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מבוא

חלבון הינו אחד מאבות המזון המרכזיים ובעל תפקיד קריטי בתפקוד בעל החיים  •

.וייצור חלב

מכיוון שחלבון מורכב מחומצות אמינו והן אלו הנדרשות לייצור חלבונים מבניים  •

דרישת בעל החיים הינה לחומצות אמינו ולא לחלבון –בבעל החיים ופונקציונלים

.כללי

גירה מאפשר מצד אחד הזנה במקורות  -המבנה הייחודי של מערכת העיכול במעלה•

חלבון נחותים אך מנגד מקשה על תכנון הזנה המתבסס על חומצות אמינו  



מבוא

קל לבדיקה  –ביטוי לכמות החנקן במנה •

לא מבטא בצורה טובה את תרומתו לפרה• חלבון כללי

וחלבון שרידימיקרובאליחלבון : מבטא את סך החלבון הנספג•

לא ניתן להגדירו בצורה מדויקת למזון בודד•

חלבון  
מטבולי

מבטאות את הדרישות האמיתיות של הפרה•

שימוש במודלים–קיים קושי בחיזוי אספקת חומצות האמינו במנה •
הידע הקיים בנושא הולך ומתפתח•

חומצות  
אמינו



מטרת הניסוי

ליזיןשל תכנון המנה כדי למנוע מחסור בחומצת אמינו הכדאיותלבחון את 

על  "האמינו לא נעשה . בחאמינו בארץ השימוש . בניגוד לעבודות קודמות עם ח1.

"המנה

NDSבפלטפורמת CNCPSתכנון מנה בעזרת מודל ה 2.

מוגנת הינה חלק מסל המזונותליזיןאמינו . תכנון המנה כאשר ח3.



מבנה הניסוי

2021יצחק סופה בחורף -הניסוי נערך ברפת ניר•

שנייה ומעלה חולקו לשתי קבוצות סגורותמתחלובהפרות 190•

:נתוני הקבוצות בתחילת הניסוי•

ימים בתחלובה105-

ג חלב לפרה ביום"ק50-

פ נתוני  "אשר עינומוטו'אגשל חברת AjiProLמוגן ליזיןהניסוי בוצע עם מוצר •

65%בזמינות של ליזין40%היצרן מכיל 



(ריכוז בחומר יבש)תכולות 

גבולות המינימום של האנרגיה •

יהיו  והחלבון המטאבוליהמטאבולית

.כמו של הביקורת

עמילן הוגבל מלמעלה בהתאם למנת •

הביקורת  

בהתאם למנת  המזון הגס הוגבל מלמטה•

הביקורת

טיפולביקורת

 1.748 1.765(ל"מק)אנרגיה 

 16.45 16.52חלבון

NDF28.4 28.1 

NDF 17.3 16.7גס 

NFC40.5 40.7 

 5.47 5.05סוכרים

 27.9 27.7עמילן

 4.87 4.94שומן

 9.42 9.32אפר



(ריכוז)חומצות אמינו 

טיפולביקורת

MPדרישותMPדרישות

2.2186.22.2487.7מתיונין

6.0381.16.588.2ליזין

5.68103.65.8106.5ארגנין

4.69117.14.71118.2תראונין

8.0284.47.9984.4לאוצין

4.6791.34.792.4לאוצין-איזו

5.4496.05.4696.7ואלנין

2.67111.22.69112.7היסטידין

4.6286.14.6386.9פנילאלנין

1.2783.21.386.1טריפטופן

1:2.721:2.90מתיונין:ליזיןיחס 



מזונות  
(ריכוז בחומר יבש)

גבולות המינימום  , בשל תכנון מלאי•

מקסימום של התחמיץ היו מצומצמות

כדי למנוע שינוי גדול במקורות האנרגיה  •

הגבלנו את השינוי בריכוז השומן המוגן 

במנת הטיפול

והסודה לשתייה נשמרה  הויטמיניםרמת •

זהה במנות הניסוי

טיפולביקורתמזון  

20.6023.39שחת דגן

13.9112.47תחמיץ חיטה

26.4931.85תירס גרוס

--4.95חיטה גרוסה

11.4615.01לפתית. כ

0.761.46סויה. כ

0.180.01ח"חשפרמיקס

AjiPro-L--0.16

9.904.44פידגלוטן 

7.146.75'ג.ד.ד

1.761.67שומן מוגן

1.271.21סידנית

0.910.91סודה לשתייה

0.420.42מלח

0.140.14שמן

0.080.08ויטמינים' פרמ

E0.010.01ויט



השוואת המנות לפי המודל

טיפול ביקורת

מחלבון מטבולי% , נעכלליזיןמחלבון מטבולי% , נעכלליזין
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חלב במהלך הניסוי



ביקורות חלב
SEP-valueניסויביקורת

48.248.80.5460.5938(ג"ק)חלב 

3.833.750.0310.1876)%(שומן 

3.443.390.0140.0999)%(חלבון 

47.947.80.4900.9104(ג"ק)ם"חמ

1.831.820.0210.7462ג שומן"ק

1.651.650.0170.9494ג חלבון"ק

0.0300.0300.00020.2580אוריאה  

רק ביקורות  
שהיו עד שלב  
הנפילה בחלב



נתונים קבוצתיים 
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10/12/2020 20/12/2020 30/12/2020 09/01/2021 19/01/2021 29/01/2021 08/02/2021 18/02/2021 28/02/2021

חלב יומי

ניסוי ביקורת (ניסוי)תקופת ממוצע נע 5 (ביקורת)תקופת ממוצע נע 5
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32

10/12/2020 20/12/2020 30/12/2020 09/01/2021 19/01/2021 29/01/2021 08/02/2021 18/02/2021 28/02/2021

צריכת מזון

ניסוי ביקורת (ניסוי)תקופת ממוצע נע 5 (ביקורת)תקופת ממוצע נע 5



נתונים לניתוח כלכלי
ניסויביקורת

26.726.6צריכת מזון

44.645.8('ל)חלב 

3.913.89שומן% 

3.503.51חלבון% 

45.446.6('ל)ם "חמ

0.5810.562ניצולת מזון לחלב

0.5890.570ם"לחמניצולת מזון 

ניסויביקורת

22.4921.89(ג"ק22)מחיר מנה 

1.0220.995ג יבש"מחיר ק

1.9971.995מחיר לליטר

עלות ייצור ליטר  
(₪)ם"חמ

0.6020.568



סיכום ומסקנות

השימוש בחומצת האמינו לא שיפר באופן מובהק את מדדי הייצור של הפרות  •

בניסוי זה

מחיר מנת הטיפול היה זול מזו של מנת הביקורת ולכן מבחינה כלכלית נמצא  •

ליזיןיתרון לתכנון למניעת חסר בחומצת אמינו 

יש לציין כי לצורך תכנון מנה בהתאם לדרישות לחומצות אמינו יש לבצע  •

למזונות הגסיםNDFבדיקות מעבדה מקיפות בדגש על בדיקות נעכלות 



:תודות

לצוות הרפת

על המימוןם"שהלקרן 

ולכם על ההקשבה


