
 

 

 NASEM 2021 – במנה נרלים קרומידרישות לויטמינים ומי קביעת 

 קרן המחקרים של מועצת החלב  –ארצית ומספוא   ועדת הזנה

, 1, דניאל ביקל1, גבי עדין3סמיר מבג'יש, 2שוקי מירון, 2, אלי ז'אמי2עוזי מועלם)יו"ר(,  1יואב שעני

 10ובועז חנוכי 9, רן יערי8, אביב אשר7שוהםאבנר , 6איל פרנק, 5, חגי זקס4גיגי-רן בן, 1עירא פלך

החוג למדעי בע"ח, 3 ;ל המחקר החקלאיההמחלקה לחקר בקר וצאן, מינ 2 ;גף בע"ח, שה"מתחום בקר לחלב, א1
החקלאית, אגודה  7 ;צמח, מכון תערובת 6 ;אמבר, מכון תערובת 5 ;מילובר, מכון תערובת 4 ;הפקולטה לחקלאות 

 יצרני החלב אחדות הת 10אגודת "יציב", 9 ;למחקר מדעי יישומי בגליל מיגלמכון 8 ;לשירותים ווטרינרים שיתופית 
 

ובו המלצות מעודכנות לריכוז ויטמינים ומינרלים במנות של פרות   NASEM 2021-לפני כשנה יצא לאור ה

לפרות נחלבות אשר יבוצע יחד עם  ק"ג ח"י    25מעבר למנה של  על  הועדה  המליצה  יוני השנה  . בחלב

בהתאם. ומינרלים  לויטמינים  הדרישות  להמלצות    עדכון  והשוואתם  החדשות  ההמלצות  בחינת  לאחר 

   וחות השונות ברפת. ללשהויטמינים והמינרלים    תוספתהרכב  המלצות להקודמות אנו מביאים במסמך זה  

 ויטמינים ומיקרומינרלים במנות של תוספת תהליך העבודה בקביעת המינון המומלץ ל 

לקביעת    הינן בסיס העבודה NASEM 2021 -ב   הנחיות הההמלצות הינה כי  המוצא בתהליך קביעת    נקודת 

   ומטרת הוועדה הינה לבחון מה היא הצורה הנכונה ליישמם במנות בישראל.המינון 

 שלבי העבודה: 

 אשר על בסיסו מוגדרות ההמלצות הגדרת בע"ח הממוצע  .1

 NASEMלהמלצות ב NRC 2001-בין ההמלצות ב , על בסיס בע"ח אשר הוגדר קודם לכןהשוואה  .2

2021 

ע"ב נתונים מבדיקות מעבדה, ערכי ספריה    בחינת תרומת המזונות במנה למאזן המיקרומינרלים  .3

 ועוד

(  1 בנפרד בהתבסס על הקריטריונים הבאים:   קביעת מינון רצוי להוספה לכל ויטמין ומיקרומינרל .4

   . דרישת בע"ח

 בבע"ח.    יםנרלקרומימאזן המילבמנה אופיינית לישראל  מזונות תרומת ה( 2

 בע"ח בקבוצה.    הדרישות של מרביתאת יכסה  מרווח ביטחון אשרקביעת  (3

 . צריכה(ל  )סף עליון ULה  ( בחינה של המינון המומלץ מול 4

 

 

 



 

 

 מאפייני בעלי החיים לקביעת הדרישות התזונתיות.  . 1טבלה 

 

במתן מינון גבוה מהדרישות  ומיקרומינרלים רבים קיימים מחקרים התומכים  יטמינים ולו דגש חשוב: 

המינון המינימלי  תמליץ במרבית המקרים על בכדי לשפר פרמטרים של ייצור, פוריות או בריאות. הוועדה 

בעלי חיים בריאים לקיום, פעילות, גדילה, פוריות וייצור חלב ללא שינוי ברזרבות  קבוצת  להדרוש 

 .  הגופניות

 הגדרת בע"ח הממוצע בקבוצה.  –שלב ראשון 

 הוחלט לייצר קריטריונים לפרות נחלבות, יבשות ועגלות תחלופה. 

