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 החום ופוריות פרים תעק ןבי הזיקה

 
 ירשר ניב

 ןוחוה אהר

 אהרוניב ואי

 

 הבעיר הותיאו קער

ליוני. יציאת הפרים למנוחה נעשית  עדאוקטובר ומה בד"כ בערהבפרי  שור נעשה שימשלב רהבק ימשקב

רם שוכת פרים להמתנה עד לעונה הקרובה. ערב יציאתם בחודש ספטמבר נבחן וחלקלפם ואיס ע"י

, רבייההי ר, איבהפר ול  מחמיר הבוחן אתקוטורמבוצעת עפ"י פ וז הקים לשמש כפרי  הרבעה. בדתלויכו

, ם קשים נפסלים כפרי הרבעה בספטמבר עקבחותנאי עקת בהמנוחה ת פום בתקינכזירמתו. פרים המשוו

 45למשך הזירמה  תוהליך יצירת הזירמה. עקת  חום גורמת לפגיעה ממושכת בייצור ובאיכתם ברהנג נזק

 ם.יו 60–

 

 המטרה

 . הפרים בעת יציאתם להרבעות בספטמבר ותלבין פורי חוםהן עקת יר שבשהק רירוב

 

 שבוצעו תולועהפ ריאות

(: באחת הפרים היו בממשק 1קבוצות )טבלה  תילשם רום( חולקו הפרי-ואלא דש-ירם )כימשק שניב

יים מעפ ובדקנ( 100 -כ) םפריה. םם ומתזיוח, ובשניה פריםצבחלקת צינון עם מאוורריתמרעה פ –המקובל 

 מו. שנר םיום ונתוניה 60בהפרש של 

 

ה ירימים.  נבדקו נתוני עומס חום במשק וקרינת שמש יש 60בהפרש של  קותיבד שתי עובוצ :מדידות

ף היק ודד: גזע, גיל, מצב גופני,הבר פי הועציבו נבדקלאה. וצינון במכ להצללהבמרעה חופשי ביחס 

י זרע אה תאה כללית אישית. נבחנו מעסה ותנומ לליתה כע, תנוX400ח טשבופיה סקיקרומ, יםכאש

 ףוג לשק, מורמלים, מס' תאי זרע עם כשלים ראשוניים ומשנייםנרע זאי תמס' :  X1000במיקרוסקופיה 

 .וניתן ציון סופית  קודיפר בעת הבה

 

 ה:החלוקה הבאי פ"ע עדרים  2 -נבדקו הפרים ב 2000שנת ך לבמה 

 

 . מספר הפרים בחלקות הטיפול השונות בכרי דשא ואלרום 1טבלה 

 

 פרים  24= םורלא פרים  18א =שד ירכ יםרפ 42=  כ"הס

 11 7 עהמר

 13 11 ןנוצי

 

ים עפ"י גזע וגיל שכללו: ונפרים נבדקו לפוריות בתחילת חודש אוגוסט, וחולקו לשני ממשקים שה ללכ

ק וחלקת צינון, בה היו הפרים תחת מאווררים ומתזים. ממשק ממשק חלקת המרעה הרגילה של המש

ום(. הפרים בכרי חה סמעו)THI כל חלקה נוטר באמצעות אקולוגרים, וחושב הובק משבכל  תוהחום והלח

קרובה למשך ה , אח"כ הם שוחררו לחלק1600דשא הוכנסו בבוקר לממשק הצינון והיו בו עד לשעה 

כו מחודש יוני ועד לתחילת אוקטובר. מעת הפרדת הפרים לשתי הלילה. מדידות החום והלחות נער

צ בשעות קבועות. "אחהודדו לפרים , טמפ. רקטלית וקצב נשימה בבוקר נמק מש בכל ןוקבוצות מרעה/צינ
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 .(םרואל– 4,5אות בלט, ואדשי כר – 2,3)טבלאות 

 

 . קצב הנשימה בפרים בחלקות המרעה והצינון בחוות כרי דשא2 להטב

 

P ימה בדקהשנ בצק ןוניצ הערמ 

P<0.05 47 53.5 0900 

P<0.001 70.7 48.4 1600 

P<0.001 23.7 5.3- D 

 

