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 :תקציר

ובעיקר נתרן להפחתת ריכוזי המלחים על פי החקיקה החדשה בארץ בתחום שפכי הרפת נדרשות הרפתות 

 פתרונותהבעיה היא שאין לכך . י השקייה בקולחין מליחים"כדי למנוע המלחת קרקעות ע במי השפכים

כדי להפחית את ריכוזי פרות לבחון את הזנת המינרלים לנדרש , לפיכך. שים"ברמת המט זולים תעשייתיים

על פי המקובל בספרות הדרישות של נתרן לבקר לחלב גבוה . ברמת הרפת הפרטנית בהפרשותיהןהנתרן 

ושל  0%..2במנה בשיעור של  NaCl לפיכך מתן מלח בישול. מהמנה 2.22% -תנובה בתנאי עומס חום כ

להספקת כל דרישות הנתרן והכלור של  היא רמה מינימלית שחיונית, מהחומר היבש הנצרך 2.20%-כלור כ

האשלגן מצוי בריכוזים גבוהים במזונות הגסים ולכן אין צורך . פרת החלב מסך הצריכה היומית בחומר יבש

-12מהנתרן והכלור המסופקים לפרה נספגים לגוף דרך מערכת העכול ורק  58-02%כ . להוסיפו כמלח למנה

מחסור ביסודות  .כלור והאשלגן שמצויים בגוף מופרשים בשתןה, עודפי הנתרן. מהם מופרשים בצואה 18%

להפחתת התנובה ולאי שקט והפרעות בפעולת , ירידה במשקל, ירידה בצריכת מים, אלו גורם לחוסר תאבון

 .והפרעות בקצב הלב, איבוד נוזלים, חולשה, במקרים קיצונים. העצבים

פרות מוסף למנות , NRC 2221 -המלצות הבחינה מדוקדקת של מנת הפרה הישראלית מראה שבהתאם ל

כדי להשלים את צרכי הקיום של הפרה ואת הנתרן  נתרן 2.15%דהיינו כ  NaClמלח  0%..2 כ בארץהחלב 

במזונות האחרים שבמנה בגלל ריכוזי הנתרן  נתרןלא מתחשבים בריכוזי הבארץ התזונאים . המופרש בחלב

סודה  2.0-1%הארץ נותנים במנת החולבות גם תוספת של כ  בכל ,יחד עם זאת. הנמוכים במרבית המזונות

כמות הנתרן המוספת למנה הינה כפולה  כלומר. למנהנתרן  2.15-2.20%שמספק כ ( NaHCO3)לשתייה 

סודה ניתן להפחית את ריכוז הנתרן במנה על ידי הפחתת ה אםהיש מקום לבחון לכן . מדרישות בעל החיים

יון הכלור יכול להיות מסופק למנות בכמות מתאימה , בהיעדר מלח. מנהבמלח או על ידי הפחתת ה לשתייה

 . 2CaClב  CaCO3י החלפת חלק מהסידן המסופק למנה כ "ע

מלח הנתרן במנה על ידי הפחתת הסודה לשתייה או ה מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון האם הפחתת ריכוז

 המגיעה לשפכי הרפת רןתהנואת רמת , (צואה ושתן) בהפרשות הפרה נתרןיקטין את הפרשת ה, נההמוסף למ

  . ע בייצור החלב ובביצועי הפרותומבלי לפג

שנה  ניסוי) המוסף המלח הוצאת י"ע, חולבות במנות הנתרן כמות הפחתת כיתוצאות המחקר מראות 

 פגעה לא, במנה העיקריים הנתרן תורמישהם ( ניסוי שנה ראשונה ושנייה) לשתייה הסודה או( שלישית

 הרפת ובשפכי, ובצואה בשתן הנתרן הפרשת את משמעותי באופן הקטינה אך המזון צריכתבו החלב בתנובת

 ללא במנות הניזונות חלב פרות של היצרנות תוצאות את לאשש מנת על דרוש מחקר המשך. (8ו  2טבלאות )

 .מסחריות ברפתות מלח או לשתייה סודה
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 Summary: 

According to the new legislation in Israel in the area of cowshed, barns are required to 

reduce saline concentrations and especially sodium in wastewater to prevent soil salting 

by saline effluent. The problem is that there are no cheap industrial solutions to reduce 

the level of salts effluent. Therefore, it is necessary to examine feeding regimes of 

minerals to reduce the sodium concentrations in secretions at the individual cow level. 

