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 צועיהםביעגלים מעורבים בפיטום לשיפור  תסאבהעד ומ נתיבח
 

 :יראאח וקרח

 גליל/גולן משה" -יוסף  רריה

 שמיר בקר -ח רענן וילש

 יער הנוו -מנהל מחקר  -אריה שרוב

 

 יה:עהב רתאווקע ר
 
 בביצועי עגלי פיטוםי שראפ ל שיפורע עו( הצביינוש, אהרורביער )-ע"י חוקרי נווה  ווצעבת שובודע

 עות הבוקר, שב מועד האבסתם בחודשי הקיץ. בממשק הרגיל חלוקת המזון מתבצעת ויינמשה צאתוכ

ית שאז  מרב  16.00 וקת מזון בשעהללח הוואשבהם היושך יא במה העגליםל לה שיהאכ יקרעאז ש

ום ומעמיסה על הבקר ח רתשחרמקביל מב ולת העיכלועום ופהי ותעבש הכילאהאכילה היא במשך הלילה. 

ס החום על חשבון מעמשקיע אנרגיה על מנת להיפטר מטם מהמפועגל עומס חום נוסף לחום  החיצוני. ה

הערב ת עושה בבסאהההמזון. ית את נעכלות חמפ םהחו מסעויל מקבקל. במשתוספת ל אנרגיה זמינה

 זו. עבודה בשעור שיוגדר ב וםפיטעילות הי אתלשפר  הלול ויכ"נהוהלילה מונעת חלקית את התופעות 

 

 :השיגרה התכנית לואמ ואות יעדה
 
 ום האבסת בוקר הנהוגה במשקים.קמבפיטום ע"י האבסת ערב  אותצתו ריפוש
 

  חומרים ושיטות:
 

 : סוי והןית נצווקבי שתו דרגהו

 (16.00יבלו את מנת המזון בשעות הערב והלילה )שקם טופיי גלע

 ל(.גיבבוקר )ממשק ר 7.00צעה בשעה  וב טום שחלוקת המזון שלהןפיי גלע -רתקוב

 
עדר הבקר של קבוץ שמיר הוכנסו למפטמה. העגלים מ  4/6/2000 -וב  11/5/99–מעורבים שנגמלו  ב  םגליע

 (.1סו במנת פיטום )טבלה באוים נשקלו והלהיו מעורבי שרולה, ומעורבי סימנטל  ברובם. העג

ו ומוינו לקבוצות על פי משקל וגזע והואבסו העגלים נשקל 6/4/2000 -וכן ב   13/7/99 -בסוי הניחילת תעם 

 כמו תוצאות  העגלים ששהו  כל תקופת הניסוי במפטמה.וקבוצות הניסוי כנ"ל.  ספ בשעות  ע"

 

 50 -לכ  תאב מ' 8מ' וחצר ברוחב  12ה ברוחב רמקו יהניסוי בוצע בסככה "ריפוד עמוק" עם אבוס מרכז

 .ראש

 

 נה:זה

 
ו עת חולקו לטיפולים בשעות שנקבוהמנ י.א.מ בק"ג ח" 2.67שת היה הריכוז האנרגתי של המנה המוג

 בבליל יומי על בסיס צריכה חופשית מבוקרת.

 

סה לניסוי, בסיום ומידי יבכנ קלוים נשלים בניסוי . העגאתהה ונרשמה הצריכה היומית לכל תא מקנבד

 חודש במהלך הפיטום.
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כה הממוצעים במהלך הפיטום ריו נתוני הצוהצריכה היתה קבוצתית הרי שלכל קבוצה סוכמ אחרמ

 ולא נבדקו סטטיסטית לצריכה. -ממוצע לראש כוחושבו 

 .ט(סואוג -)יוני  2000יום בשנת  70 -ובר (  וכטאוק -)יולי  99יום בשנת  120  -הניסוי נמשך כ

 

 נות ומזונות שהואבסו במהלך הפיטום והרכב הבליל )כ % בח"י(מ :1 הבלט 

 