 בסיסם נקבעו דרישות הקבוצה. -מתוארים מאפייני בעלי החיים הממוצעים אשר על 1בטבלה 

שימוש  ידי -על בבע"ח יםנרל קרומי למאזן המיבמנה אופיינית לישראל  בחינת תרומת המזונות  – שלב שני 

המינרלים   מאטלס  )בןבנתונים  המינרלים  לאטלס  וחובר-והעדכון  גסים    (2001,  1992  'גדליה  למזונות 

  למזונות מרוכזים ומיובאים DairyOneה האינטראקטיבית של מעבדת  ומזונות המיוצרים בישראל ובספריי

  על  למאזן המיקרומינרלים נבחנהמינרלים(  היטמינים ו)ללא פרמיקס הותרומת המזונות  נבנתה מטריצה ו

אופיינ הישראליתימנות  לרפת  מלמדות    . ות  זו  בחינה  המקרים  2)טבלה  תוצאות  במרבית  כי  תרומת  ( 

על הדרישות ללא    , או שעונהע"ח הממוצע בשלוחההמזונות במנה בלבד לא מספיקה לענות על דרישות ב

ביטחון   דופן הינו הברזל אשר  סבירים מרווחי  יוצא  לו נמוכות  .  מצוי ברמה גבוה במזונות  והוא  הדרישות 

הבדל גדול מאד בתרומת המזונות  קיים  של שלוחת העגלות  נמצא כי במנות  ף,  בנוס .  המרכיבים את המנה

חומר היבש במנה( לבין מנות שלא מכילות זבל  מה  10-15%)בריכוז של    מטופל  במנות המכילות זבל עוף

גבוה , תרומת המזונות למאזן המיקרומינרלים  ת המכילות זבל עוףהבדלים אלו גורמים לכך שבמנו עוף.  

חשוב לציין כי מאגר המידע בנוגע לריכוז  וקובלט.    מנגן, נחושתאבץ,  מהדרישות לא רק בברזל אלא גם ב

. בדיקות מהשנים האחרונות שנעשו לריכוז הנחושת בזבל עופות הראו  המיקרומינרלים בזבל עופות מוגבל

, אך השונות בבדיקות הייתה גבוהה ולא נערכו  המינרליםעותית מאלו שנמצאו בסקר  רמות גבוהות משמ

 בדיקות לכלל המיקרומינרלים. 

 

 % חלבון בחלב )ק"ג(  תנובת חלב  % מזון גס  צריכת מזון משקל  שלוחה 

  3.45   36.8 34% 25 650 ת ובחול

 250 ימי הריון  70% 12 700 יבשות 

 0.8 קצב גדילה )ק"ג ליום(  50% 8.5 330 עגלות 



 

 

 מרווחי ביטחון לויטמינים ומיקרומינרלים קביעת  – שלב שלישי 

ומיקרומינרלים למנת    נקודת  ויטמינים  המוצא לקביעת מרווחי הביטחון לקביעת התוספת הנדרשת של 

כי כדי לענות על דרישות מרבית    NASEM 2021-ה  עורכיפרות בשלוחות השונות התבססה על המלצת  

אך מכיוון שסטיית התקן אינה    –  את הדרישות פלוס שתי סטיות תקן ( יש לתת  97-98%)בע"ח בקבוצה  

התייעצות עם  לאחר  בנוסף,    מעל דרישות בע"ח הממוצע אמורות להספיק.  20%ידועה מרווח ביטחון של  

יש לנקות במרווחי   Eוויטמין  Aהוחלט כי במקרה של ויטמין  NASEM 2021 - הפרק על הויטמינים ב עורכי 

ריכוז המזון הגס    ,ריכוז העמילן הגבוהוזאת בשל  מעל דרישות בע"ח הממוצע(    50%ביטחון גבוהים יותר )

 . )מסך המנה ולא מהמזון הגס(  במנה הישראלית  בשל ריכוז נמוך של תחמיציםובמיוחד  הנמוך

הממוצע    . 2טבלה   בע"ח  לדרישות  ביחס  )מ"ג(  המיקרומינרלים  למאזן  אופיינית  ישראלית  מנה  תרומת 
 בשלוחה ליום, ללא הוספתם בנפרד. 