According to the literature sodium requirements for high producing dairy cows fed under 

heat conditions is about 0.22% of the feed. Thus, the administration of NaCl salt is 0.46% 

of TMR and chlorine is 0.29% of the dry matter TMR consumed, which is a minimum 

level essential for satisfying all milk and sodium requirements of the dairy cow. 

Potassium is found in high concentrations in the feeds, therefore it is not necessary to add 

it to the diet. About 85-90% of the sodium and chlorine supplied to the cow is absorbed 

into the body through the digestive system and only 10-15% of it is excreted in the feces. 

The excess sodium, chlorine and potassium found in the body are excreted in the urine. 

Lack of this basic level of Na and Cl might cause loss of appetite, decreased water 

consumption, weight loss, reduced blood tonus and flux, restlessness and nerve disorders. 

In extreme cases of Na deficiency, weakness, fluid loss, and cardiac arrhythmias might 

occure. 

In accordance with the NRC (2001) recommendations, Cows in the Israeli dairy herds 

consume about 0.46% NaCl salt, about 0.18% sodium, supplemented to the TMR to meet 

the needs of the cow's and the secretion of sodium in the milk. Nutritionists in Israel do 

not consider sodium concentrations in the individual feeds of their TMR because of the 

low sodium concentrations in most feeds. At the same time, throughout Israel, the TMR 

fed to dairy cows contain about 0.7-1% of baking soda (NaHCO3) as buffer, which 

provides about 0.18-0.27% extra sodium in the diet. Thus, the amount of sodium added to 

the Israeli cow is twice than the animal's requirements. Therefore, it is necessary to 

examine whether the sodium concentration in the diet can be reduced either by reducing 

the baking soda buffer content or by reducing the NaCl added to the TMR. In the absence 

of salt, the chlorine ion can be supplied in appropriate quantities by replacing part of the 

calcium supplied to the TMR as CaCO3 by CaCl2. 
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The results of this study show that reducing sodium concentration in a TMR fed to dairy 

cows either by reducing the baking soda buffer or by reducing NaCl added, significantly 

reduced sodium excretion by the cow in feces and urine without reducing milk and milk 

components production. Consequently, the level of sodium that reaches cowshed or barn 

effluents were dramatically reduced to improve the dairy barn environment and avoid 

excess salts in irrigation with recycled water. 

 : תיאור הבעיה הנחקרת ופערי הידע בנושא

 המופקים קולחים לאיכות תקנות הקובע 2010 ענבר ועדת דוח את ליישם הוחלט ,הממשלה להחלטת בהתאם

 הרפתות ולהגדירן הגדרת את לשנות הוחלט ,כןכמו . שפכים לטיהור ערכים מחמירים שקובעים - שים"מהמט

בתקנים מחמירים של  הרפתות לעמידה את החדשות מחייב והתקנות החוקים יישום. דבר לכל כתעשייה

 אפשרות ללא ,הרפת במוצא, כללי וזרחן ,קילדהל חנקן ,נתרן ,מרחפים מוצקים ,הגבה ערך ,חומרים אורגניים

לשלם  הרפתות בעלי ייאלצו מחמירים אלו כללים מהחלת כתוצאה. ממוקמת שבו היא היישוב בשפכי למהילה

בשפכיהם והפיכתם במפעלי הטיהור לקולחין המתאימים להשקיה  הטיפול בעבור שים"למט דמיוניים סכומים

