגידול  היונק בגידול העיקרי הרכיב. ייעודי יבש

 חומרי ומרבית מפותחת אינה היונק של הכרס הראשונים בשבועות. מלא חלב או החלב אבקת של ההגבוה

 המשקים בין רבה שונות קיימת. חלב ממקור הינם היונק של וגדילה תקינה להתפתחות הזמינים ההזנה

 לוח על ונשען" מוגבלת הזנה" הינו הישראלית ברפת המקובל המשטר. ליונקים המוגש החלב וכמות במשטר

( י"ח) 5%..5 כ המהווים ,ליטרים 5 -כ לשיא עד המוגמעת הליטרים בכמות עולה הדרגתי שבאופן הגמעה

 של צריכה לעודד נועד זה הגמעה ממשק. הגמילה לקראת המוגשת החלב בכמות וירידה, היונק גוף ממשקל

 מספר. הכרס של ומיטבית תקינה להתפתחות החיוני, (איכותיים חלבון ומקורות עמילניים גרעינים) יבש מזון

 2%. -ל מגיעה צורך שהיונק החלב כמות בהם מוגברים הגמעה ממשקי הציגו האחרון מהעשור עבודות

,  בריאות במדדי שיפור על מצביעות אלו עבודות. בשיא ביום ליטרים 8-9 -כ, הגוף ממשקל( טרי חומר)

 צריכת התנהגות את המדמה מצב בעקבות החיים בעל רווחת במדדי ושיפור( וגובה משקל) היונק התפתחות

 הינקות בתקופת חלב של מוגברת כמות בין חיובי קשר המראות עבודות פורסמו, בנוסף. הטבעית החלב

 היונק בהתפתחות משמעותי שינוי הראו שלא ואחרות, הראשונה בתחלובה החיים בעל בביצועי לשיפור

 שלילית והשפעה העגלה גידול בתהליך יתר מהשמנת חשש שקיים בחשבון לקחת יש. מוגברת בהזנה בשימוש

 פגיעה כך ובעקבות יבש מזון של נמוכה לצריכת להוביל עלול מוגבר הזנה ממשק. העטין רקמת התפתחות על

 לאחר התזונתיים הצרכים את לספק יכולת מאי כתוצאה הגמילה בעת להיגרם העלול ומשבר הכרס בהתפתות

 ובממשקים ל"בחו נעשו אשר עבודות על מתבססות השונות ההמלצות כה עד.  בלבד יבש ממזון הגמילה

 משפיעהלבדוק כיצד ראשונה מסוגה בישראל שהיא המטרת העבודה הנוכחית . בארץ הנהוגים מאלו שונים

מעבודה זו המסקנות . על הגדילה של העגלה והמבכירה ועל מדדי התחלובה הראשונהת ביונקים רהזנה מוגב

בקבוצת הניסוי , ובצריכת מזון בגילאים המוקדמיםהגוף שקל במ, קצב הגדילהכי על אף היתרון במראות 

ולכן היתרון בגילאים המוקדמים , צוי בעגלות קבוצת הביקורתיחלה בהמשך גדילת פ, לעומת קבוצת הביקורת

עם זה יש לזכור . ביצרנות החלב ורכיביו בתחילת התחלובה של המבכירהופוריות  ביצועילא הביא לשיפור ב

מהזנה שנהנתה  הביקורתקבוצת היו גבוהות אפילו ב ,שנבחר לניסויכי הרמות הבסיסיות של ההזנה במשק 

. הניראה הגיעו לגדילה תקינה וביצועים טובים כמבכירותועל כן ככל  ,רבהנחשבת עשירה ביחס למקובל בע

  .יש לבחון בכל משק את ממשק ההזנה בחלב ולבחון את לוח ההזנה המותאם לו
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 : תיאור הבעיה הנחקרת ופערי הידע בנושא

. הינקות בתקופת הגידול בממשק רבות תלויה החלב ברפת התחלופה עגלות של ומיטבית תקינה התפתחות

 וכמות במשטר המשקים בין רבה שונות קיימת. בחלב ההזנה הינו היונק בגידול העיקרי הכלכלי המרכיב

 מזון של צריכה לעודד הנועד" מוגבל משטר" הנו הישראלית ברפת המקובל המשטר. ליונקים המוגש החלב

 במדדי שיפור על מצביעות האחרון מהעשור עבודות מספר. הכרס של טביתיומ תקינה להתפתחות החיוני יבש

