
 ניהול עדר בקר בשליטה מרחוק: שם התכנית

 , מו"פ צפוןאביב אשר ד"ר: חוקר ראשי
 

 : רקע ותיאור הבעיה

במערכות ייצור של בקר לבשר ברחבי העולם, רוב האנרגיה הנדרשת לעדר הבקר מקורה במרעה, וההחלטות    

בנוגע לדרך ניהול העדר במרעה הן אשר יקבעו את כמות האנרגיה הזמינה לבקר. הערך התזונתי של הצומח 

זון ואיכותו )משקעים, במרעה מוכתב על ידי השפעות הדדיות בין משתנים אקולוגיים המשפיעים  על כמות המ

טמפרטורה, טופוגרפיה(, לבין מידת התחרות בין הפרות על המזון )לחץ רעיה(. לכן, על מנת להגיע לניצול מרבי של 

המרעה ולחיסכון בתוספות מזון ממקור חיצוני, יש לקיים ממשק מיטבי שיאפשר לבע"ח להגיע לאיזון נכון בין 

 ליטת האנרגיה ומרכיבי המזון החיוניים מאידך גיסא. מדדי הוצאת האנרגיה מחד גיסא, ובין ק

מחקרים שבוצעו בעשור האחרון בארץ ובעולם מלמדים, כי התנהגות הרעיה של הבקר במרעה )משך הרעיה    

ומנוחה במשך היממה ופיזור הפרטים במרעה(, יכולה לשקף את כמות ואיכות המרעה ואת המצב הפיזיולוגי של 

ית המשמעותית שחלה לאחרונה, מאפשרת מעקב רציף ועדכני לאורך היממה אחרי החיה. ההתקדמות הטכנולוג

מיקום הפרטים בעדר והתנהגות רעיה ואכילה שיכול לתרום להבנת הקשר בין דפוסי התנהגות אכילה ורעיה 

 לכמות ואיכות המרעה. זיהוי דפוסי התנהגות באמצעות ניטור בזמן אמת של פעילות הבקר והקשר לאיכות וכמות

המרעה יוכל לסייע למנהל העדר בקבלת החלטות מיטביות בניהול העדר והמרעה, ובכך לשפר את ביצועי העדר, 

 להגדיל את רווחיות המגדל ולשמור על איכות השטחים הפתוחים המשמשים לרעיה.

ה של היא לבחון האם באמצעות ניטור ושידור רציף בזמן אמת של נתוני התנהגות האכילה והרעי: מטרת המחקר

 בקר במרעה ניתן לזהות שינויים באיכות וכמות המרעה ואירועי תחלואה ורבייה בעדר.

 .2019 -2016: מועד התחלת ומועד סיום התכנית

 : מהלך המחקר ושיטות העבודה

 מגזע סימנטל פרות 40 נבחרוכרי דשא. מתוך עדר הבקר של כרי דשא  חוות ב 2016 ספטמברהניסוי החל בחודש    

קולרים. לאחר הרכבת הקולרים החל  25ק"ג. עליהן הורכבו  522משקל ממוצע , 3.4ומעורב, מספר המלטה ממוצע 

(. הנתונים מכל הפרות עם Herd Management System, HMSתיעוד הפרות במערכת המידע לנתוני ניהול העדר )

לניתוחים נוספים. אוגרי הנתונים  HMS-במערכת ה ונשמריםתקופת הניסוי באופן רציף לאורך  נאספיםהקולרים 

(Loggers שבקולרים )פועלים ( באופן שוטף בתצורת הפעלהLogging Mode ,של קביעת מיקום אחת לשעה )

  דקות. 5 -ורישום פעילות אחת ל

בתדירות של אחת , ומבוצעים דיגומי צומח כשבוע לאחר כניסת הפרות לחלקת הניסוי התבצעדיגום הצומח    

בזמן ס"מ כל אחת. כמו כן,  x 25 25חלקה, בריבועים של בדגימות  80עשה ע"י קציר של נ. דיגום הצומח לחודש

דגימות צואה טריות מהפרות בשטח לצורך אנליזה ספקטרוסקופית באורך גל אדום רחוק  תלקחודיגום הצומח נ

IRS לקחו דגימות נפות כמזון מוסף, תן זבל עוי. בתקופות שבהן נהמרעה, הרכבו והנעכלות, ממנה תוגדר איכות

, ובהתאם למספר הפרות בקבוצה נרשמהזבל לקביעת אחוז ח"י, חלבון ואפר. כמות הזבל שהוספה לקבוצה 

תיעוד מדדי פוריות ואירועי תחלואה: זיהוי ייחומים יעשה באמצעות  צריכת המזון הממוצעת לפרה בעדר. החושב

 ומתצפיות מזדמנות על פרות.  HMS -ניתוח נתוני הפעילות שמתקבלים ב

 

 

 



  :תוצאות

חודשי הניסוי תועדו מדדי התנהגות רעייה )משך רעיה, מנוחה ואכילה( ובמקביל נערכו בדיקות  15במהלך    