, ם"המחלקה לבקר שה, שנערך לאחרונה על ידי הילל מלכהקר על פי ס .בשדות בלי לגרום להמלחת קרקעות

מתוצאות הסקר עולה כי . שונות רבה בין כמות וריכז השפכים היוצאים מרפתות שונות קיימתשנמצא 

 022,222לרפת משפחתית במכסה שנתית של  בממוצע ₪ 1.2,222התשלום השנתי הנוסף לרפת עומד על 

להפחתת ריכוזי החומר  .ליטר 0,822,222לרפת קיבוצית במכסה שנתית של  בממוצע ₪ 022,222 -ליטר וכ

לחנקן ולזרחן . יש פתרונות ברמת הרפת המבוססים על השקעה וסינון, והמוצקים המרחפים, ניהאורג

שבשפכים יש ערך כחלופה לדשנים כימיים בהשקיה של הקולחין בשדה ולכן אין הם מהווים בעיה עבור 

רמת אבל להפחתת ריכוזי המלחים ובעיקר נתרן במי השפכים אין פתרונות תעשייתיים זולים ב. שים"המט

  .שים"המט

פעיל בתהליכי ספיגת נוטריינטים במעי ובתאים : נתרן דרוש לבקר עבור מספר רב של פעולות פיזיולוגיות

הנתרן נמצא בריכוזים . יצירת בופר לכרס ועוד, בקרת הנוזלים והאלקטרוליטים בגוף, (משאבות נתרן)

מעבר לכך ריכוז הנתרן   (.NRC 2001)קבועים בדם ועובר רגולציה של ספיגה חוזרת והפרשה דרך הכליות 

 Bannink et) והן עם ריכוז המלח במזון במזון נמצא בקשר ישיר הן אם כמות השתן המופרשת מבעל החיים

al.; 1999, Spek et al.; 2012) . תכיצרנובעת מעלייה בכאשר ההשפעה העיקרית של מנה עשירה במלח 

האתגר העיקרי הנובע מהורדת המלח במנה הוא באספקת כלור ממקור (. Spek et al.; 2012) המים היומית

 . CaCO3במקום הסידנית המקובלת מסוג  2CaCl זאת ניתן לעשות על ידי שימוש בסידנית מסוג . חלופי

 2.8-2.1, עבור קיום גוף משקל ג"ק\גרם 2.205 -תצרוכת הנתרן היומית עבור פרה חולבת מורכב מ

עבור . עבור ייצור חלב חלב ג"ק\גרם 2.00, (הסביבתית' בהתאם לטמפ)עבור הזעה  ג משקל גוף"ק 122\גרם
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מהמנה המתוכננת  2.22% -המהווים כ גרם נתרן ביום 8.-2. -פרה ממוצעת ברפת הישראלית דרושים כ

(NRC 2001). 

 ונראות ףגו במשקל ירידה, חלב ותנובת מזון בצריכת ירידיה עבודות הראו כי מחסור בנתרן עלול להוביל

 (.Mallonee et al.; 1982, Underwood; 1981) ירודה

 2.8%-%..2 -כ גרם במנה מתוכננת המהווים 52-122 -כ( NaCl)מלח  :צורות בשתילמזון  וסףנתרן מ

. מהמנה 1%-2.0%  -גרם במנה מתוכננת המהווים כ 1.2-222 -כ (NaCHCO3)סודה לשתייה ו ,מהמנה

בנוסף קיימת כמות נמוכה של נתרן במספוא  .יוםגרם ב  02-122 -כ ינהה כמות הנתרן בתוספים המוזכרים

עולה מכך כי כמות הנתרן הנצרכת על ידי פרות החלב  .המוסף אך הידע בנוגע לריכוזים אילו אינו רב

 .המקובלים בספרות בישראל גבוה משמעותית מהצרכים

 הנרחב השימוש למרות .לשתייה או המלחלפיכך הפחת הנתרן יכולה להתבצע על ידי הפחת השימוש בסודה 

