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 (00-0172-596)  בגליל המערבי יטבע ורשחר בשלב רלבק ודלמשק מ

 
 (.00-0136-868ל חורש טבעי בגליל )ש במרעה ותבקר ועיזים שחורת יעיוב רליש

 
 החוקרים:

 זלמן הנקין, מיג"ל, קרית שמונה

 מריו גוטמן, המחלקה למשאבי טבע, מנהל המחקר בהחקלאי

 ל המחקר החקלאיאבי פרבולוצקי, המחלקה למשאבי טבע, מנה

 אריה ברוש, המחלקה לבקר לבשר, נוה יער

 יוסי הררי, משרד החקלאות, קרית שמונה

 

 מבוא

השנים האחרונות התרחב ענף גידול בעה"ח במרעה טבעי בגליל באופן משמעותי. כיום שטחי  15 -ב

 20,000 -ם, כדונ270,000 -המרעה המגודרים לבקר לבשר בשטחי החורש הטבעי בגליל משתרעים על פני כ

דונם נוספים בלבד משמשים לצאן. עם הזמן, הצטמצמו הרזרבות הקרקעיות למרעה ותוספת שטחים 

מעבר לקיים הינה מוגבלת. הגדלה משמעותית בשטחי המרעה בגליל בעתיד, שלא בשמורות טבע, כמעט 

 ואינה אפשרית. 

 

יתן  להגדיל את העדרים הקיימים בחלק ניכר משטחי מרעה אלו לחצי הרעייה של הבקר חזקים, ולא נ 

ללא הגדלה משמעותית בכמויות המזון המוגש. ניצול מרבי של המרעית בחלקות הנתונות כבר כעת בלחץ 

מינית עם מיני בעלי חיים נוספים המנצלים -רעייה חזק של בקר, יכול להתממש  ע"י שילובו ברעייה רב

ודה זו מוצע לבדוק שילוב רעייה של בקר ועזים מרכיבים שונים של הצומח ושיפור הממשק הקיים. בעב

שחורות באותו תא שטח להגדלת כושר הייצור. שימוש רב תכליתי של בקר וצאן בשטחי המרעה בחורש 

 הטבעי בגליל, בממשק נבון, עשוי ליעל את ניצול השטחים וע"י כך לתרום להגדלת רמת הייצור בהם.

 

שטחי החורש הטבעי הוא בכושרם לנצל מיני צומח מעוצה יתרונם של העזים המקומיות על פני הבקר ב

אשר אינם נאכלים ע" בקר. יתרון זה בא לידי ביטוי בעיקר בשטחי הגריגה הנשלטים ע"י שיחי קידה 

 שעירה ובשטחי הבתה השיחנית הנשלטים ע"י סירה קוצנית. 

 

עשויה לתרום גם בפתרון רעיית עזים מקומיות בשטחי המרעה של החורש הטבעי, בנוסף לרעיית הבקר, 

ניהול אותם שטחים אשר נסגרים עם הזמן ע"י שיחי הקידה השעירה והסירה הקוצנית, זאת כיוון 

ששיחים אלו אינם נאכלים ע"י הבקר. עיזים שחורות, שלא כמו הבקר, ניזונות גם מעלוות השיחים )וייץ 

גירתו של השטח. בניסויים שנערכו ( וע"י כך הן עשויות למנוע את ס1998, רוטמן 1994, כבביה 1969

ברעיית בקר וצאן  בחורש סבוך, נמצא כי ע"י שילוב של דילול ורעייה ניתן לצמצם את כמות הביומסה 

בבתות ובחורש וליצור נוף פתוח של עצים. רעייה של מעלי גרה מבוייתים תורמת להסרת הביומסה 

. כתוצאה מכך הן מקטינות את הצטברות העשבונית והעצית ובכך תורמת ליצירת חורש ויער פתוחים

 החומר הדליק ומפחיתות במידה ניכרת את סכנת  השריפות.

   

חוק העז השחורה וממשק הרעייה המסורתי, המחייב רועה צמוד לעדר במשך כל שעות היום, גרמו 

 יום לצמצום ניכר במספר עדרי העזים בגליל. הגדלה משמעותית מחודשת בעדרי העיזים תוכל להתבצע כ
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עם פתיחת שטחי המרעה של הבקר גם לרעייה של עזים תוך כדי שינוי ממשק הרעייה המסורתי למודרני. 

