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 לוולדות מהמלטות מאוחרות הלמיגי שקלר מויפש

 וןליל עלי, גחקלאותה דר, משיהרר וסיי י:אאחר וקרח

 מו"פ צפון - סב רינ

 וקרי בפר סאלדב תווצ

 

 יה:עהב רתאווקע ר

 
וכים מי(, ננ)יו לרגיהמלים במועד גוהנ מרץ -ינואר ם שיחודולדים בנהגמילות לוולדות ה ישקלמי א כמצנ

משקל הוולדות  םת. לעומםיו 120 - 90ק"ג בלבד, כאשר גילם בגמילה הוא  150 -ק"ג ל 100ונעים בין 

מן  50% -כו רק"ג. מאח 250 -, הינו גבוה מוםי 270 -וא כה הלימגב אוקטובר ושגילם -שנולדו באוגוסט 

ארכת . היתחסי יםוכנמרבים הינם  ריםדי הגמילה בעקלמש ,ותת מאוחרוהוולדות בעדרים הן מהמלט

וולדות במרעה  לודאך גי. הלהגמי לינת הגידול של וולדות אלו עשויה לתרום במידה רבה לשיפור משקעו

 דות. ות ולוולמהזון לאמ ש תוספתבעונה היבשה, גם אם הן נמצאות עם אמותיהן דור

 

יח שהארכת עונת הגידול של וולדות המלטה מאוחרת תשפר משקלם בגמילה על אף שהמרעה נהל שי

 שיפור בתמורה הכלכלית. האצותהספטמבר( הוא קמל.  -רכת  )יוליואבעונה המו

 

 כנית להשיג:תה מורהאתו ום אייעדה

 
 .ןשלה דולירכת עונת הגאי ה"ת מאוחרים עדווללו הגמילהי שקלת מפ. תוס1

 וחרים.מאת הכלכלית של ממשק הארכת עונת הגידול של הוולדות היודאהכת יקבד. 2

 

 חומרים ושיטות:

 
ת טולימ. פרות מ00עדר הבקר אשר נבדקו להריון בחודש יוני מ תופרב דלסא-משק כפרברך עי נוניסה

 וולדות שלהן לשתי קבוצות. העם  ראיקבא ורץ( הופרדמ -אר ומאוחר )ינ

 .והן יות חולקו לשתי קבוצות הניסיון באקרארה אל טנמצאו בהריון נמוך ומיעוש תורפ

 
 גילה(.ר הלימג ( 29.6.00נגמלו בתאריך  ולדותיהן וש פרות תצובק בקורת: תצובק

 פרות שהוחזרו למרעה )אמהות "מפטמה"(. 35 -ועברו למפטמה לפיטום. בקבוצה כהת לדוווה

 

 ולדותיהן. "גמילה מוארכת"ו תלימגרות שהוחזרו למרעה ללא פ תצובקטיפול:   תצובק

 הות "שטח"(.מ)א ותפר  45 -כ 

 (.2צעה הערכת מצב גופני בפרות )טבלה ( ובו1נשקלו הוולדות )טבלה  - הקולחב

 יץ ז"ע.  הוולדות קיבלו תוספת " קריפ"מתח תבמרעה קבלו בצריכה חופשי תורפה

 .24.8.00 - מ לחה

 נשקלו.ובמפטמה  חטשב תואימהות הוערכו גופנית והוולדה במשך הניסוי 

 ילה הראשונה.ד הגמעממו םוי 90 -דהיינו כ    26.9.00בתאריך ה צעבווולדות שניה  תלימג

קלו וולדות שנ ןכל האמהות )גמולות מוקדם ומאוחר( וללכ תבוצעה הערכה גופני 11.10.00 ךיראתב

 במפטמה.

 

 :תואצות
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 .ק"ג ח"י ליום לפרת אם בממוצע 6תחמיץ ליום לראש =  ג"ק 10הפרות צרכה בממוצע  תצובק

 קה צריכה נפרדת של אמהות עם וולדות וללא וולדות.דבנ אל

 

 בת במתקן להאבסה חופשית "קריפ"ורעת השנותרו עם האמהות בשטח הוגת שודלוול

 ה בה הוולדות שקלו בממוצעפוקת  26.9.00 -ועד לגמילתם ב  22.8.00  -ה החל מהצעובה ההגש

 ק"ג תערובת  לראש לתקופה(. 100רובת לראש /יום בממוצע ) עג ת"ק 3 -צרכו כו  ג"ק 190

 .( וןלטח "ש 540* ג"ק 100) חטשב דוולל שארל ח"ש 54 של  תולעב

 