 של רב מספר עבודת סקירה  אשר ניתחה. משמעית חד אינה הפרה יצרנות על השפעתו, לשתייה בסודה

 אחוז, החלב בתנובת שיפור נמצא לא תירס תחמיץ על מבוססות שאינן שבמנות נמצא התשעים משנות ניסויים

עבודה עדכנית אשר .  (Hu & Murphy, 2005) לשתייה סודה של תוספת בעקבות הכרס וחומציות השומן

 והתסיסה חלב תנובת על( י"מהח 22%) חיטה גרעיני על המבוססת ממנה לשתייה סודה הוצאת השפעת בחנה

: ב לשתייה סודה הכילה לאש ממנה נבדלה לא (י"ח ב"ע) לשתייה סודה 2.08% עם שמנה נמצא ,בכרס

 & Doepel) סיב ונעכלות ,י"ח נעכלות, ן"חש ייצור, בכרס pH, שומן אחוז, ורכיביו חלב תנובת, מזון צריכת

Hayirli, 2011). 

 . לפיכך ייתכן וניתן לבצע הפחתה בריכוז הנתרן במנה על ידי הפחתה של השימוש בבופר מסוג סודה לשתייה

הדרך לעשות  .הןנדרש לבחון את הזנת המינרלים לפרות כדי להפחית את ריכוזי הנתרן בהפרשותי, לצורך זה

 . י מניפולציות תזונתיות במנת פרת החלב כפי שמוצע בתכנית הנוכחית"זאת היא ע

 : מטרות המחקר

ואת , (צואה ושתן)בהפרשות הפרה  נתרןאת הפרשת ה יקטיןהמוסף למנה  נתרןלבחון האם הפחתת ריכוז ה

  .  ע בייצור החלב ובביצועי הפרותוהמגיעה לשפכי הרפת מבלי לפג נתרןרמת ה

  :שנה ראשונה – שיטות העבודה

פרות בתחלובה שנייה ואילך חולקו לשלושה  2.. 2218הניסוי התבצע ברפת הפרטנית בבית דגן בקיץ 

מינון מומלץ , (2%)ללא סודה לשתייה : אשר נבדלו בריכוז הסודה לשתייה במנה, טיפולים תזונתיים

י שימוש "ע in-vivoשבועות במהלכם נבדקו נעכלות  0הניסוי נערך לאורך (. 1.8%)ומינון גבוה ( 2.08%)

הכרס בשתי  pHבדיקה של ,  SCRשל חברת  HR Tagי תגי "העלאת גירה ע, לא נעכל כסמן פנימי NDFב 

בצואה ובמזון , ומאזן מינרלים בדגש על נתרן על פי ריכוזי המינרלים בחלב. נקודות זמן שונות כל שבועיים

 .ICP -שנבדק במכשיר 

  :שנה ראשונה תוצאות
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ששינוי מינון הסודה לשתייה במנת פרות חלב גבוהות תנובה המתבססת על תחמיץ חיטה בסיכום הניסוי נמצא 

, תכולת השומן והחלבון בחלב, ושחתות כמזונות גסים עיקריים לא השפיעה באופן מובהק על תנובת החלב

י וכתוצאה מכך גם "בנוסף לא נמצאו הבדלים בצריכת הח. (1טבלה ) (ם"חמ)ותנובת החלב מושווה מחיר 

, חומציות הכרס בבוקר לא נבדלה בין הטיפולים. ניצולת המזון לא הייתה שונה באופן מובהק בין הטיפולים

שעמד  2.08%ונמוך יותר באופן מובהק מבמנת  0.18היה  2%הכרס במנת  pHשעות לאחר האכילה  0אך 

הגירה היומי הבדל נוסף שנמצא היה כי משך העלאת . 0.21שעמד על  1.8% -אך לא ממנת ה .0.0על 

הבדל . דקות ביום 02הבדל שהסתכם ב , הנמוך ביותר 1.8%היה הגבוה ביותר ואילו במנת ה 2%בטיפול ה

