
 ופותבל עפת זחרות" בחדשי הקיץ במרעה ללא תוסומא תת "פרורעיי

 

 ל גולןגליז ומח משה"–ף סיוי רהר

 ות כרי דשאוצ

 

 ה: עיהבר אוותקע ר

 
ז"ע  כאשר  לש תיפשחו תפסתו קיימות מקמל,תהמ וחרותר נהוג להוסיף לפרות מאואני  -אי מים שחודב

. 1 סיבות עיקריות והן: י שתמ תת ניתנספ. התוק"ג לפרה ליום  4-8הצריכה מסתכמת בכמות שבין  

 2ד עב  ההי יו דזכאשר לתוספת  ,6%,-4%ת לקמל, ששיעור החלבון שבו הינו בתחום של ניולבת חספות

טוי  בצריכה בלתי יב לידי אוב תספתוה נותרוחסבו. חסור בקמל כאשר קיים מ יכהרצת הורדה. 2ק"ג ז"ע. 

בהשקעת אנרגיה  הפרהאת  המחייבי בונן לא חלקוהה של חנמבוקרת של ז"ע  המביאה לצריכה גב

יעיל של הקמל  תפחו צוליולנ ואה אם מקור הזבל  מאולחרבת תלהפרשת העודפים, כן עלולה לגרום לבעיו

 במרעה.

 

 :להשיגה התכנית מורא תהואם דייעה

 
 (.  11-2תוספת ז"ע לפרות הרות הממליטות מאוחר )חודשים ב רךצוה יקתבד. 1

 ת השפעת מתן ואי מתן  זבל עופות על בריאות הבקר. קדי. ב2

 לה.גמיו תעות ראשוניות על מצב גופני , המלטו. השפ3

 צולת מרעה. ניבדיקת . 4

 ת ז"ע.ספון המתקבל מתורהית -ר לוואי וצבדיקת ת. 5

 

 עו:צאור הפעולות שבות

 
ריון נמוך )המלטה צפויה בין בחוות כרי דשא בעדר פרות מאוחרות ממולדת שנמצאו בה םקייתי הוניסה

 קבוצות טיפול והן: יתשבין  הוואשתה השנעל(. ריאפל -דצמבר 

 ראש(. 75 -פרות אשר החל מיוני קבלו ז"ע חופשי  )כ -צת בקורת. קבו1

 ראש(. 60 -במהלך הקיץ רעו רעייה על הקמל בלבד )כ שרצת פרות או. קב2

 

דונם לכל קבוצה. כמות קמל המוערכת  1,500 -של כבשטח  קמל -ת נשקלו והוכנסו לחלקות מרעה רופה

 ח"י לדונם. ק"ג 180 -לניצול היתה כ 

 

פות חופשי הוגש זבל עורכות גופניות. עה 4 -ו  תשקילו 5גופנית במהלך הקיץ. נערכו  ות נשקלו והוערכרופה

 .קיץלקבוצת הביקורת במהלך ה

 

ק שעור ההתעברות, ההמלטה והגמילה גם בדם יובהמשך גות בריאותי , בעיותהטלני, ההמפגון הצבמק דבנ

 םיפולשני טיל לה. הניסוי כליחלקות מרעה לאחר מיון לשתי קבוצות ושקלסו נכוה תורפ. התוקבעבעונה ה

תן תוספת זו. הניסוי התקיים בשטחים הסמוכים ת ללא מורופות ופעבל של ז ת עם תוספתורפוהם: 

 ל.מקבלירדן, העשירים 



 

 אז בוצעה השקילה אחרונה. 27.11.00  -ל 18.6.00 -ין ההתצפית  התקיימה ב

 

 :תוצאות

 
לי הגוף של הפרות בחודשיים הראשונים בשתי קבוצות הניסוי. החל מחודש אוגוסט קשמרו משננמצא כי 

קבוצת הפרות אשר ב לקשמהאך ירידת , צותהקבו לה ירידה במשקל הגוף של הפרות בשתיח ועד נובמבר

הפרות שקיבלו תוספת של ל שקמהירידה  ב (, זאת לעומתג"ק 43היתה גבוהה יחסית )לא קיבלו זבל עופות 

 (.1ק"ג בלבד )טבלה  17עמדה על  ( אשרוםק"ג לי 6 – 5זבל עופות )

 