  
 נחלבות 

 ק"ג ח"י( 25) 
דרישות  

 נחלבת ל
 יבשות 

 ק"ג ח"י( 12) 
דרישות  

 היבש ל

עגלות עם  
 ז"ע

 ק"ג ח"י( 8.5) 

עגלות ללא  
 ז"ע

 ק"ג ח"י( 8.5) 

דרישות  
 ה עגלל

 259 195 521 360 346 1,406 928 אבץ 

 161 33 282 304 75 289 147 נחושת 

 272 1,296 2,100 175 3,589 391 5,108 ברזל

 1.3 3 4.5 2.4 5.8 5.0 12.9 קובלט

 2 2 1.7 3.6 3.8 7.5 6.2 סלניום

 579 369 705 503 726 681 934 מנגן

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 סיכום והמלצות 

בדיקות   .1 מתבצעות  שלא  במזונות מעבדה  מכיוון  המיקרומינרלים  לריכוז  וסדירות  השונות  ,  בשל 

במזונות   הקיימת  ממליצים הגבוהה  לתרו  אנו  להתייחס  המיקרומינרלים  לא  למאזן  המזונות  מת 

אשר תרומת המזונות לריכוזו במנה יכולה לעלות בסדר גודל על דרישות  למעט במקרה של ברזל  

הופ  בע"ח  של  ולכן  בשיעור  במנות  הברזל  של  הדרישות  הממוצע    50%  חתו  בע"ח  מדרישות 

 . בשלוחה

, אנו ממליצים  תחלופהלמנת עגלות  מאזן המיקרומינרלים בהייחודית של זבל עופות לבשל תרומתו   .2

שני הרכבים שונים לעגלות  יצרו  ילבקר    חברות המספקות פרמיקס ויטמינים ומיקרומינרליםהכי  

המכילות זבל עוף בריכוז של מעל  אחד למנות  ואשר אינן מכילות זבל עוף  אחד למנות    :תחלופה

ובו  10% יהיו  מרווחי הביטחון לאבץ, מנגן, נחושת    מהחומר היבש  יותר. וקובלט    במנות   נמוכים 

עוף    עגלות זבל  למיקרוהמכילות  ההמלצות  גבוהים  ,יםמינרלהופחתו  בריכוזים    הנמצאים 

 מדרישות בע"ח הממוצע בשלוחה.  50%בשיעור של    ,בזבל עוף ביחס לדרישות שלהם  משמעותית

ולפרקורסורים שלהם    Eוויטמין    Aהתרומה הנמוכה של המזונות הגסים בישראל לריכוז ויטמין    בשל .3

וכן בשל ריכוז העמילן הגבוה ה ויטמין  במנה  אנו ממליצים כי מרווחי    , בכרס  Aמגביר את פירוק 

 בשלוחה.   מעל דרישות בע"ח הממוצע 50%ויטמינים אלו יעמדו על ו הביטחון ל

 דגשים

מקדמי   • על  בהתבסס  נכתבו  זה  במסמך  למיקרומינרלים  הדרישות    NASEMב    ספיגההכל 

יאפשר להפחית  מקדמי ספיגה גבוהים יותר    שיוכחו מדעית כבעלי. שימוש במינרלים  2021

 את הכמות המוספת. 