כמות הנתרן המופרשת בחלב הייתה קבועה . זה נשמר גם כאשר נבדקה העלאת הגירה ביחס לצריכת המזון

צואה עלתה באופן ליניארי עם לעומת זאת כמות הנתרן ב. ודומה בשלושת הטיפולים בדומה למתואר בספרות

כ "כמות הנתרן היומית המופרשת בשתן ובזיעה נקבעה על ידי הפחתת סה. העלייה בריכוז הנתרן במזון

בהנחה שנתרן אינו מצטבר בגוף כפי שמבוסס , כ צריכת הנתרן היומית"הפרשת הנתרן בצואה ובחלב מסה

הפרות למעצרות הזבל ולשפכי הרפת עם י "כך שמתקבלת עלייה משמעותית בהפרשת הנתרן ע. בספרות

 .העלייה בצריכת הנתרן

בפרות שקיבלו  ומאזן נתרן, גירה-העלאת, בכרס pH, נעכלות, צריכת המזון, ריכוז נתוני הייצור: 1טבלה 

 .ריכוזי בופר סודה לשתייה שונים במנה

 07.0% 0% מדד

('גר 000)
2

 

0700% 

('גר 000)
2

 

SEM P 

 מ.ל 2.01 1.8. 0.0. 0.2. (ליטר) חלב יומי

 .מ.ל 2.22 00.1 05.0 05.0 (ג"ק)יומי  %.ש "חמ

 מ.ל 1.02 ..05 00.0 00.0 (ג"ק)יומי  מ"חמ

 .מ.ל 2.00 28.2 28.5 28.2 (ג"ק), יומית י"צריכת ח

 מ.ל 2.210 0..1 0..1 1.80 (י"ג ח"ק/מ"מחג "ק)ניצולת מזון 

00. יום/'דק, העלאת גירה
a 

000
ab 

000
b 

12.0 2.220 

 .מ.ל 1.00 2..0 05.8 08.0 )%(י "נעכלות ח

00.5 יום/'גר, הנאכלנתרן במזון 
c 

121.1
b 

100.8
a 

1.208 2.2221> 

1..1 יום/גרם, בצואהמופרש נתרן 
b 

22..
ab 

00.2
a 

2.25 2.221 

2.00 ליטר/גרם ,בחלבמופרש נתרן 
 

2..2
 

2.00
 

 מ.ל 2.228

..80 יום/גרם, בשתן וזיעהמופרש נתרן 
b 

01.8
ab 

00.0
a 

1.10 2.221 

.5 (%), נעכלות נתרן לכאורה
a 

00
b 

00
c 

2.88 2.2221> 

00.8 יום\'ג ,הפרשת נתרן לסביבה
c 

00.0
b 

102.0
a 

1.012 2.2221> 

1
 .הערכים המוצגים הינם ממוצעים מתוקנים לטיפול

2 
 .י ליום"ג ח"ק 22על בסי מנה מתוכננת של 
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a,b.c
 P<0.05ערכים ממוצעים באותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים ביניהם ברמת מובהקות   

 

פרות בתחלובה שנייה ואילך  85. 2210הניסוי התבצע ברפת בית דגן בקיץ  :שנה שנייה –שיטות העבודה 

ומינון ( 2%)ללא סודה לשתייה : אשר נבדלו בריכוז הסודה לשתייה במנה, חולקו לשני טיפולים תזונתיים

שבועות במהלכם נבדקו ריכוז הנתרן בשפכים היוצאים מחצר ההמתנה  12הניסוי נערך לאורך (. 1%)מומלץ 

, צריכת מזון קבוצתית, נערך מעקב אחר תנובת חלב ורכיביו. י אצירת השפכים במכלים ודיגומםעל יד

 .SCRשל חברת  HR Tagי תגי "והעלאת גירה ע

בסיכום הניסוי נמצא ששינוי מינון הסודה לשתייה במנת פרות חלב גבוהות תנובה המתבססת על  :תוצאות