והתוצאות המשולבות  ביומסה )ק"ג/דונם( ואנליזות כימיות לקביעת כמות האנרגיה במרעה )מגה ג'אול/דונם(

 .1להתנהגות, כמות ואיכות המרעה מוצגות באיור 

ככל שאיכות המרעה עלתה  ,משך הרעייה. כלומרבין מרעה לה איכותבין  ישרשקיים יחס  ,מתוך התוצאות עולה   

. מתוצאה זו ניתן להסיק )נכון לשלב זה בניסוי( שמדד משך הרעיה הוא בעל כך הפרות רעו יותר שעות ביממה

בין משך המנוחה )נמצא ביחס  הפוךהמרעה בשטח. כמו כן, נמצא שיש יחס  איכותלשמש כאינדיקטור ל פוטנציאל

לא נמצא . שעות המנוחה ירדמספר  איכות המרעה עלתה,, כלומר, כאשר איכות המרעהבין להפוך לשעות רעייה( 

 כמותבין ובנוסף לא נמצא קשר בין שלושת מדדי ההתנהגות ל ,איכות המרעהבין לקשר בין משך ההליכה 

כמות בין )שניות לארוחה( לבין מדד התנהגות אכילה  יחס הפוך קיים. יחד עם זאת, נמצא שהביומסה במרעה

( במהלך תקופת הניסוי. כלומר, במהלך התקופה שבה כמות הביומסה במרעה הייתה 2הביומסה במרעה )איור 

הארוחה במקביל  שמגמת התארכות משך ,במגמת ירידה, משך הארוחה של הפרות התארך ולהיפך. יש לציין

אך כאשר המצב היה הפוך והייתה עלייה  ,לירידה בביומסה הייתה בולטת ביותר )עליה חדה במשך הארוחה(

 .מגמת הירידה במשך הארוחה הייתה מתונה יחסית בביומסה

 

 

משך רעייה, הליכה ומנוחה ביחס לכמות המרעה )ק"ג/דונם(  :: התנהגות רעיה )שעות ביממה( הכוללת1איור 

 חודשי הניסוי.   15ואיכותו )מגה ג'אול/דונם( במהלך 

 

 

 

 

 



 

 חודשי הניסוי.   15: התנהגות אכילה )שניות לארוחה( ביחס לכמות המרעה )ק"ג/דונם( במהלך 2איור 

 

 

 

לך תקופת הניסויי הוא איתור אירועי תחלואה בעדר באמצעות שינויים במדדי הרעייה. מהיישום נוסף שנבחן ב   

, המצביעות על בעיה ומעלה( 30%התראות על ירידה בשעות הרעיה )ירידה של  8בתקופת הניסוי עד כה התקבלו 

להגיע  אך בגלל מגבלת כוח אדם לא הייתה אפשרות ,. הבוקרים עודכנו בכל התראהכלשהי בפרה הספציפית

ההתרעות הפרות נמצאו מתות לאחר  8מתוך  5 -וב ,באותו יום שבו דיווחנו על תחילת ירידה בזמן הרעייהלפרות 

 ,וולדיומיים עד שלושה מקבלת התראה ראשונה )במקרה בודד נמצאה הפרה בריאה וקיים חשש סביר שהפילה 

רועי התחלואה עד כה, מסתמן שמדד יהויי אמתוך זי ולכן נשארה בסביבת אזור ההמלטה וירדה בשעות הרעייה(.

משך שעות הרעייה ולמעשה שינויים קיצוניים שחלים בו בפרק זמן קצר, מעידים בסבירות גבוה על אירוע 

עד כה לא התקבלו התראות על  תחלואה או שינויי במצב רבייתי המתבטא בעיקר באירוע המלטה/הפלה.

לאחר מקרי התמותה התבצעה ישיבה  בכדי לשפר התראות אלו.על ידי חברת מוניטור בדק ייונושא זה  ,ייחומים

עם הבוקרים, והוסכם שברגע שמדווח על התראת תחלואה ייצאו הבוקרים או עובדי המו"פ בכדי לאתר את הפרה 

 בחודשים הקרובים נמשיך את באיסוף נתוני ההתנהגות, שקילת ולהתרשם ממצבה ואף לטפל במידת הצורך.

  .הפרות ומדידת המצב הגופני ודיגום הצומח

 :מסקנות ביניים

 באיכות המנה. , נמצא שמשך הרעייה תלוילהיפותזהבהתאם  .1

ק"ג  60התנהגות אכילה יכולה לתת אינדיקציה מהימנה לכמות הביומסה במרעה )נכון לביומסה של מתחת ל  .2

 לדונם(.

ויש לעקוב אחר שינויים  ,ביום הראשון להתרעההתראות תחלואה והתרעות המלטה יכולות להיות דומות  .3

ולכן רצוי לוודא את מצב הפרה בדחיפות  ,לאחר ההתרעה. קיימת שונות בהחמרה במצב בריאותישביום 

 יומיים רצופים של התראות. האפשרית, במיוחד אם יש