-מטא. מוגברים הגמעה בממשקי החיים בעל רווחת במדדי ושיפור( וגובה משקל) היונק התפתחות, בריאות

 יבש ומזון חלב צריכת השפעת נבחנה בהם עבודות 9 ניתחה( Gelsinger 2016) 252. משנת אנליזה

 בין וחיובי ישר קשר עולה מהניתוח. החלב ברפת בעגלות ראשונה ותחלובה גדילה ביצועי על הינקות בתקופת

 בנוסף. הראשונה התחלובה במהלך ומרכיביו חלב לייצור בתקופת הינקות יבש ומזון חלב בצריכת עלייה

 בתחלובה חלב ג"ק 5.8.5 של לעלייה תורגמה ביום חלב אבקה י"ח' גר 522 של תוספת כל כי נמצא

 השפעת את שונים ניסויים בשני בחנה אשר( Drackley 2007) 222. משנת בעבודה, כן כמו. הראשונה

 בתחלובה חלב ג"ק .25 -ו 8.5..5 של תוספת נצפתה, הראשונה התחלובה ביצועי עלבינקות  מוגברת הזנה

 היונקים ושלוחת בבקר עבודות בביצוע מרכזי תחום הינו חיים בעלי רווחת, האחרונות בשנים. הראשונה

 הובילה מוגברת הזנה כי נמצא( Kahn 2011) 255. משנת בעבודה. אלו ממחקרים משמעותי חלק ומהווה

 הגדילה במדדי ושיפור בתחלואה ירידה גם נצפתה כך בעקבות, ליונק כטבעית המוגדרת בהתנהגות לעלייה

 מתן כולל זה ממשק, בחלב"  קונבנציונלית" הזנה נבחנה 222. משנת Kahn של נוספת בעבודה. היונקים של

 המוגברת ההזנה עיקרי.  מוגברת הזנה לעומת, גמילה ועד מהמלטה הגוף ממשקל 52% של בשיעור חלב של

"(STEP )"החלב בכמות הדרגתית ירידה, 2.-5 בימים הגוף ממשקל 2%. של בשיעור בחלב הזנה כוללים 

 מבוצעת זה בממשק. 55 יום עד גוף ממשקל 52% הגמעת, מכן לאחר, 2.-2.  בימים הגוף ממשקל 52% -ל

, בגמילה היונקים משקל עלייה נצפתה זו בעבודה. 52 יום עד החלב ריכוז דילול ידי על הדרגתית גמילה

 שלוש בחנה de Paula של 252. משנת עבודה, לעומתם. בתחלואה וירידה ולאחריה לגמילה עד מזון צריכת

. המזון וצריכת הגדילה בממדי הבדלים נצפו לא". STEP"ו מוגברת, קונבנציונלית: מסוג בחלב הזנה שיטות

 חששות  מספר מעלה מוגברת הזנה. זו בעבודה שנבחנו הכרס התפתחות במדדי הבדלים נמצאו לא בנוסף

 לגרום העלולה יתר מהשמנת חשש קיים. התחלופה עגלות גידול המשך על והשפעות היונקים לגידול בנוגע

 תפגע אשר נמוכה יבש מזון מצריכת נובע נוסף חשש. העטין בלוטת של התקינה בהתפתחות לפגיעה

 ישנה ולכן בישראל מוגברים הזנה ממשקי מסודר באופן נבדק טרם. גמילה למשבר וגרימה הכרס בהתפתות

 .התחלובה ביצועי לעומת חלב אבקת או בחלב מוגברת משימוש הנובעת הכלכלית העלות את לבחון חשיבות

 : מטרות המחקר

 תחלופה עגלות של ראשונה תחלובה וביצועי פוריות, בריאות, גדילה מדדי על מוגברת הזנה השפעת בחינת

 .מוגברת הזנה משטר תוצאות של כלכלית ובחינה הישראלית ברפת
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 :המחקר מהלך

כמקובל במרבית המשקים וקבוצת  –" מוגבלת חלב הזנה" –קבוצת ביקורת : לשתי קבוצות חולקועגלות  52

 –חולקו באופן על פי הסיפרה האחרונה במספר הממשלתי בלידה זוגי העגלות ". מוגברתחלב הזנה "ניסוי 

בוצע התקנה של מערכת . תאומים וחריגים מיוחדים, כללו המלטות קשותנלא  .ניסוי –אי זוגי , ביקורת