וצריכת המזון  מ"תחמיץ חיטה ושחתות כמזונות גסים עיקריים לא השפיעה באופן מובהק על תנובת החמ

י "ע בדיקת הפרשת הנתרן בחצר ההמתנה נבדקה שלוש פעמים במהלך הניסוי וזאת. (2טבלה ) הקבוצתית

בנוסף לאחר הצינון נשטפה חצר . איסוף תשטיפי הצינון לשלושה מכלים שונים ודיגומם בשלוש חזרות

בניתוח נתוני ריכוז הנתרן במי . ההמתנה מצואה לפני כניסת הקבוצה החדשה ודגימה נלקחה גם מחלק זה

 1.2%.הייתה נמוכה ב י קבוצת הניסוי"ע( דקות 2.)השטיפה נמצא כי כמות הנתרן שהופרשה בצינון בודד 

ב "נתוני הפרשת הנתרן לפרה בודדת ולקבוצה במשך כל היום חושבו ע(. 2טבלה )מזו של קבוצת הביקורת 

י פרה "נתוני הפרשת הנתרן לסביבה ע. הנתונים שנבדקו ברמת הצינון הבודד כפול מספר הצינונים ליממה

שת הנתרן בחלב ושימוש בערכי הנעכלות הפר, ב צריכת הנתרן במזון ובמים"חושבו ע( 2טבלה )בודדת 

 22%מנתונים אלה זיהינו כי כ . בשנה הראשונהלכאורה של הנתרן אותם קיבלנו בניסוי המקדים שהתבצע 

נתון אשר מתיישב עם משך הזמן בו הפרה נמצאת , מהפרשת הנתרן היומית לסביבה מתבצעת בחצר ההמתנה

 .        בחצר ההמתנה

בפרות  והפרשת נתרן לשפכי הרפת, גירה-העלאת, צריכת המזון קבוצתית, הייצורריכוז נתוני : 2טבלה 

 .שהוזנו בשני טיפולי הסודה לשתייה

 0% מדד

 סודה

 SEM P סודה0%

מ.ל 2.22 ..2. ..2. ג ליום"ק, (מ"חמ)תנובת חלב מושווה מחיר   

 .מ.ל 2.10 5..2 ...2 י לפרה"ג ח"ק, צריכת מזון קבוצתית

2.20 י"בח %, במנהריכוז נתרן 
 

2.80
 

  

 .2.2102 .0.. ..50 82.0 גרם , (פרות 20)הפרשת נתרן קבוצתית בצינון בודד 

יום\לפרה ' הפרשת נתרן לסביבה ג
2 

88
 

01
 

  

יום\פרה\'גר, הפרשת נתרן בחצר ההמתנה
2
  12.8 10.0   
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ליטר\ג"מ, ריכוז נתרן בשפכי חצר ההמתנה
2 

00.0
 

02.0   

1
 .הינם ממוצעים מתוקנים לטיפול הערכים המוצגים

2
 .ב מדידת כמות הנתרן בצינון בודד"ערכים מחושבים ע

a,b.c
 P<0.05ערכים ממוצעים באותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים ביניהם ברמת מובהקות   

 

פרות בתחלובה  25. 2215הניסוי התבצע ברפת הפרטנית בבית דגן בסתיו  :שלישיתשנה  שיטות העבודה

מנת הביקורת כמקובל : אשר נבדלו בתכולת הנתרן במנה, שנייה ואילך חולקו לשני טיפולים תזונתיים

, (מהמנה 2.0%)וממלח סידן ( מהמנה 1%)ממקור של סודה לשתייה ( ג"ק\'גר 120.0)במשקים הכילה נתרן 

הייתה ממקור של סודה לשתייה בלבד ( 'גר 80.0)כמות הנתרן מהמנה וNaClהוצא המלח  ניסוי ואילו במנת ה

הוסף למנת הניסוי קלציום , בכדי לאזן את תכולת הכלור במנת הניסוי כתוצאה מהוצאת המלח(. מהמנה 1%)