בצורת ממשק זו יוצאות העזים למרעה בשטח מגודר בגדר רשת כשהן מלוות בכלבי רועים. שינוי זה עשוי 

 לתרום להגדלה מחודשת בעדרי העזים ולניצול משופר של שטחי המרעה. 

 

 חקרמטרות המ

.   בדיקת האפשרות לניצול מרבי של שטחי המרעה בחורש הטבעי ע"י שילוב רעייה של בקר מגזע 1

 להעלאת כושר ייצור הבשר לדונם.  -מקומי ועזים מקומיות 

אתילן גליקול )פא"ג( כאמצעי לשיפור ערכו של הצומח כמזון לשיפור -בדיקת השפעת תוספת פולי . 2

 זון המוגש.ביצועי העדר וצמצום כמות המ

 

 רקע מדעי

מיני המונה עזים בקר ו/או כבשים. -גם היום כבימי המקרא, ממשק הרעייה המסורתי כולל  עדר רב

ממשק זה כיום מתקיים בד"כ בגלל צרכיו של בעל העדר, ולאו דווקא בגלל רצונו ליעל את ניצול השטח 

עית ולא קיים ידע תאורטי לגבי כמרעה. עד כה לא נחקר נושא זה בארץ, לא נאספו נתונים בצורה מד

 מינית.-אפשרות ניצולם של שטחי המרעה בחורש הטבעי על ידי רעיה רב

 

באזורים שונים בעולם נבדקו ההיבטים השונים של רעייה המשלבת מינים שונים של בעלי חיים, בחלק 

רעייה המשלבת מעבודות אלו נבדקו מערכות רעייה של בעלי חיים מבויתים עם חיות בר ובחלקן נבדקה 

 מינים שונים של בעלי חיים מבויתים בלבד. 

 

כאשר נבחן הרכב המנה הנאכלת ע"י בעלי חיים שונים במרעה של יער או חורש עם  קיום צומח עשבוני, 

( מצא אצל  העיזים העדפה רבה יחסית 1978) Harringtonנמצאו אצל מיני בעלי החיים העדפות שונות. 

( מצאו כי המרכיב המזוני העיקרי של 1984. )Warren et alים ובקר. לצומח מעוצה ביחס  לכבש

שלושה מיני כבשים כלל מיני צומח עשבוני, דגניים או רחבי עלים בהתאם לזמינותם, לעומתם העדיפו 

( כבשים העדיפו מנה הכוללת בחלקה הגדול 1979. )Bryant et alהעזים את הצומח המעוצה כמזון. לפי 

מעט צומח מעוצה, העזים העדיפו מנה המורכבת ממחצית צומח עשבוני ומחצית מצומח צומח עשבוני עם 

 מעוצה, ולעומתם צבאים העדיפו צומח מעוצה כמרכיב מזון עיקרי.

 

Hodgson et al( .1919 מצאו כי נעכלות המנה הנאכלת ע"י הכבשים היתה גבוהה יחסית לזו של )

וג המזון בשטח. מידת החפיפה בהרכב הצומח הנאכל ע"י הבקר, הבדל זה מעיד על רמה שונה בבררנות ס

( אשר מצאו דמיון רב  במנה שנאכלה 1984. )Kasworm et alמיני בעלי חיים שונים במרעה נבדקה ע"י 

 Hansen andע"י איילים, כבשים ובקר לעומת הרכב המנה של הצבי אשר נמצא שונה באופן ניכר.  

Reid (1975 בדקו את מידת החפיפה ) בין הדיאטות של צבי, אייל ופרה מצאו כי החפיפה בהרכב המנה

בקיץ, ובין פרה  38% - 12%בעונת הקיץ, בין צבי לפרה   48%בחורף לעומת  3%בין צבי לאייל היתה 

( מצאו כי מידת החפיפה בין 1981)  MacCracken and Hansenבעונת הקיץ.   51% - 30%לאייל 

בין כבשים לאיילים  15%בין צבאים בתקופת האביב המאוחר היה הרכב המנה הנאכלת ע"י כבשים ל

 .53%ובין כבשים לבקר  46%
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בעבודות מחקר אלו נמצאו העדפות שונות של בעלי חיים במרעה הטבעי לגבי הרכבה של מנת המזון, כל 

( טוען שכאשר רמת הייצור של הצומח העשבוני 1986) Downingעוד מיני הצומח השונים זמינים.  