 (. 1-5. משקל הפרות ודרוג מצבן הגופני במהלך הניסוי )הדירוג הוא במדרג 1ה לטב

 

 למשק ךארית

 גוף ז"ע

גוף  למשק

 ז"ע אלל
 ותקובהמ

 גוף רוגד

 "עזעם 

גוף ללא  גדרו

 ז"ע
 ותקובהמ

  וצעבלא  וצעבלא  מל. 439 448 19.6.00

 ל.מ 3.00 3.05 ל.מ 445 457 17.7.00

 ל.מ 2.97 2.95 ל.מ 415 405 28.8.00

 ל.מ 2.91 3.00 ל.מ 393 416 28.9.00

27.11.00 430 396 01P< 2.90 2.84 ל.מ 

התחלה  בין יינוש

 לסוף
17 43 001>P 0.15 0.16 ל.מ 

 

 

נשמרו במהלך תקופה של  ק"ג 450 - 440ת י הגוף של הפרות שהיו בתחילת הניסוי בסביבולמשק

שר בקבוצת הבקורת הירידה היתה כאכחודשיים. החל מחודש אוגוסט ועד נובמבר משקלי גוף הפרות ירדו 

, 1קבוצה ללא ז"ע )טבלה ק"ג ב 43 -ק"ג בלבד בהשוואה ל 17 -מתונה יותר והסתכמה במהלך תקופה זו בכ

 בקבוצת הניסוי. 2.84 -צת בקורת ולובקב 2.9 - ל 3 -כירידה בדרוג הגופני מדרוג של  יל חלהב(. במק1ציור 

 

שהירידה במשקל  צפויות החל מחודש דצמבר(, הרי ותוהפרות היו במהלך הריון מתקדם )המלט רמאח

ם וכולה היתה לגרי תממשקל גוף הפרו 11% -בכ ובמצב גופני בקבוצה ללא  ז"ע )ניסוי( שהסתכמה כאמור

ההמלטה הוחלט על הפסקת הניסוי, והאבסת חציר דגן לפרות  לאחרת ולכך שהפרות לא תתאוששנה לקרא

 הניסוי לתקופה של כחודש.

 

 לראש החל מחודש יולי. ק"ג 5-6 -כמויות בינוניות של ז"ע כ  הצרכע ז" צתבוק

 .יוסבריאותי לפרות הניצפו השפעות שליליות מההיבט הנלא 

 

 



 הלך ניסוי רעייה בקמל ללא תוספת זבל עופותבמ משקל ודרוג גוף של הפרות :1 םרשית

 

 ת:וסקנמ

 
נה יותר תוז"ע לבקר החל מחודש אוגוסט משפרת את המצב הגופני של הבקר וגורמת לירידה מ תאבסה

לחודש  לקבוצה   0.053 -בהשוואה ל  0.037 -במשקל ובדרוג הגופני של הפרות במרעה )ירידה בדרוג  של כ

לפרות עם  וללא ז"ע(. הירידה הגופנית  "גק 43 -כק"ג בהשוואה ל 17ז"ע בכל חודש במהלך הקיץ או  אלל

הגופני יכולה לנבוע מגיל ב בקבוצת הניסוי היתה גבוהה מהמצופה. הסבר אפשרי לירידה החריפה במצ

היתה  יות הבקר לניססכניששנים. וכן מכך  10-18ו בנות שנים( כאשר הרבה מהפרות הי 11ממוצע )הבקר 

שהשפיע על הדרוג בסוף התקופה של שתי הקבוצות  (,דבר3.1-3.2בהשוואה ל  3במצב גופני נמוך יחסית )

ולא קודם  -לפרות בהריון נמוך י  להתחיל האבסת ז"ע מסוף חודש יול יתןנ. לכן 2.84 -ו 2.9אשר עמד על 

 לכן.

  ק"ג 43 –שקלן בכ מב סוי שלא הואבסו בז"ע  על אף שהקמל לא היה במחסור, ירדוקבוצת הני תופר

 ה חריפה מידי לפרות בשליש האחרון להריון.דריה(  יממשקל התחל 11% -כ) בממוצע 

יש  למצבן הגופני היה נמוך מהמקוב ויוהניסוי נערך בפרות בגיל מבוגר, כאשר עם כניסתן לניס אחרמ

 די לאמת ו/או לדחות נתוני תצפית זו.לחזור על תצפית זו כ

משקל ודרוג פרות
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