 0נערך לאורך  הניסוי. כל המזונות בניסוי נבדקו באנליזות מקיפות לתכולות המינרלים(. 'גר 00)כלוריד 

במהלך הניסוי נבדקו ריכוז (. אובר-קרוס)כאשר במחצית הניסוי בוצעה החלפת המנות בין הקבוצות , שבועות

והעלאת , צריכת מזון פרטנית, התנהגות אכילה, נעכלות, תנובת חלב ומוצקים, בחלב ובשתן, הנתרן בצואה

 .גירה

תוך השארת בופר סודה לשתייה (  NaCl)המלח י הוצאת "הפחתת תכולת הנתרן במנת הניסוי ע :תוצאות

והחלב משווה אנרגיה ( מ"חמ)החלב משווה מחיר ( ג"ק)את תנובות החלב לתה הע, במנה 1%בשיעור 

(ECM )צריכת המזון של פרות שניזונו במנת הניסוי הייתה נמוכה ב, בנוסף(. 0טבלה )ג ליום "ק 2.8 -בכ- 

לא התקבל הבדל בתכולת . מ"ג חמ"ק/י"ח' גר 08 -בניצולת המזון בולכן התקבל שיפור , י ליום"ג ח"ק 2.0

, היתה גבוהה יותר בפרות שניזונו במנת הניסוי( ג"ק)אך כמות החלבון היומי בחלב , השומן והחלבון בחלב

לא נמצאו הבדלים בין טיפולי הנתרן השונים . בחלב( ג"ק)והתקבלה נטייה למובהקות גם בכמות השומן היומי 

 .גירה יומית בהעלאת

 במנת מהצריכה 02% -כ המהוויםליום  גרם 5. -בכ הנתרן צריכתאת  צמצמה, ההזנה ממנת המלח" הוצאת"

 בחלב המופרש הנתרן כמות :מכך כתוצאה. (8טבלה ) י"הח צריכתבמובהקת ירידה ובנוסף הביאה ל הביקורת

 הנתרן כמות בחישוב 18% -בכ פחתה בצואה הנתרן הפרשת, (לליטר גרם 50) ביום גרם 01 -כ: דומה הייתה

ולכן התרומה לשיפור איכות הסביבה . 2%.אך הפרשת הנתרן לסביבה בשתן ובזיעה פחתה בכ  .המופרש

 . הייתה מובהקת

 

 

  



9 
 

 .והעלאת גירה, צריכת המזון, ייצור החלב ורכיביו: ממוצעים יומיים לפרה: 0טבלה 

 מדד
 ביקורת

 (נתרן 07.0%)

 ניסוי

 (נתרן %.072)

SEM P 

   .1 .1 מספר פרות

 2.221 2.10 20.0 25.2 (י ליום"ג ח"ק)צריכת מזון 

 2.28 2.10 00.0 ..00 (ג ליום"ק)תנובת חלב 

 2.221 8.52 0.1 000 (ג חלב"י לק"גרם ח)ניצולת מזון 

 .מ.ל 2.20 0.05 0.00 אחוז שומן

 .מ.ל 2.21 .0.0 .0.0 אחוז חלבון

 2.20 2.21 1.82 5..1  ג שומן"ק

 2.28 2.21 1.20 1.28  ג חלבון"ק

 .2.2 2.10 00.5 00.0 (ג"ק)מ "תנובת חמ

001 (מ"ג חמ"י לק"גרם ח)ניצולת מזון 
 

000
 

8.52 2.221 

 .2.2 2.18 05.8 05.2 (ג"ק) ECMתנובת 

 080 02. 8.00 2.221 (ECMג "י לק"גרם ח)ניצולת מזון 

 .מ.ל 2.08 802 801 (דקות יום) העלאת גירה

 .רכיבי הבלילמשל ( %ב )בפרות  VIVO-INתוצאות נעכלות : .טבלה 

 מדד
 ביקורת

 (נתרן 07.0%)

