
 זיקה בין עקת חום לפוריות פרים בעדר הבקר לבשר

 

 החוקר: ד"ר בני שריר, וטרינר, החקלאית

 

 תקציר:

במשקי בקר לבשר בארץ נהוג לערוך בדיקת פוריות לפרי רבייה לפני הכנסת הפרים לעדרים, בעיקר 

בחודש במהלך חודש ספטמבר, זאת למרות שמומלץ לעשות את בדיקת הפרים בחודש מאי. פסילת פרים 

ספטמבר מביאה ללחץ בחיפוש פרי תחלופה והתוצאה שימוש בפרים ירודים. נזקי החום משפיעים לרעה 

ימים לאחר העקה חוזרים הפרים לרמת פוריותם הרגילה. לכן  45 -על פוריות הפרים אך הם הפיכים ו

 תשפיע העקה בעיקר על התעברותן של הפרות המוקדמות בעונה א'. 

 מטרות התצפית הן:

 . לבחון את השפעת האקלים על רמת הפוריות של הפרים בעדרי בקר לבשר.1

 . לבחון את הפרט עצמו בממשק בו הוא מוחזק והתנהגותו במרעה על הפוריות.2

 

 רקע

לפוריות הפרים בעדר הבקר לבשר חשיבות ראשונה במעלה, כל תחליף להרבעה המקובל בשלוחת   

ל להוריד את רווחיות פרי הבטן בשנים טובות ואף לגרום הפסדים זירמה קפואה ו/או עוברים, עלו -החלב 

 כבדים בשנים בהם מחירי הבשר נמוכים. 

 סידור העבודה לפרים  במהלך השנה נחלק בין שתי תקופות עיקריות:   

שלוחת העגלות בתחילת אוקטובר ובתחילת נובמבר לכלל הפרות. ההמלטות יציאת פרים  ל –עונה א'  

 עד אוקטובר בשנה העוקבת. הפרים נאספים חזרה מהעדר בסוף ינואר. צפויות ביולי

 ממחצית מרץ ועד מחצית יוני, ההמלטות ממחצית דצמבר ועד מחצית מרץ.  – עונה ב' 

בסיום עונת ההרבעות נאספים כלל הפרים למכלאה, כל משק עפ"י שטחי המרעה והמבנים העומדים  

ממאי( ועד להוצאתם מחדש   -רים בהם עונה א' + ב' מאוחדות לרשותו. הפרים מבלים יחדיו מיוני )בעד

נובמבר לשנת עבודה חדשה. מניעת טעויות ממשקיות במהלך חודשי ההמתנה עד  -לשטח באוקטובר 

ליציאתם להרבעות תביא לצמצום נזקי החום ומכאן לשיפור פוריות הפרים, להתעברות מוקדמת של כלל 

בגמילה. בעת הכנסת הפרים למנוחה, תשומת הלב נתונה עיקרה  העדר ומשקלים גבוהים של הוולדות

ככולה לעזרה בהמלטות טיפול בקדחות הקרצית, גמילות ,שריפות וכו'. ממשק פרים במנוחה הינו 

 אינטואיטיבי ובהתאם: שיכונם והזנתם.

 

מגוחכים בבדיקות הזירמה אותם הנערכות מדי שנה בעדרים השונים נמצא כי תנאי המחיה של הפרים    

ומעוררי רחמים מול הציפיות הגבוהות למצוא אותם בשיא פוריותם בעת הוצאתם לעבודה במועד א'. 

 עיקר הנזק לפוריות הפרים נובע מטיפול לקוי תוך חוסר התייחסות לגורמי הסיכון הבאים:

 .  נזקי עקת חום )צל ,אוורור, צינון(.1



 והגשת המזון A,E. ץ בויטמין , חוסר  באב NPNמנות זולות עתירות   -. הזנה 2

 בשעות היום החמות.     