  330ההנחיות במסמך זה נקבעו למשקל מנה התואם את צריכת המזון של עגלה במשקל של   •

עגלה    מבוססות עלההמלצות  ק"ג ח"י,    8.5גרם ביום הצורכת    800ק"ג וקצב עליית משקל של  

מ    -ממוצעת   הגיל  קבוצת  לכל  מתאימות  לפני  חודשים    7אך  שבועות  שלושה  מועד  ועד 

כדי להתאים את הכמות למשקל מנה שונה, לדוגמא: מנת לעגלות הרות    .המשוער  ההמלטה

   ק"ג ח"י, יש להכפיל את הריכוז המומלץ לק"ג ח"י בליל במשקל המנה בח"י.  10במשקל 

 
 
 
 
 

 



 

 

 סיכום ההמלצות לתוספת ויטמינים ומינרלים 
 

  ז מומלץ לתוספת של ויטמינים ומיקרומינרליםריכו  ,, מרווח ביטחוןממוצעתלנחלבת  נדרש  ריכוז .3טבלה  
   ק"ג ח"י.  25במנה של מומלצת להוספה   וכמות ( MTLריכוז מקסימלי נסבל ) ,למנה

 ויטמין/מינרל 
  ריכוז נדרש 

(DR/AI)   לק"ג
 ח"י נצרך  

 מקדם ביטחון 

 ריכוז מומלץ 
מקדם  )לאחר 
לק"ג   ביטחון(

   ח"י בליל

  ריכוז
מקסימלי 

(MTL)   לק"ג
 ח"י נצרך  

מומלצת כמות 
  במנה לראש 

 ח"י( ק"ג  25)

 120,000 20,000 4,800 + 1.5  3,023 )יחב"ל( Aויטמין 

 31,200 2,200 1,248 1.2  1,040 )יחב"ל(  Dויטמין 

 800 1,500 32 + 1.5  21 )יחב"ל(  Eויטמין 

 6.0 25 0.2 1.2 0.2 )מ"ג(  קובלט

 347 40 13.9 1.2 11.6 )מ"ג(  נחושת 

 13 50 0.5 1.2 0.4 )מ"ג(  יוד

 184 500 7.4 0.5 15.6 )מ"ג(  ברזל

 818 2,000 32.7 1.2 27.3 )מ"ג(  מנגן

 9.0 5 0.4 1.2 0.3 )מ"ג(  סלניום

 1,688 500 67.5 1.2 56.3 )מ"ג(  אבץ

 
לתוספת של ויטמינים ומיקרומינרלים  , מרווח ביטחון, ריכוז מומלץ  ליבשה ממוצעתריכוז נדרש    . 4טבלה   

 ק"ג ח"י.   12( וכמות מומלצת להוספה במנה של MTLלמנה, ריכוז מקסימלי נסבל )

 ויטמין/מינרל 
  ריכוז נדרש 

(DR/AI)   לק"ג
 ח"י נצרך

 מקדם ביטחון 

 ריכוז מומלץ 
)לאחר מקדם  

לק"ג   ביטחון(
 בליל ח"י 

ריכוז מקסימלי  
(MTL)   לק"ג

 ח"י נצרך

 מומלצת כמות 
  במנה לראש 

 ק"ג ח"י(  12)

 115,000 20,000 9,583 1.5  6,417 )יחב"ל( Aויטמין 

 21,000 2,200 1,750 1.0  1,750 * )יחב"ל( Dויטמין 

 3,150 1,500 263 1.5  175 * *)יחב"ל( Eויטמין 

 2.9 25  0.2  1.2 0.2 )מ"ג(  קובלט

 365 40  30.4  1.2 25.3 )מ"ג(  נחושת 

 8 50  0.7  1.2 0.6 )מ"ג(  יוד

 88 500  7.3  0.5 14.6 )מ"ג(  ברזל

 604 2,000  50.3  1.2 41.9 )מ"ג(  מנגן

 4.3 5  0.4  1.2 0.3 )מ"ג(  סלניום

 431 500  36.0  1.2 30.0 )מ"ג(  אבץ

 לוותר על מרווח הביטחון במקרה זה.ליבשות קרוב למינון המקסימלי הוחלט  Dריכוז הויטמין *מכיוון ש
ריכוז ויטמין   בין תקופת תחילת היובש לסוף היובש,הדרישות לריכוזו במנה מוכפלות  שהינו הויטמין היחיד    E*מכיוון שויטמין  *
E נקבע ככזה המתאים לפרה בשלושת השבועות האחרונים לפני ההמלטה. 