 מינית.-ק"ג לדונם( לא ניתן לשלב רעיה רב 20 -באזור יער הינה נמוכה ביותר )פחות מ

 

Harrington  (1978ו )- Anderson and Scherzinger (1975 מצאו כי רעייה של בקר תרמה )

 לשיפור שטח המרעה למינים אחרים של בעלי חיים.

  

 תוכנית עבודה

חורש טבעי למרעה(, סמוך לקיבוץ יחיעם. גודלה המקורי המחקר מתבצע בשטחי המרעה של חוות חט"ל )

דונם ובה מתבצע מעקב אחר ביצועי עדר בקר לבשר בחורש הטבעי. לשטח זה נוספו  1,825של החווה היה 

 דונם בהם השימוש חלקי. 1,000

 

 

 מדידות:

 בעלי חיים )בקר בלבד(:

 .  שקילת האמהות והוולדות.1 

 טה..  בדיקת אחוז התעברות והמל2 

 .  מעקב ורישום תוספת מזון מוגש. 3 

 

 ניסוי פא"ג

פרות בכל אחת. חלוקת הפרות בין  34 - 41חולקו הפרות לשתי קבוצות בנות  2000מיוני ועד לנובמבר 

ג' פא"ג אשר   150שתי הקבוצות היתה אקראית. במשך הניסוי קבוצה אחת קיבלה מידי יום תוספת של 

 380 -ת ביקורת( לא קיבלה כלל. שטחה של כל אחת מן החלקות הוא כהומס במים ואילו השניה )קבוצ

דונם ורעיית הבקר בשטח היתה חופשית וכך גם הגישה למזון המוגש ולמים. המנה המוגשת נינתנה 

בצורה חופשית כפי שמקובל בעדרי הבקר בגליל והיתה מורכבת בעיקר מזבל עופות על מנת להשלים 

 סתיו.מחסור בחלבון בעונת הקיץ וה

 

 נמדדו הפרמטרים הבאים:

 * משקל הפרות בתחילת הניסוי באמצע התקופה ובסיום הניסוי.

 * עליית משקל של וולדות שנולדו במשך הניסוי.

 * כמות המים שנצרכה ע"י הפרות.

 * מעקב אחר כמות המזון המוגש שנצרך ע"י הפרות בכל קבוצה.
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 תוצאות

 
 בעלי חיים:

נמצא כי רמת הביצועים של עדר הבקר הרועה בשטחי חורש טבעי הינה ( 1997במחקר קודם )הנקין 

בינונית למדי, כנראה בגלל תנאי השטח הקשים יחסית. אחוז ההתעברות הממוצע שנמצא בשלב 

בלבד. גם אחוז התחלופה של הפרות היה גבוה יחסית.  73%הראשון של המחקר בחוות חט"ל היה 

ה, הוצאו הפרות הלא הרות ופרות הרות הוכנסו במקומן. בממשק הרעייה אשר היה נהוג בניסוי ז

תמותת פרות, הוצאת פרות במצב גופני ירוד והחלפתן של הפרות הלא הרות, גרמו לשעור התחלופה 

בשנה בממוצע. על סמך תוצאות המחקר הקודם, ממשק הרעייה הנוכחי המבוצע  30% -הגבוה של כ

 בחט"ל כולל את המרכיבים הבאים:

 הרבעות מפוצלת. א.  עונת 

 ב.  רעיית בקר בלחצים גבוהים יחסית. 

 ד.  שימוש בפרות מעורבות המותאמות לתנאי בית הגידול.

 ה. גמילה מוקדמת. 

 

יעקב ושנה מאוחר -הוכנס לשטח חוות חט"ל העדר המשפחתי של משפחת חייקה ממושב עין 1993 -ב

פרות מגזע מעורב. ממשק ההרבעות  95 - 90יותר החל במעקב אחר ביצועי הפרות. העדר הנוכחי המונה 

מאי( והמשנית סתוית  -כולל עונה מפוצלת, כשהעונה העיקרית היא העונה האביבית )פברואר 

 . 1בחות חט"ל מוצג בטבלה  2000נובמבר(. סיכום ביצועי העדר הניסויי בעונת -)אוקטובר 

 

לאלו של הפרות שרעו בו  2000 - 1994 השוואה בין ביצועי הפרות בעדר הרועה בשטח חוות חט"ל בשנים

. ניתן לראות כי משקלן הממוצע של הפרות בעדר חט"ל לאורך השנים היה נמוך 2בעבר מוצגת בטבלה 