 . משקל ומצב גופני עודף.3

חשיפת הפרים לתנאי חום קרינה ולחות גבוהים מעלה את חום גופם במשך  – צמצום נזקי עקת החום

שעות רבות ביממה תוך ניסיון של בע"ח למצוא לעצמו אזורי צל ורוח. מנגנון הטרמורגולציה משמש 

מעלות, מתחת לחום הגוף 6עד  2 -שק האשכים תוך צינונם בלהרפיית 
1,6,7,11,18

. השימוש בפרים מגזעים 

לצורך הרבעות נפוץ ביותר משום תפוקתם הגבוהה של הוולדות, אך לפרים   Bos Taurusאירופיים  

בעלי שק אשכים מאורך ומכאן גם יכולתם של  Bos Indicus -אלו שק אשכים קטן יותר מגזעי ה

רונים לצנן את הגונדות טובה יותר תוך צמצום הנזק לזרמתם האח
2,1419

. לנוכחות בלוטות הזעה בשק 

האשכים יותר מאשר בכל מקום אחר בגוף הפרים אין כל סיכוי לצמצם את הנזק לזירמה בתנאי הכבדת 

חום קשים.
 

 

 

חילת עונת ההרבעות( מבדיקות פוריות פרים עולה, כי אחוז פסילת הפרים בחודש ספטמבר )חודש לפני ת

מהפרים הנבדקים ביישובי עמק  %50גבוה במיוחד באותם אזורים בהם תנאי האקלים קשים במיוחד . כ 

ימים חלקם  45החולה, עמק יזרעאל נפסלים להרבעה בבדיקתם הראשונה ורק בבדיקה שניה כעבור 

תר, למעט פרים עם גורמים הגדול  נמצא כשיר. לעומתם ביישובי ההר שנהנים מתנאי אקלים ממוזגים יו

אובייקטיביים )חבלות, מחלה, הידרוצל
10

הפרים באותה התקופה את בדיקת הפוריות  כלוכו'( עוברים  

 ונמצאים כשירים להרבעה. 

הזנחת שלוחת הפרים עם סיום עבודתם בתנאי הכבדת חום, ללא צל, קרוב למשק מפחד גניבות אך    

הינו הגורם הראשון במעלה לאיכות זירמתם. כיום בשום משק  –בשטחים נחותים של  תנועת אויר וצל 

 ממשקי הבקר לבשר בארץ, לא מתבצע צינון או חיפוי בסככה  לפרים, עפ"י פרמטר מוכר ברפת החלב.

   

בספרות מתוארים הנזקים האיכותיים הנגרמים לתא הזרע עפ"י תחנות המשנה ומשך ההפרעה 

בספרמיוגנזה כתוצאה מעקת חום
18

ובן שלאורך תקופת העקה ועוצמתה תפקיד חשוב בהיפוך עתידי . כמ

של תוצאות הפר הנבחן
3

. התקופה הנחוצה לפר לאחר הפסקת עקת החום לשוב ולייצר זירמה באיכות  

ימים. עיקר הנזקים הנצפים כוללים: ראשים ללא זנבות, זנבות מסולסלים,  60ל  45טובה נעה בין 

ראשים דמויי אגס
 12,13,11

. 

צאה מעקת החום הספרמטוציטים בחלוקה מיטוטית מתים, ותאי הזרע בשלבים מאוחרים יותר של כתו

ההתמיינות עוברים שינויים מטבוליים ומבניים הפוסלים אותם לחדור לביצית
15

. עודף החום בו שרויה 

הזירמה מוריד את קצב התקדמות תאי הזרע ומעלה את תאי הזרע המשובשים
2.

. 

 

תם של הפרים הינה התקופה היבשה של השנה, המרעה דל ועיקר התוספות בסיסן תקופת מנוח – הזנה

הגורם לעליה באוראה בדם ופוגע בספרמיוגנזה.  למרות     NPN  -הינו תחמיץ ז"ע או ז"ע , עתיר ב

, בחומצות אמינו, Eבכבד במעלי הגירה לתקופה ארוכה, הצמצום בו, בויטמין   Aיכולת אגירת ויטמין  



עבה באבץ ,הר
9,18

ישפיעו על הפוריות עד כדי ניוון הגונדות באמצעות השפעתם   B, ומחסור בויטמין  

על תאי האפיתל או בעקיפין על רמת הורמוני המין שמקורם מההיפופיזה
4
.

 

עודף האנרגיה במנת הפרים
20

,  פוגע בבניה תקינה  ובחוזקם של הטלפיים דבר המביא לכאב, לצליעה 

כות יותר התורם לחימום יתר של אשכים, פגיעה בזירמתם והפסקת עבודתם ורביצה במשך שעות ארו

 לתקופה ארוכה. 