 
 
 
 



 

 

, מרווח ביטחון, ריכוז מומלץ לתוספת של ויטמינים ומיקרומינרלים  *ה ממוצעתלעגל ריכוז נדרש   . 5טבלה 
 ק"ג ח"י.   8.5של    במשקל  ללא זבל עוף   במנה ( וכמות מומלצת להוספה  MTLלמנה, ריכוז מקסימלי נסבל )

 ויטמין/מינרל 
  ריכוז נדרש 

(DR/AI)   לק"ג
 ח"י נצרך

 מקדם ביטחון 

 ריכוז מומלץ 
)לאחר מקדם  

לק"ג   ביטחון(
 בליל ח"י 

ריכוז מקסימלי  
(MTL )  לק"ג

 ח"י נצרך

מומלצת כמות 
  במנה לראש 

 ק"ג ח"י(  8.5)

 55,000 20,000 6,470 1.5  4,271 )יחב"ל( Aויטמין 

 11,880 2,200 1,398 1.2  1,165 )יחב"ל(  Dויטמין 

 400 1,500 47 1.5  31 )יחב"ל(  Eויטמין 

 1.9 25 0.2 1.2 0.2 )מ"ג(  קובלט

 198 40 23.3 1.2 19.4 )מ"ג(  נחושת 

 5.5 50 0.7 1.2 0.5 )מ"ג(  יוד

 136 500 16.0 0.5 32.0 )מ"ג(  ברזל

 702 2,000 82.6 1.2 68.9 )מ"ג(  מנגן

 2.8 5 0.3 1.2 0.3 )מ"ג(  סלניום

 352 500 41.4 1.2 34.5 )מ"ג(  אבץ

 גרם ביום  800עליית משקל של ק"ג וקצב  330*עגלה במשקל 

, מרווח ביטחון, ריכוז מומלץ לתוספת של ויטמינים ומיקרומינרלים  *ממוצעת לעגלהריכוז נדרש   . 6טבלה 
 ק"ג ח"י. 8.5במשקל של   זבל עוף עם  במנה ( וכמות מומלצת להוספה MTLלמנה, ריכוז מקסימלי נסבל )

 ויטמין/מינרל 
  ריכוז נדרש 

(DR/AI)   לק"ג
 ח"י נצרך

 מקדם ביטחון 

 ריכוז מומלץ 
)לאחר מקדם  

לק"ג   ביטחון(
 בליל ח"י 

ריכוז מקסימלי  
(MTL )  לק"ג

 ח"י נצרך

 מומלצת  כמות 
  במנה לראש 

 ק"ג ח"י(  8.5)

 55,000 20,000 6,470 1.5  4,271 )יחב"ל( Aויטמין 

 11,880 2,200 1,398 1.2  1,165 )יחב"ל(  Dויטמין 

 400 1,500 47 1.5  31 )יחב"ל(  Eויטמין 

 1.9 25 0.2 1.2 0.2 )מ"ג(  קובלט

 82 40 9.7 0.5 19.4 )מ"ג(  נחושת 

 5.5 50 0.7 1.2 0.5 )מ"ג(  יוד

 136 500 16.0 0.5 32.0 )מ"ג(  ברזל

 293 2,000 34.4 0.5 68.9 )מ"ג(  מנגן

 2.8 5 0.3 1.2 0.3 )מ"ג(  סלניום

 147 500 17.3 0.5 34.5 )מ"ג(  אבץ

 גרם ביום  800ק"ג וקצב עליית משקל של  330*עגלה במשקל 

 
 