 ניסוי

 (נתרן %.072)

SEM P 

   .1 .1 מספר פרות

 2.15 2.05 00.0 05.0 חומר יבש

NDF .0.1 82.0 1.25 2.28 

 2.21 2.05 00.0 00.1 חלבון

 2.21 2.50 ..02 ..50 שומן

 .2.0 2.00 00.0 05.0 מ"פל
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 .משק הנתרן והפרשתו לסביבה: 8טבלה 

 מדד
 ביקורת

 (נתרן 07.0%)

 ניסוי

 (נתרן %.072)

SEM P 

N 1. 1.   

 2.2221 0..2 .12 100 (יום/'גר)צריכת נתרן 

 2.12 2.01 02.0 00.8 )%(נעכלות נתרן 

 2.2221 0.00 02.0 102 (יום/'גר)ספיגת נתרן 

 2.00 .2.2 2..2 8..2 )%(נתרן בצואה 

 2.10 10.. 00.0 00.0 ('גר)נתרן בצואה 

 1..2 .2.2 .2.5 2.51 ('ל/'גר)ריכוז נתרן בחלב 

 2.20 .1.2 01.0 02.0 כ נתרן בחלב יומי"סה

 2.82 2.10 2.25 2.10 ('ל/'גר)ריכוז נתרן בשתן 

 2.2221 0.52 85.0 121 ('ל/'גר) כ נתרן בזיעה ובשתן"סה

01.2 0.1. (יום/'ל)כמות שתן מחושבת 
 

2.18 2.2221 

 

מתוך שתי העבודות עולה כי הוצאת הסודה מהמזון הפחיתה משמעותית את  :שנה ראשונה ושנייה סיכום

 -הורדה של הסודה לשתייה הפחיתה ב. הפרשות הנתרן לסביבה ללא פגיעה ביצרנות ובבריאות בעל החיים

כ ההפרשה היומיות התקבלה "מתוך סה(. 2טבלה ) כ הפרשת הנתרן היומית לפרה"את סה ליום גרם 00

כ הורדת הנתרן הורידה את ריכוז הנתרן "בסה. לפרה של נתרן המופרש בחצר ההמתנה' גר .5.2ירידה של 

כיום עומדות מרבית הרפתות מתחת סף ריכוז . (2טבלה ) 'ל/ג"מ 00.0 -ל' ל/ג"מ 02.0 -המוזרם בשפכים מ

אלו אשר חורגות ניתן להשתמש בהפחתה או הורדה של הנתרן הנקבע בתקנות הזרמת השפכים אך עבור 

 .הסודה לשתייה על מנת לעמוד בסף הקבוע בתקנות

 כך על מצביעות במנה המזונות לכלל שנערכו המינרלים לתכולות האנליזות תוצאות :שנה שלישית סיכום

 חלב לפרות( 2 פי) המומלצת הרמה ומעל, בעודף ניתנים אכן בישראל טיפוסיות חולבות במנות הנתרן שערכי

 כפי חלב פרות ביצרנות פגעה לא חולבות פרות של ההזנה ממנת המלח הוצאת זאת עם. NRC 2001 פ"ע

תוצאות שנה זו בצירוף השנתיים (. 0טבלה , נובמבר אמצע - ספטמבר אמצע) הסתיו בחודשי שנבדק

 הסודה או( נוכחי ניסוי) המלח הוצאת י"ע, חולבות במנות הנתרן כמות הפחתת ת כיהראשונות למחקר מראו

 את משמעותי באופן הקטינה אך המזון וצריכת החלב בתנובת פגעה לא, (העיקריים הנתרן תורמי) לשתייה

 תוצאות את לאשש מנת על דרוש מחקר המשך. (8ו  2טבלאות ) הרפת ובשפכי, ובצואה בשתן הנתרן הפרשת

 .מסחריות ברפתות מלח או לשתייה סודה ללא במנות הניזונות חלב פרות של היצרנות
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