חלוקת האוכל במהלך החלק הראשון של שעות האור מביא להכבדה מטבולית קשה ולמצוקה בניסיון   

להסיע חום מגוף הפר אשר מתמודד גם עם החום הנוצר במערכת העיכול שעות מספר לאחר אכילת המנה 

תהמוגש
17
. 

 

נקודות ) לפי  4עד  3בסיום עונת ההרבעות מצבם הגופני של הפרים עומד על  – משקל ומצב גופני

(.  הדעה המקובלת בין הבוקרים גורסת כי לעונה הבאה צריכים הפרים 1-5שיטת דירוג פרות החלב:  

פי החום , דבר המביא להשמנת יתר בעיצומו של הקיץ תוך ניסיון סילוק עוד5לצאת במצב גופני 

מהגונדות ונוכחות כל שיבושי החום בזירמה הנבחנת בבדיקות הפוריות בספטמבר. השינויים במצב 

ק"ג  ויותר. לעודף משקל כללי זה  100הגופני תואמים גם את עליית המשקל, וההפרש עומד לעיתים על 

ובצוואר האשך  , השקעת שומן רב ברקמת תת העור של שק האשכים, באזור האינגוינלי,השפעה מקומית

מקשים על הסעת החום וצינון האשכים תוך פגיעה בזרימת דם עורקי מצונן לפרנכימת האשך
5,6,18 

.
 

, עודף משקל בעת ההרבעה עלול להזיק לנקבה בעת ההרבעה ופוגע לעיתים בגפיהם השפעה כללית

האחוריות של הפרים
19

קולות היסוד , בצד שינויים דגנרטיביים )סטאטוסיס( בכבד המייצר את מול

 להורמוני המין.

 

 מהלך התצפית:

פעמים, בתחילת האביב, בשיא  3משקי בקר לבשר נבדקו  הפרים לפוריות  4 -בתצפית שנערכה ב   

החופשי מנזקי חום ושלושה משקים אחרים הסובלים  –הקיץ ובחורף. לצורך התצפית נבחרו,  משק הר 

ות ממשק: פרים תחת סככה, ופרים במרעה. נתונים צור 2מעקת חום גבוהה. בחלק ממשקים אלו נבחנו 

מנת להראות את הזיקה בין עקת חום -אקלימיים הכוללים: חום ,לחות, קרינה, רוח וכוונה, נאספו על

הקשה לפסילת הפרים במקרים קיצוניים, וירידה באיכות הזירמה באחרים. הפרמטרים אשר נבדקו בכלל 

יינים אנטומיים של מערכת המין, עיניים, רגליים, ומאפיינים , משקל, מאפBCSהפרים היו: גזע, גיל, 

 מיקרוסקופים של הזירמה עפ"י הסטנדרטים המקובלים.

 

 תוצאות: 

ניתן לראות את מספר הפרים אשר עבר את בדיקת הפוריות ונמצא כשיר לשמש כפר הרבעה   1בטבלה   

ים שהתקבלו עולה כי מספרם של ואת מספר הפרים אשר נפסלו להרבעה ומשקלם )באחוזים(. מהנתונ

הפרים שנבדקו לפוריות באביב ובסתיו באזורים  החמים  הינו גבוהה ממספרם בשיא הקיץ. ניתן גם 

לראות כי משק ההר לא הושפע כלל מתנאי האקלים: פרים שהיו בסאסא כל הקיץ נשארו פוריים , פרים 



ראות את העלייה במספר תאי הזרע עם ששהו בקיץ בחולה נפגעו וכולם נמצאו בלתי פוריים. ניתן ל

 פגיעה בצינון האשכים(. –הפגיעות המשניות בתקופת הקיץ ) נזקי החום על הגונדות 

 

מהם אינם   50%המשקים כאשר ניתן לראות  בחודש אוגוסט  כי  4מוצגים כלל הפרים מ  2בטבלה    

 פוריים באזורים החמים )ללא סאסא בית(.