בוצעו מדידות  .עליית המשקל וצריכת החלב של היונקות עד לגמילה, ייחודית אשר עקבה אחר צריכת המזון

 .בה והפוריות עד סוף תחלובה ראשונהוגיל הזרעה ונאספו נתוני התחלגובה ומשקל ב

 אבקה לליטר' גר 552 ריכוז של לוח הגמעה בחלב על בסיס 4.טבלה 

 לוח הגמעה 

 ביקורת ניסוי

 יום כמות חלב יום כמות חלב

4 0-9 4 0-30 

5 10 5 31-54 

5.5 11 4 55 

6 12 3 56 

7 13-30 3 57 

5 31-54 2 58 

4 55 2 59 

3 56 1 60 

3 57 
  2 58 
  2 59 
  1 60 
   

 תוצאות

 משקל עד גמילה

 2.עד  2.הראה כי זו הייתה גבוה יותר באופן מובהק מיום  5ניתוח צריכת המזון המוצג בגרף  :תוצאות

 .צריכת המזון הייתה גבוהה יותר דווקא בקבוצת הניסוי( 22-25מיום )אך לאחר הגמילה . בקבוצת הביקורת
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 צריכת סטרטר ממוצעת של עגלות הניסוי כתלות בגיל העגלות   .4גרף 

 

 

 

קילוגרם בהשוואה   . –משקל עגלות הטיפול היה גבוה ב . .ניתוח משקל העגלות לאורך הניסוי מוצג בגרף 

 . ועד הגמילה 55למשקל עגלות הביקורת באופן מובהק לאורך כל תקופת השהות במיינקת החל מיום 

 

 המשקל הממוצע של עגלות הניסוי כתלות בגיל העגלות .2גרף 
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  :ינקות סיכום

החל מתקופת הגברת " חלב מוגבר"בדומה לעבודות שנעשו בעבר משקל העגלות היה גבוה יותר בקבוצת ה

. ועד הגמילה 2.וזאת על אף צריכת חלב זהה מיום  22פער זה נשמר עד לגמילה ביום (. 2.-.5יום )החלב 

 .יס חלבמכאן שעיקר תוספת המשקל נצברה בחודש הראשון בו מרבית צריכת האנרגיה הינה על בס

נצפתה צריכת סטרטר גבוהה יותר בקבוצת הביקורת לקראת  בהן המזון עולה בדומה לעבודות קודמות צריכת

בסוף , יחד עם זאת. סוף תקופת החלב המוגבר וזאת ככל הנראה כפיצוי על צריכת אנרגיה נמוכה יותר מהחלב

מנגנון שהוצע בעבודות קודמות . ניסויתקפות הינקות ומיד לאחריה נצפתה צריכת מזון גבוהה יותר בקבוצת ה

מציע כי צריכת אנרגיה גבוהה בתקופת הינקות יחד עם תוספת משקל מוגברת תוביל לצריכת מזון מוגבר עם 

 .פער שמתעצם עם הגמילה מחלב הירידה בצריכת החלב

 גדילה

נערכה מדידת גובה ומשקל בגיל הזרעה . במשקהמקובל ת הגידול ולאחר הגמילה העגלות עברו לממשק שלוח

לא נצפו הבדלים בגבוה ובמשקל העגלות בגיל הזרעה בין . לצורך הערכות מוכנות להזרעה וקצב הגדילה

הבדלים  קיימיםנתון זה מצטרף לתצפיות דומות שהראו כי בגיל בגרות מינית ואילך לא . הטיפולים

 .נוצרו בגיל הינקותשל הבדלים ע" פיצוי"בהתפתחות העגלות ולמעשה יש  םמשמעותיי

 משקל וגובה עגלות בגיל הזרעה .6 גרף
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 גובה משקל ממוצע בגיל הזרעה .1 טבלה

 
 SEM P-value ניסוי ביקורת

 0.1756 0.683 127.7 126.8 גובה

 0.6742 10.562 440.2 435.8 משקל

 

 חלב ומוצקים

עזרת מודל ב JMPונותחו בעזרת תוכנת  ראשונתביקורות חלב  2תוצאות תנובת החלב ורכיביו נאספו על פי 

REML .ראשונה  מניתוח ביצועי התחלובה עולה כי לא נצפו הבדלים בתנובת החלב ומרכיביו בתום תחלובה