יחסית לאלו מעדר כברי אך נראה כי ישנה מגמה של גידול יחסי במשקלן ובשנה הנוכחית משקלם 

ל הפרות בעדר בשנים אלו היה גבוה ועמד הממוצע כבר זהה לעדר פרות כברי. שעור הפרות ההרות מכל

 1,131היתה נמוכה יחסית ועמדה על  2000 -ועד ל 1994כמות המזון המוגש הממוצעת בשנים  .80%על 

לעומת הממשק הקודם. גם שעור התחלופה של  40% -כלומר חיסכון של כ -ק"ג ח"י לפרה לשנה בלבד 

 (. 7.8%הפרות היה נמוך יחסית )

 

 בחוות חט"ל 2000עדר הבקר בשנת  ביצועי .1טבלה 

 
 421 משקל ממוצע של פרה )ק"ג(

 80.0 שעור התעברות  מכלל העדר )%(

 1363 תוספת שנתית של מזון מוגש

 לפרה )ק"ג ח"י( 

 143.4 משקל גמילה  )ק"ג(

 5.1 ייצור וולד גמול לדונם )ק"ג(

 13.6 מזון מוגש לק"ג וולד גמול )ק"ג(

 13.0 שעור תחלופה )%(

 

 ביצועי עדר כברי בהשוואה לעדר משפחת חייקה בחוות חט"לממוצע   .2ה טבל
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 עדר משפחת חייקה  עדר כברי     
 (1982 - 1992)  (1994-2000) 

 

 391 421 משקל ממוצע של פרה )ק"ג(

 81 73 שעור הפרות ההרות  )%(

 1131 1612 תוספת שנתית של מזון מוגש

 לפרה )ק"ג ח"י( 

 134 178 משקל גמילה  )ק"ג(

 5.1 5.7 ייצור וולד גמול לדונם )ק"ג(

 11.0 11.7 מזון מוגש לק"ג וולד גמול )ק"ג(

 7.8 30 שעור תחלופה )%(

 

 עונת התעברות מפוצלת

ראש. ניתוח התוצאות  100 - 90בחמשת השנים האחרונות התייצב מספר הפרות המירבי בחט"ל על 

ק עונת הרבעות מפוצלת הנהוגה בה. סיכום מאפשר לנו להסיק מסקנות ראשונות לגבי תרומת ממש

מראה כי אחוז ההמלטות מכלל הפרות בעדר )כולל פרות שיצאו או  3התוצאות המוצגות בטבלה 

מתוכן המליטו במועד אביבי ואילו האחרות  80% -, כאשר כ80%חדשות שנכנסו באמצע השנה( עמד על 

 המלטו לאחר הרבעות סתוויות. 

 

שוב באותה עונה בשנה העוקבת, ובמידה ולא היתה מתקיימת עונת  חלק מן הפרות לא התעבר

התעברות מפוצלת פרות אלו היו נאלצות לדלג שנה או לצאת מן העדר. קיום עונת התעברות נוספת עוד 

באותה שנה, איפשרה לפרות שאחרו בכניסתן להריון או מכל סיבה אחרת לא התעברו, לא להמתין שנה 

 10% -חודשים בלבד. פעולה ממשקית זו קיצרה לכ 6 - 4פרים אלה להמתין שלימה עד לחשיפתן שוב ל

מכלל הפרות בעדר בשנים שנבדקו את זמן ההמתנה עד להבאת הוולד הבא. השינוי בעונת ההמלטה 

כתוצאה מפיצול עונת ההרבעות היה ברוב המקרים בכיוון של הרבעות סתוויות על חשבון האביביות. 

מזון משלים איכותי בעונת הסתיו תרמה לכך שמספר המעברים בחזרה של  חיזוק הפרות ע"י תוספת

פרות מעונה סתווית לאביבית היה קטן יחסית. אך היא היתה אחד הגורמים לעלייה בתצרוכת המזון 

( קוצרה עונת ההרבעות של עונה א' על מנת להחזיר חלק מן הפרות 2000המוגש. בשנה האחרונה )

 ינה מועד ההרבעות העיקר בעדר זה.המאוחרות למועד ב' אשר ה
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תרומת עונת התעברות מפוצלת )אביבית וסתוית( על שעור ההמלטות בעדר חט"ל   . 3טבלה 

 2000 - 1996בסיכום השנים 

 

 אחוז הפרות מספר הפרות  

  484 2000 - 1996מספר הרשומות של הפרות בשנים 

 81.2 393 (מכלל הפרותהמלטות )