 

הפרים  אשר נכחו בארבעת המשקים והופיעו לכל שלושת מועדי הבדיקה, בצדם מופיעים רק  3בטבלה    

מופיעים החום והלחות אשר נמדדו באזור המשק . ניתן לראות כי הכנסת הפרים בתנאי החום הקשים 

נמצאו כשירים לעבודה, בעוד שפרים שהסתובבו  3פרים שנבחנו  5בגשור מנעה פסילת חלק מהם: מתוך 

נמצא כשיר רק אחד. בכפר  סאלד מרעה הפרים  3טח חשוף לשמש וקרינה מתוך בש –ללא צל כלל 

מיטיב עמם בגלל אזורים מוצלים ואפשרות הצינון במים, ולכן פרים ששהו אחרי הבדיקה במאי במשך כל 

עברו  4פרים שהיו במרעה  6חודשי הקיץ החמים בסככה נפגעו יותר מאלו ששהו בחלקת הפרים. מתוך 

 ומת שניים שנפסלו באוגוסט מאלו ששהו בסככה.את הבדיקה לע

 . תוצאות בדיקת פוריות פרים בחודשים מאי, אוגוסט ודצמבר בארבעה משקי בקר בגליל1טבלה    

 

 נכשל )%( נכשל עבר סה"כ מועד הבדיקה המשק

 0 0 10 10 מאי דשא-כרי

 29 4 10 14 מאי גשור

 39 7 11 18 מאי כפר סאלד

 12 2 13 15 מאי אסאס

      

 43 3 5 7 אוגוסט דשא-כרי 

 50 6 6 12 אוגוסט גשור

 41 7 9 17 אוגוסט כפר סאלד

 100 4 0 4 אוגוסט החולה-סאסא

 0 0 12 12 אוגוסט בית-סאסא

      

 14 1 6 7 דצמבר דשא-כרי



     דצמבר גשור

 0 0 9 9 דצמבר כפר סאלד

 0 0 14 14 דצמבר סאסא

 

 דשא, גשור, כפר סאלד וסאסא-פוריות של כלל הפרים מהמשקים: כרי . תוצאות בדיקת2טבלה 

 נכשל )%( נכשל עבר סה"כ מועד הבדיקה

 23 13 44 57 מאי

 *38 20 32 52 אוגוסט

 3 1 29 30 דצמבר

 

  50% –* ללא סאסא בית 



. פרים  מארבעת המשקים הנבחנים אשר נכחו בכל שלושת מועדי הבדיקה ונתוני החום 3טבלה 

 הלחות אשר נמדדו באזור ו

 

מועד  המשק

 הבדיקה

 סה"כ פרים

 נבדקים

נכשלו 

 בבדיקה

נכשלו 

)%( 

לחות ברבעון 

 העליון )%(

טמפרטורה 

 ברבעון העליון

 25.8 78.5 0 0 6 מאי כרי דשא

   0 0 8 מאי שטח –גשור 

 24.2 80.7 25 2 8 מאי כפר סאלד

 19.8 94.5 0 0 5 מאי בית –סאסא 

 24.2 80.7 0 0 4 מאי החולה -סאסא 

       

 30.9 87.4 50 3 6 אוגוסט כרי דשא

   66 2 3 אוגוסט שטח –גשור 

   40 2 5 אוגוסט סככה -גשור 

   50 4 8 אוגוסט גשור -סה"כ 

   33 2 6 אוגוסט שטח –כפר סאלד 

   100 2 2 אוגוסט סככה –כפר סאלד 

 30.3 88.3 50 4 8 אוגוסט כפר סאלד–סה"כ 

 26.7 93.7 0 0 5 אוגוסט בית –סאסא 

 30.3 88.3 100 4 4 אוגוסט סאסא החולה

   44 4 9 אוגוסט סאסא  -סה"כ 

       

 18.5 93.0 17 1 6 דצמבר כרי דשא

 18.0 97.3 0 0 8 דצמבר כפר סאלד

 14.4 100.1 0 0 5 דצמבר בית -סאסא 

 18.0 97.3 0 0 4 דצמבר החולה –סאסא 

 

 

( ולהמשיך לעבד את הנתונים 1999יש לערוך את בדיקת האביב גם בשנה העוקבת ) :לסיכום   

סטטיסטית. נמצאה מגמה המצביעה על פוריות טובה ופסילה מועטה של פרים בהר בה עקת החום מתונה, 



לעומת פגיעה בפוריות הפרים באזורים החמים. ניתן להניח כי צינון נאות של הפרים יביא להורדה בעומס 

וישפר את פוריותם. לפוריות הפרים בסוף הקיץ משמעות ראשונה במעלה וזה משום שהשוק   החום

יום, וכל זה מתרחש בתחילת עונת  60 – 45התרמי אותו הם עוברים בקיץ פוגע בייצור הזירמה למשך 

 ההרבעות חודשים אוקטובר נובמבר.
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