 2000 ייסונ 1999 יויסנ 

 "י )%(ח י"ג ח"ק ) %( ח"י "ג ח"יק תוזונמ

 67 5.33 70 6.3 ת פיטוםבערות

 9.7 0.79 5 0.5 ןיפוש

 0 0 6 0.5 תירס ץחמית

 14.3 1.14 10 0.9 חיטה ץחמית

 5.2 0.42 6 0.5 ע"ז יץחמת

 3.8 0.31 3 0.3 גןדחת ש

 100 7.99 100 9.00 לראש  םיול

 71.9 67.8 בליל ) %(ב"י ח

 2.66 2.667 יות המנה א.מזיכור

 6.74 6.74 פרא

 0.48 0.69 רחןז

 0.85 0.87 ידןס

F.D.A 11.92 20.9 

F.D.N 22.57 39.9 

 16.67 8.83 גסה איתת

 13.9 15.0 כללי ןלבוח

 567 579 )₪(טון ח"י   חירמ
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 ות:אוצת

 

 קופות הרשומות )ק"ג ח"י ליום לראש( בתבקבוצות ו 1999שנאכלו בשנת מויות ח"י ממוצעות כ :2 הבלט

 ות האבסת לילהצקבו ות האבסת יוםצקבו 

 עצממו 15 14 13 עצממו 12 10 11 צהקבו תוקופת

   יםמס ימ 

1/8- 10/8 9 8.4 9.3 8.4 8.70 8.6 9.0 10 9.20 

11/8- 30/8 19 9.4 9.2 9.6 9.40 8.1 8.3 9.3 8.57 

1/9- 15/9 14 9.32 7.3 9.6 8.74 8.1 8.0 8.1 8.97 

16/9- 30/9 14 8.25 6.3 8.3 7.62 8.25 7.8 6.7 7.58 

1/10-10/10 9 8.94 7.2 9.2 8.45 8.58 8.05 7.0 7.87 

 8.24 8.26 8.19 8.27 8.64 9.1 7.9 8.93 65 עמוצמ

 

 צאות ביצועי העגלים בקבוצות הפיטוםתו. 3 בלהט

 2000י וניס 1999י וניס 

 

 י פיטום ממוצעיםננתו
 ותקובהמ הליל וםי ותקובהמ הליל וםי

  2.66 2.66  2.67 2.67 אנרגתי בליל פיטום זיכור

  40 44  48 44 טיםרס. פמ

  4.6.00 4.6.00  12.7.99 13.7.99 כניסה לניסוי ךארית

 .מל P 371.4 384.6<010 354 341 כניסה לניסוי   שקלמ

  13.8.00 13.8.00  2.11.99 2.11.99 יוםך סארית

 .מל 479 472 ל.מ 504 501 בסיום ניסוי  שקלמ

  70 70  112 112 בפיטום מיםי

 P<008 94.1 100  150 160 שקל בפיטום לראשמוספת ת

 

 שקל יומית לראשמת ספתו
1.43 1.35 008>P 1.43 1.34 008>P 

  יעילות פיטום יתוננ

  70 70  112 112 יטוםפמי י

 עצממו 8.16 8.25 עצממו 8.32 8.75 ח"י ליום לראש ק"ג תריכצ

 עצממו 6.07 5.79 עצממו 6.15 6.10 יצור ק"ג בשר חיל"י ח

 עצממו 21.2 21.5 עצממו 22.18 23.33 א.מ מגק"ל  ליום תריכצ

 עצממו 15.8 15.0 ממוצע 16.4 16.3 יצור ק"ג בשר חיל.מ. א

 עצממו 0.164 0.173 עצממו 0.162 0.164 "י (ח ת )ק"ג בשר/ק"גועילי

 

 
 -ואה לשובה 8.32כי לאורך כל תקופת הניסוי קבוצת האבסת הלילה צרכה פחות ח"י לראש ליום ) מצאנ
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 (.1,2, ציורים 2)טבלה   2000בשנת  8.25 -בהשוואה ל 8.16הצריכה עמדה על    99לקבוצת היום(. בשנת   8.75 

ק"ג  150  -ק"ג בתקופת הניסוי בהשוואה ל 160  -כ םקלשעגלי הבקורת שצרכו יותר הוסיפו במש אנמצ

אה של תוספת צהתו. ק"ג ללילה 1.35 -לראש ליום לבקורת בהשוואה ל ק"ג 1.43ו  ה, אללקבוצת הלי

 (. 3)טבלה  2000 -ית ממוצעת לראש  הייתה דומה גם בוממשקל י

 

  99 תבשנ -הליגרם לל 162  -שוואה  ל ( בה4,5גרם לק"ג ח"י ליום )טבלאות  164ות ייצור הבשר היתה  ליעי