 . טמפרטורה רקטלית בפרים בחלקות המרעה והצינון בחוות כרי דשא3 להטב

 

p טליתקר. פמט ןוניצ הערמ 

ns 38.551 38.554 0900 

P<0.001 39.212 38.566 1600 

P<0.001 0.069 0.012 D 

 

פרים בצינון לבין הפרים במרעה ע"י כדור שחור, ה יןב   THI-שא של הפרשי הד השוואתית בכרי הקידבב

יחידות  6( את הפרשים של  1ות )ציור ראל תן, ניתננהמסוגל לנקות מעומס החום הנתון את הרוח המצ

 שעות האור, בתקופה של חודשיים. ךבמש!!! עומס חום 

 

 בכרי דשאבטיפול המרעה ובצינון  THI) -.  עומס החום )ב1ציור 
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שהתקבלה הייתה  הנומתוזג יותר, הצינון פחות יעיל, אך הממהפרים נמצאת באזור ת לקח אלרום וץיבבק

ר אך ותי יםקטנ םא נמצאו הבדלים בין הצינון למרעה, גם -במגמה זהה לזו שבכרי דשא, כלומר 

 מובהקים סטטיסטית.

 

 חלקות המרעה והצינון באלרום. קצב הנשימה בפרים ב4 להטב

 

P ימה שנ בצק ןוניצ הערמ

 בדקה

ns 55 51.8 0900 

ns 69 67.4 1600 

ns 14 15.6 d 

 

 

 . טמפרטורה רקטלית בפרים בחלקות המרעה והצינון באלרום5 להטב

 

p טליתקר. פמט ןוניצ הערמ 

ns 38.524 38.576 0900 

P<0.014 39.199 38.989 1600 

P<0.004 0.676 0.413 d 

 

 

 סיכום ומסקנות

 בשני המשקים כך: תיצפתהסטית ניתן לסכם את תקופת יגולו תיה ליניארירסרגל דל שוהמ וחיתמנ

 

עה בכל אחד מרלעומת ה 10.3%  -ון, שעור תאי הזרע הנורמליים שנמצא הינו גבוה יותר בינבצ .1

 . P<0.005מהמשקים 

 

 .  P<0.1, 5.5%  -צא בפרים שהיו בצינון , נמוך בנמוך יותר של שיבושים ראשוניים נמ זוחא .2

 

 . P<0.05, 5.8%  -בצינון, נמוך ב היושנמוך יותר של שיבושים משניים נמצא בפרים  וזאח  .3

 

 ת הזירמה טרם יציאתם לעבודה פי קושרולה ששהו בצינון סיכוי לעבור בהצלחה את בדי רילפ  .4

 . P< 0.05, ת הפרים מאותו הגזע בחלקת המרעהומלע ,7

 

  (P<0.05)40ודשיים לפני הבדיקה באוקטובר סיכוי פי החך הלי במנפושאבדו יחידת מצב ג יםרפ .5

 ל בבדיקת הזירמה ערב יציאתם לעבודה.פסהיל

 

 

 (. P<0.05, -30במצב הגופני ) יוינהש( ו P<0.007, -13ירמה נורמלית השפיעו הגיל )ז לע .6
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 ב מכל :שוחה .7

 

 מה באוקטובר,הינו:ירהזת דיקוב תבהצלחה א ורעבל וןינהצם ששהו בקבוצת של פרי וייכהס

 

 .  P<0.05  העבמרו השומת הפרים שלע  25י   פ

 

הנשימה, אשר הביאו ב זו הגענו ע"י הורדת עקת החום, שהביאה לירידה בטמפ. הרקטלית ובקצ אהוצלת

: יותר פרים פוריים בתחילת העונה לצמצום עקת החום על הגונדות, ולייצור זירמה עם פחות שיבושים

המלצה גורפת על צינון כפתרון ב אתצלים בוגרים)כבדים( בגמילה.חובה לומר כי אין גלע תרם יוג ןויתכ

צב נשימה ק: טמפ. רקטלית, דהלצמצום עקת החום בפרים. חשיבות רבה לפרמטרים הניתנים למדי

 ר לעצמם את התנאים האופטימליים ובלבדיכולתם של בע"ח במרעה לבחום שו, מ THIבדקה, ופחות ל 

קשה, במיקום נחות ובמצבים בהם  םחו תימים. הצינון הינו חובה במכלאות עם תנאי עקקין אכאלו כש

 בע"ח אינם יכולים לצנן עצמם. 