וזה לעומת עבודות קודמות שהראו כי תוספת משקל בגמילה מוביל לעלייה בתנובת החלב בתחלובה ראשונה 

תי הקבוצות ביחס למקובל כיום הביאו לביטול שייתכן כי משקלי הגמילה הנמוכים ב(. 258., פרנק ולבון)

 .האפקט החיובי של תוסף המשקל בגמילה

 בתחלובה ראשונהמביקורות חלב ים תנובת חלב ומוצקנתוני  .5טבלה 

 P-value ניסוי SE ביקורת SE ניסוי ביקורת  

 0.5976 0.821 0.826 36.8 36.2 חלב

 0.3137 0.0726 0.0733 3.67 3.78 )%(שומן 

 0.4000 0.0300 0.0302 3.19 3.23 )%(חלבון

 0.7253 0.0241 0.0243 5.01 5.02 )%(לקטוז 

 0.9473 0.695 0.701 35.7 35.7 ם"חמ

 

  הראשונות בתחלובה חלבהביקורת שש על פי ת חלב ממוצעתנובת  .3טבלה 

 P-value ניסוי SE ביקורת SE ניסוי חלב ביקורת

 0.0816 0.85 0.85 34.5ד 32.4 1

2 38.2 37.2 1.10 1.06 0.5026 

3 37.6 38.0 1.02 1.00 0.8199 

4 37.5 38.1 1.04 1.04 0.6914 

5 37.3 36.7 1.09 1.11 0.7284 

6 35.3 34.2 1.17 1.14 0.5293 
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 :סיכום

ת ביונקים רעבודה זו הינה ראשונה מסוגה בישראל אך נמצאת בין עבודות רבות שבדקו הזנה מוגב

מאפשרים לבצע בחינה  יש לציין כי חשיבות המעקב אחר ביצועי העגלות והתחלובה. העתידיות והשפעותיה

ה זו נראה כי על אף דעבובמהעולה . כלכלית מסודרת של השימוש בהזנה מוגברת להזנת עגלות עד גמילה

בהמשך חיי  ויצרנותפוריות  לביצועיהיתרון במשקל ובצריכת מזון בגילאים המוקדמים יתרון זה לא מתרגם 

נהנו מהזנה הנחשבת  הביקורתבמשק גרי קבוצת  עם זה יש לזכור כי הרמות הבסיסיות של ההזנה .בעל החיים

יש לבחון את . עשירה ביחס למקובל בער ועל כן ככל הניראה הגיעו לגדילה תקינה וביצועים טובים כמבכירות

 .בכל משק את ממשק ההזנה בחלב ולבחון את לוח ההזנה המותאם לו
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Summary: 

The normal and optimal development of the replacement heifers in the dairy barn 

depends a lot on the growth rate during the pre-weaning period. During this period the 

calves are fed a combination of liquid feed based on milk or milk powder, along with dry 

feed. Since milk powder or whole milk are very expensive, milk feeding during the pre-

weaning period is one of the most important economic factors. In the first few weeks the 

calf rumen is not developed. As a result, most of the nutrients required for the normal 

development and growth of the calf are found in milk. There is great variation between 

farms in the regime and the amount of milk served to calves. The standard protocol in the 

Israeli dairy is "limited feeding" and relies on a feeding protocol that gradually increases 

the number of liters ingested to a peak of about 5 liters, which is about 1.25% (DM) of 

the calves’ body weight, and a decrease in the amount of milk served before weaning. 

This is done to encourage the consumption of dry food (starchy grains and quality protein 

sources), which is essential for the proper and optimal development of the rumen. Past 

studies indicate an improvement in health indices, mammalian development (weight and 

height) and an improvement in animal welfare indices following a condition that mimics 

the behavior of natural milk consumption. In some studies, increased milk production in 

the first lactation was observed. Other studies showed a significant change in the 

development of the mammary gland using increased feeding. So far, the various 

recommendations are based on work done abroad and at interfaces different from those 

used in Israel. This work is the first of its kind in Israel but is among many works that 

examined increased nutrition in pre-weaned calves on their future production. In this 

study, it was not shown that feeding more in the nursery and gaining more weight would 

lead to better fertility and higher productivity in the future. However, it should be noted 

that the basic levels of nutrition on this farm are higher than those in Israel. The 

conclusion that follows is that farms should review their feeding regimens and choose 

one that is suitable for their needs and capabilities. 


