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(2019)משבר החמאה 



מבוא

מחסור זה בא לידי  , בשנים האחרונות מזהים מחסור עולמי בחמאה•

.ביטוי במחירים הגבוהים של החמאה

הסיבה למחסור נובע מהעלייה בביקושים לשומן חלב הן במדינות •

.המתפתחות והן במדינות המפותחות

"שומן מהחי כבר לא מהווים איום בריאותי"-שינויים בהרגלי הצריכה•



מבוא

חוסר האיזון בייצור רכיבי החלב בגלל מדיניות התשלום הביא לעודף חלבון •

ומחסור בשומן 

שהייתה שנת סקר הציבה רף מוצקים גבוה  2017שנת •



תסמונת דיכוי ייצור שומן החלב
MFD

pH לא
אופטימאלי  

בכרס

שומן רב ' ח

בלתי רוויות

PUFA



מטרת המחקר

בחינת כדאיות כלכלית של שינוי הרכב המנה עם דגש על  

להעלאת אחוז השומן בחלב, דופן התא הגס

???אז מה חדש פה 



מטרת המחקר

בופרים, הרכב חומצות שומן, אורך סיב, אין ספור עבודות בחנו השפעת מזון גס•

.ועוד על הרכב החלב

כאשר ישנה דרישה להעלות את ריכוז השומן בחלב לרוב יעשה שימוש  , בשטח•

.בשילוב של מספר פתרונות



שיטות וחומרים

אך ( 21.0%<-17.0%)במחקר זה בחנו את העלאת ריכוז דופן התא ממזון גס •

( שומן מול עמילן)כדי למנוע את השינוי הצפוי במקורות האנרגיה 

(.  קל"מ1.78לעומת 1.74)התאפשרה ירידה של ריכוז האנרגיה במנת הניסוי 



שיטות וחומרים

פרות חלב כל אחת100ניסוי הזנה השוואתי בשתי קבוצות של •

המאתגר גם כך בנושא, (אוקטובר-יוני)הניסוי נערך בחודשי הקיץ •

משך הניסוי היה חמישה חודשים•



שיטות וחומרים

:הניסויבמהלךשנבדקוהמדדים•

.שאריותבניקוימזוןמרכזנתוניבסיסעלקבוצתיתמזוןצריכת1.

בשקילותשימושוכןAfiLabמהיומייםנתוניםבסיסעלורכיביוחלבתנובת2.

.בחודשפעמייםחלב

.מהמכוןביציאההליכהמשקלבסיסעלגוףבמשקלשינוי3.



ההבדל במנות

23/6/2019–תחילת ניסוי •

ביקורת ניסוי מזון  

4.20 5.51 תחמיץ חיטה

0.85 1.02 שחת דגן

0.91 0.91 קש חיטה

5.38 4.03 תירס גרוס

1.34 1.19 לפתית. כ

3.05 3.07 פידגלוטן 

1.04 1.49 DDGs

1.86 1.40 גפת בירה

0.40 0.40 אדולק

0.10 0.10 סודה לשתייה

0.08 0.08 אוריאה

0.09 0.09 מלח

0.49 0.49 קליפות סויה

0.05 0.05 מגנזיום אוקסיד

ביקורת ניסוי תכולות  

1.78 1.74 אנרגיה

16.5 16.5 חלבון כללי

29.8 37.2 מזון גס

34.0 36.8 NDF

17.0 21.0 NDFממזון גס

5.75 5.63 שומן

34.9 31.7 ם"פל



(:  קבוצות פתוחות)תוצאות קבוצתיות 
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הפרשסוףBCSהתחלה BCSשינוי מצב גופני

2.772.830.06ניסוי

2.852.80-0.01ביקורת

P-value0.09470.55290.0629
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(תקופה ראשונה)תוצאות מבוקרות 

P-valueביקורת SEניסוי SEביקורתניסוי  מדד

39.539.90.8020.7670.7394(ג"ק)חלב 

3.453.490.0310.0300.3974)%(שומן 

1.361.380.0240.0230.4992(ג"ק)שומן 

3.173.210.0130.0120.0334)%(חלבון 

1.251.280.0250.0240.4220(ג"ק)חלבון 

36.337.00.6710.6420.4696(ג"ק)ם"חמ



גודל חלקיקים שאריות  
(תקופה ראשונה)

18.8% 16.6% 13.7%

50.9%

35.6%

18.1%
11.9%

34.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

X>19 8>X>19 4>X>8 4>X

ביקורת ניסוי

21.0%
13.5% 16.0%

49.5%

29.3%

13.4% 15.4%

41.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

X>19 8>X>19 4>X>8 4>X

בבליליםגודל חלקיקים 

ביקורת ניסוי



שינוי מנות באמצע התקופה

16/8/2019–החלפת מנות •

ביקורת ניסוי (י"ח)מזון 

4.2 5.6 תחמיץ חיטה

0.85 1.23 שחת דגן

- 1.6 שחת קטנית

0.91 - קש חיטה

4.21 5.39 תירס גרוס

1.34 1.34 לפתית. כ

2.72 3.23 פידגלוטן 

1.89 1.89 DDGs

1.14 - גפת בירה

1.31 - א"שאריות תפו

0.40 0.40 אדולק

0.10 0.10 סודה לשתייה

0.08 0.07 אוריאה

0.09 0.09 מלח

0.59 - קליפות סויה

0.05 0.05 מגנזיום אוקסיד

ביקורת ניסוי תכולות  

1.78 1.78 אנרגיה

16.5 16.5 חלבון כללי

29.8 42.2 מזון גס

33.0 32.1 NDF

17.0 22.0 NDFממזון גס

5.55 5.35 שומן

36.4 36.5 ם"פל

הוספת קיצוץ לבליל הניסוי



(:  קבוצות פתוחות)תוצאות קבוצתיות 
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AFILAB( תקופה שנייה)תוצאות 

P-valueביקורת SEניסוי SEביקורתניסוי  מדד

34.837.00.5640.5710.0076(ג"ק)חלב 

3.573.600.0330.0330.4968)%(שומן 

1.231.310.0200.0200.0051(ג"ק)שומן

3.143.170.0140.0140.0799)%(חלבון 

1.091.170.0160.0170.0011(ג"ק)חלבון 

32.134.40.4830.4890.0016(ג"ק)ם "חמ



גודל חלקיקים שאריות  
(תקופה שנייה)
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:מסקנות

לא הייתה כדאיות כלכלית  •

, ערבול, קיצוץ)גס צריכה להיות אפקטיבית NDFאו /העלאת אחוז מזון גס ו•
(ב"סוג המזון ואיכותו וכי

,  קירובי מזון, חלוקת מזון)שינוי מנה יקר ככל שיהיה אינו מחליף ממשק נכון •
(ב"גנטיקה וכי, (?)חושך בלילה , מים, אורך אבוס, צינון



לשותפים לעבודה ולכם על , הבליליםמשואות יצחק על ז"למרמתודה 
ההקשבה


