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  שימוש בשומן מוגן לשיפור יצרנות בצאן

  .ארגמן, המחלקה למדעי בעלי חיים, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית -נורית ארגוב פרופ' 

 מו״פ חקלאי העמק.הזנת צאן,  -חיים ליבוביץ ״רד

 תקציר

 למאזןמצטברות עדויות על כניסה ותנובות החלב של עיזים וכבשים בממשק אינטנסיבי עלו מאוד בשנים האחרונות, 

כמו כן, בתצפיות שבוצעו בעדרי כבשים מסחריים ברחבי הארץ, נמצא כי  .בתקופה סביב ההמלטה  שלילי אנרגיה

על בסיס חומר יבש, שיפר את ביצועי הכבשים, הן מבחינת  1.4%תוסף אנרגטי בצורה של שומן מוגן בשיעור של 

לאור זאת ניתן להניח כי בשנים הקרובות ייכנס נוהל  לב וריכוז המוצקים בו.ביצועי רבייה והן מבחינת תנובות ח

י, בדומה לממשק הנהוג בפרות חלב. הבחירה במוצר לק ממנת ההזנה של צאן באופן שגרתהשימוש בשומן מוגן כח

בוליזם זה או אחר מתבצעת על בסיס זמינות ומחיר, ללא כל מידע לגבי השפעת סוג חומצות השומן בתוסף על מט

ויצרנות. לאחרונה, מצטברות עדויות בדבר השפעת הרכב חומצות השומן בשומן המוגן על נעכלות וניתוב שומן לחלב 

או לבניית רקמת שומן. ממצאים אלו מחזקים את הצורך וחשיבות מחקר שיבהיר את השלכות השימוש בשומן מוגן 

  חסרה בעיקר בענף הצאן. וגיו, אינפורמציה לגבי השלכות השימוש בשומן המוגן לס לסוגיו.

שני מוצרי  . הושקע מאמץ בהשגתתוספים של שומן מוגן הנבדלים בהרכבםקדה בשני מתכנית המחקר הנוכחית הת

משונות של מידת ההגנה על השומן  עלהימנאותו יצרן, על מנת ועל ידי  המיוצרים באותה טכנולוגיהשומן מוגן 

 בכרס.  NDF-בתוסף, אשר יכול לגרום להבדלים בנעכלותו וכן בנעכלות ה

 נבחרו שני מוצרים:

Bewi spray 99 M – 54% פלמיטית.חומצה  40%-חומצה סטארית ו 

Bewi spray RS 70 – 92% חומצה סטארית. 

 תחלובה. הניסוי הראשון תקופות שונות של  בשתיתכנית המחקר כלל שני ניסויים, בשני דירים מסחריים שונים, 

ק"ג  3.3יומית של  בממוצע, עם תנובה 3, בתחלובה multiparousעיזים  180נבחרו  מאוחד. התבצע בעין חרוד

(SD, 3.08+כ , )-יום מהמלטה   75)SD, 22+(ם וכלל דגימת חלב, דם ושאריות מזון לפני . הניסוי נערך כחודשיי

של תוספי השומן )ביחס אחד לשני( תלוי בשלב  תחילת הניסוי ולאחר חודש. לפי התוצאות נראה כי מידת ההשפעה

בשלבי  לקבוצת הביקורת. ביחס RS-בקבוצת הבתנובת חלב  7%-עם זאת, נמצאה עליה של למעלה מ בתחלובה.

 .RS-יתרון על פני ה BW-יום לתחלובה ל 120עד  השפעה חיובית על ייצור החלב.תחלובה מבוססים, לשומן מוגן 

גבוה יותר של שומן ונמוך ריכוז ממצא נוסף ומעניין הוא  . סגר את הפער RS-שלבי תחלובה מתקדמים, העם זאת, ב

רמז ממצא זה מ, עם העובדה כי לא נמצאו הבדלים בריכוז החלבון בחלב יחד. RS-בקבוצת ה בחלב של אוריאהיותר 

עיזים בתחלובה שניה  70הניסוי השני התקיים בדיר "כישור" וכלל  על סנכרון טוב יותר בין אנרגיה וחלבון במנה.

חולקו העיזים לשתי  כחודש לפני ההמלטהשחולקו לשתי קבוצות לפי ימים בתחלובה ותנובת חלב בתחלובה קודמת. 

 120תוך כופתיות החלבון במהלך הכנתן. הניסוי נמשך עד ששולב ב RSאו של  BWתוסף של  2%קבוצות ויקבלו 

יום לתחלובה, במסגרתו נאספו דגימות חלב ודם, ונקבע הציון הגופני של עיזי הניסוי. לא נמצא הבדל בתנובות חלב 

מסויימת ליה רט לעוריכוז גופי קטו בדם בין שתי קבוצות הניסוי. ריכוז החלבון והלקטוז בחלב לא נבדל אף הוא, פ

ביחס לקבוצת  RS-דיגום האחרון. כמו כן, ריכוז השומן היה גבוה יותר בקבוצת הב RS-בריכוז הלקטוז בקבוצת ה
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ממצאי שני הניסויים מצביעים על יתרון בשימוש בשומן מוגן בעיזי חלב, לכל אורך התחלובה. ההבדלים בין קבוצות 

בתוסף השפעה על יכולת הניצול של השומן ליצירת שומן חלב. כמו  הניסוי מצביעים על כך שלהרכב חומצות השומן

כן, נראה שהרכב חומצות השומן בתוסף משפיע על נעכלות החלבון או על ניצולת טובה יותר של החלבון והפחמימות 

 במנה מה שבא לידי ביטוי בירידה בריכוז האוראה וכן היחס בין שומן וחלבון בחלב.

 

 

 