 מנת פיטום שניתנה לכלל המפטמה  בצריכהה גשהות שהועברו למפטמה  לפיטום, ודלוול

 .ופשיתח

מועד גמילה  ,26.9.00  -ל  ועד  29.6.00  הוולדות ) עגלים/ות( במפטמה  בתקופה שנמשכה מהגמילה תכירצ

 (26.9.00ק"ג בתאריך  5.8עד  ו ג  בכניסהק" 3ק"ג ח"י ממוצע לראש/יום )מ  4.2שניה, היתה  

 ."גק 210  יהמוצע לעגלים/ות במפטמה  לתקופה המ לקשמ

 20%תחמיץ חיטה , 20%פיטום ,  רובתעת  58%  -ק"ג ח"י ליום המנה היתה מורכבת מ 4.2 תכירצב

 ש"ח. 520 -"י בליל כחטון  תולתחמיץ ז"ע כאשר ע

 "ג ח"י בעלות שלק 386יום(  בממוצע  92ק"ג ח"י *   4.2הפיטום צרכו העגלים/ות  ) ימי 92 -ב

 (.520*0.39) קופה לראשתל ח"ש  203 -כ

 

 ותוספות משקל לעגלים/ות בשטח ובפיטום: ליםקמש

 

 (.1ק"ג לראש )טבלה  160  -לו בממוצע כ(  ושק29.6.00) 1ולדות נשקלו בתאריך גמילה וה ללכ

 ג"ק 98 כ לשוספת משקל )תק"ג לראש  262ום וולדות הפיטום שקלו בממוצע  י 92 רחאל

 ק"ג 207ת( בהשוואה לוולדות בשטח ששקלו בממוצע מייול ק"י תוספת משק 1.06ו  א/לראש, ו

 כלל התקופה.לית( מק"ג תוספת משקל יו 0.56ק"ג לראש ו/או   52של   פת משקלס)תו שארל

 שממוצע יום מהגמילה של קבוצת השטח, נמצא, 50שבוצעה במפטמה  לאחר  הליקש

 אשונים, פער המשקלהרם ליק"ג לגמו 320 -ם מאוחר בהשוואה לילומגל 301 ראש היהל קלמש

 ק"ג לראש )גדילת פיצוי( שנבעה מתוספת   19לכדי  שאק"ג לר 55  -הקבוצות צומצם מ בין שתי

 .  1בהשוואה לגמילה  2ק"ג לראש בממוצע לגמילה  1.25ק"ג בהשוואה   1.52של  תיומי לקשמ

 

 "ג(ק עות )ממוצימולדות במפטמה ובמרעה , תוספות משקל כלליות ויווי משקל .1 הלבט

 תלדווו 

 תורפ

 טח"ש"

פרות  תודלוו

 "מפטמה"

ין ב שרפה

 קבוצות

 תקובהמו

   33 43 שים)וולדות(אר רפסמ

ך  ריאש תחילת ניסוי בתארל לקשמ

29.6.00 
 מל. 9.7 163.7 154.0

 P<001 38.3 221 183   24.8.00קילת  ש   שאר לקשמ
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 המשך .1 הלבט

 תורפ תלדווו 

 טח"ש"

פרות  תודלוו

 "מפטמה"

ין ב שרפה

 קבוצות

 תקובהמו

שקל יומית ממוצע ק"ג מ תפסות

 1תקופה  שאלר
0.54 1.08 0.55 001>P 

יך  ראש סיום  ניסוי בתארל לקשמ

26.9.00    
207 262 55 001>P 

מוצע ק"ג שקל יומית ממ תפסות

 2תקופה 
0.61 1.03 0.42 001>P 

וף ס  שארל קל ק"גשמ שרפה

 התחלה
52 98 46 001>P 

קל יומית ממוצעת ק"ג שמ פתוסת

 לכל התקופה
0.56 1.06 0.50 001>P 

 17/11/00לים  במפטמה קל עגשמ

 (2יום מגמילה  50)
301.4 320.0 18.6  

 

 ת הניסוי והבקורת:ושל פר פניגוה מצבן

 הכרעההת אווצבוצעה הערכה גופנית שלהן בלבד במהלך הניסוי. ת א התאפשרה שקילת הפרות,לו רחאמ

בוצת הניסוי )עם וולדות( ירדה בדירוג נמצא שק. 2בטבלה ם מיוכהגופנית והשינויים לאורך התקופה מס