 . 2000גרם בשנת  184בהשוואה ל  םגר 173 -ו

 

 וםיטצאות צריכת עגלים בח"י, תוספת משקל יומית, ויעילות במהלך הפתו .4בלה ט

 

 הליל וםי 1999נת ש

 ותליעי ק"ג  ח"י י.ת.מ ותליעי ק"ג  ח"י י.מ.ת ךארית

15/8/99 1.79 8.70 0.205 1.54 9.20 0.168 

15/9/99 1.53 9.07 0.168 1.46 8.32 0.175 

13/10/99 1.29 8.03 0.160 1.24 7.73 0.161 

 0.165 8.238 1.351 0.167 8.645 1.442 עמוצמ

 

 ים לראשצעמומ בשר לק"ג ח"י( ק"ג) וני צריכת ח"י, תוספת משקל יומית, יעילותנתיכום ס .5 הבלט

 

 הליל וםי 2000נת ש

 ותליעי ק"ג  ח"י .ית.מ ותליעי ק"ג  ח"י י.מ.ת ךארית

9.7.00 1.54 8.4 0.183 1.62 8.14 0.199 

12.8.00 1.32 7.96 0.166 1.07 8.09 0.132 

 0.165 8.11 1.34 0.175 8.18 1.43 עמוצמ
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 יכת חומר יבש, תוספות משקל יומיות )ממוצע ראש/יום( יעילות)ק"ג בשר ק"ג ח"יצר.  1ציור 

 . ת הניסוי(שתי שנו םיכוס)

 

 

 ת:נוקמס

 
של ירידה בצריכת המזון )ח"י(,   אה מגמהצזה. נמ  םצא יתרון בהאבסת לילה  בתוצאות  ניסוי פיטומא נל

ין שיפור ביעילות הפיטום בהאבסת לילה בהשוואה א עם ירידה מקבילה בעליות משקל יומיות , ובסך הכל

 ליום .

השוואת יעילות פיטום בהזנת יום בהשוואה ללילה

1 . 53
1 . 29 1 . 442

1 . 79

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

8/15/1999 15/9/99 10/13/1999 ממוצע תאריך
0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

0.160

0.180

0.200

ת
לו
עי
י ת.מ.י

יום

ח"י יום

ת.ת.י.ל
ילה

ח"י
לילה

יעילות
יום

יעילות
לילה

ק"ג ליום

צריכת ח"י, תוספת משקל,לראש ליום ויעילות )2000(

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

9/ 7/ 00 12/ 8/ 00 ממוצע תאריך
0.100

0.120

0.140

0.160

0.180

0.200

0.220

יעילות

ת.מ.י יום

ח"י יום

ת.ת.י.לילה

ח"י לילה

יעילות יום

יעילות
לילה

ק"ג



 6 

 

 בי סימנטלמעורל הת תוצאות פיטום מעורבי שרולאשווה

מעורבי שרולה בהשוואה למעורבי  -הפיטום בחתך הגזע תצאוולוואי לניסוי העיקרי נבדקו ת צרוכת

קל אך לא מובהק על מעורבי שרולה בתוספת המשקל  ן כי למעורבי סימנטל היה יתרוא מצנסימנטל. 

 (.6הכללית והיומית  בשתי תקופות הניסוי )טבלה 

 

 ורבי סימנטל בשתי תקופות הניסוי.עלמ העורבי שרולשוואת נתוני פיטום מה .6לה טב

 

 

 

 

 

 2000י ננתו 1999 יתוננ

בי רמעו פיטום יתוננ

 סימנטל

בי רמעו

 שרולה

 יברמעו ותקובהמ

 סימנטל 

 בירמעו

 שרולה 

 קותהמוב

 .מל 386.6 365.8 .מל 270.5 257.8 כניסה שקלמ

 .מל 482 464.7  503 503 סיום שקלמ

 

 רטיםפ מס'
42 43  39 30  

  4/6/00 4/6/00  11/5/99 11/5/99 תחילת ניסוי ךארית

  14/8/00 14/8/00  7/12/99 7/12/99 יסוינ סיום ךארית

  70 70  173 178 בניסוי מיםי

 .מל 98.9 95.4 .מל 232.8 245.6 משקל בפיטום תוספת

 .מל 1.36 1.41 .מל 1.34 1.38 משקל יומית תוספת

 