 3.13הגופני בתחילה היה  בהמצ ת שנגמלו מוקדם. כאשרורפל 0.12 -נקודות בהשוואה ל 0.18 -ב מצב גופני

 (.1רת )ציור קולפרות ב 3.015לפרות הטיפול בהשוואה ל  2.92  ופוסבובשתי הקבוצות 

 

 (1-5ח"  ו"מפטמה" )דרוג  טש"ונת מצב גופני לאמהות תמ:   2 הלבט

 ךריתא
 תורפ

 טחש

 תורפ

 פטמהמ

ין ב שרפה

 קבוצות

 תקובהמו

   33 43 אשיםר פרמס

 מיסוי תליחת 

29.6.00 
 מ.ל 0 3.13 3.13

 P<006 0.066 3.06 2.99  24.8.00      גורד

 P<006 0.068 0.084- 0.152- 1קופה ת  רשהפ

               וי   סינ ףוס

26.9.00        
2.95 3.014 0.067 005>P 

 מל. 0.109 0.065 0.0044- רשהפ

ום י 45 גורד 

מגמילה אחרונה                 

11.10.00   

2.92 3.015 0.097 001>P 

 מל. 0.008- 0.013- 0.006- רשהפ

רוג ד רשהפ

 התחלה

 11/10/00  ל

-0.184 -0.125 0.059 006>P 
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 (5-1.  מצבן הגופני של הפרות בניסוי )דרוג 1ציור 

 

 

  ומסקנותם כוסי

 
 והפרות בניסוי היו בהריון רמאח.  2.92 - ל 3.13 -וצת הטיפול ירדו במדרג הגופני  מ בק תורפ .1

 ינואר. -בהמלטות שיחלו בחודש נובמבר ות, תהיהארל ההישפעה ראשונית אם בכלל  ניתן יה, ךומנ

 השפעה על שיעור הגמילה  וההתעברות העוקבת.ומכאן 

 

 ארכת הגמילה, פחות מכפי הפת וק"ג  בתק 52 -עלו בכ יוולדות מגמילת פרות ניסוה ילקשמ .2

 ראש ל "חש 250 -ת השתפרה התמורה הכספית לגמול בכאז םע דחק"ג(,י 80-90שנצפה ) 

צאת קריפ ודוק הקדמת הבל שיתערובת( ) פירש"ח לראש)ק 50 -הוצאה הנוספת התבטאה בכשר הכא

 על משקלי גמילה(. ופעתשלוולדות וה

 

יפתח לטובת וולדות נש לקשמהפיצוי לוולדות שטח  זכרים שנגמלו מאוחר סוגרת את פער  תלידג .3

 יום לאחר גמילת 50  ק"ג 19ק"ג עם הכניסה לפיטום לכדי  37ל  ש ערמפ -זכרים במפטמה 

 ים מאוחרים.רכז וולדות

 

יך במעקב אחרי השפעות הגמילה המאוחרת על תוצאות ההמלטה, גמילה והתעברות עוקבת של שמהש לי

 וי בהשוואה לבקורת.סניה תורפ

 

 ק"ג , שיפור שיתרום  80 -ק"ג   לכ 50  -של וולדות גמילה מואורכת מכ קלמשה ר תוספתפשל שי

 אם( פרתלמתמורה  ב'   30%  - 50%ש"ח ) כ    300-350  -בכמול  גלה רומתל

 

יום(, זאת לעומת ל ג"ק 1.06) גק" 98 -שים לאחר הגמילה נמצא כי הוולדות בפיטום עלו בדלושה חוש

לאחר  םיו 50 הילה שבוצעשקם(. יוק"ג ל 0.56ק"ג בלבד ) 52בתקופה זו  ולעהוולדות שלא נגמלו, אשר 

צות בודלו בשטח ובמפטמה הראתה כי הפער במשקלי הוולדות בין שתי הקהגמילה של הוולדות שג

מצב גופני פרות בדרוג )5-1(

2.989473684

2.917941176

3.055172414

3.014814815

2.947435897

3.129411765

3.014375

3.13125

2.85

2.95

3.05

3.15

29/ 6 29/ 7 29/ 8 29/ 9 29/ 10
אריך ת

דרוג

פרות שטח

פרות  
מפטמה
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 הצטמצם כתוצאה מגדילת פיצוי.

 

וניצול טוב יותר של שטחי  תות הגידול של הוולדות במרעה עשויה לתרום בחיסכון בהוצאנארכת עוה

 ת מעדר האם מפנה עמדות פיטום לוולדות אחרים.וולדומאוחרת של הה ילמרעה. כן גמה