 78.9 310 המלטות מועד ב' 

 21.1 83 המלטות מועד א'

  31 א'-פרות שקפצו מעונה ב' ל

 12 ב' -פרות שקפצו מעונה א' ל

 8.9 43 סכ"ה פרות שקפצו עונה )מכלל העדר(

 8.1 39 פרות שדילגו שנה )מכלל העדר(

 

 פרות מצטיינות -מרווחי המלטה 

חי ההמלטות של כל אחד המדדים המרכזיים לבדיקת רמת היצרנות של פרות בעדר הוא ניתוח מרוו

אחת מהן לאורך השנים. חישוב ממוצע מרווחי ההמלטה הכללי נותן מידע חשוב לגבי מצב העדר 

בכללו. איסוף הנתונים המפורט שנערך לגבי כל אחת מן הפרות בעדר חט"ל במשך שש השנים 

 איפשר ביצוע של ניתוח מעין זה.  2000 -ועד ל 1994 -האחרונות מ

 

. לפי טבלה זו נראה כי מרווח ההמלטות 4טות הממוצעים לכל העדר מוצג בטבלה חישוב מרווחי ההמל

יום בלבד, תוצאה המעידה על  394( היה 2000 - 1994הממוצע של כל הפרות בשש השנים הנבדקות )

 רמת ביצועים גבוהה יחסית.

 

 2000 - 1994מרווחי ההמלטות הממוצעים של הפרות בעדר חט"ל בשנים   .4טבלה 

 

 ממוצע 00-99 99-98 98-97 97-96 96-95 95-94 השנה

 כללי                 

 394.1 388.9 392.9 420.0 387.5 412.2 363.1 המרווח

 )ימים(  

 

 

בדיקה של מרווחי ההמלטה של כל אחת מן הפרות בנפרד איפשרה לאתר את הפרות המצטיינות בעדר. 

לבחינת ממשקים שונים והן ככלי לבחירת הבנות  חשיבותם של נתונים אלו באה לידי ביטוי הן כאמצעי

 של פרות מצטיינות בעדר כעגלות גידול. 

 

 

מתוכן היה לפחות מרווח המלטה אחד )שני מועדי המלטה(  99 -פרות, ל 123בקובץ הנתונים שנבדק היו 

ועד לשישה מרווחים )שבעה מועדי המלטה( במקסימום. לאחר חישוב המרווחים לכל אחת מן הפרות 
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בכל שנה, חושב המרווח הממוצע לכל אחת מפרות אלו והיתה התייחסות לממשק הרבעות אביבי או 

 סתווי.

 

מכלל הפרות, שהיו או ישנן היום בעדר, המליטו בפעם הראשונה   95 -מיון הנתונים הצביע על כך  ש

ות הסתווי פרות שהמליטו בפעם הראשונה בחט"ל ממועד ההרבע 20בחט"ל במועד האביבי, זאת לעומת 

)מספר פרות לא המליטו כלל(. אך נמצא כי אף אחת מן הפרות שהיו בממשק ההרבעות הסתווי לא דורגה 

כפרה מצטיינת. מרווח ההמלטות הממוצע הקטן ביותר מקבוצת הפרות שהמליטו בפעם הראשונה 

 ל העדר.יום בלבד, ערך זה נחות אף מן הממוצע הכללי ש 397בחט"ל בממשק ההרבעות הסתווי היה 

 

הקריטריון שנקבע לבחירת פרה מצטיינת התייחס לשני משתנים והם: גודל המרווח בין המלטות ומספר 

 367 -המרווחים. פרה נחשבה כמצטיינת כאשר מספר המרווחים היה שלושה וגודל המרווח היה קטן מ

ספר המרווחים יום וכאשר מ 375 -יום, כאשר מספר המרווחים היה ארבעה וגודל המרווח היה קטן מ

בעדר חט"ל ועל  2000הפרות שנכחו בשנת  93יום. מבין  385 -היה חמישה ושישה גודל המרווח היה קטן מ

, 5(. מן הנתונים המוצגים בטבלה 5פרות שהוגדרו כמצטיינות )טבלה   30סמך קריטריונים אלו אותרו 

בשנה זו בשטח מוגדרות ניתן לראות, כי בעדר משפחת חייקה בחט"ל כשליש מן הפרות אשר היו 

 כמצטיינות.

 

 (2000הפרות המצטיינות הנוכחות כיום בעדר חט"ל )עונת     .5טבלה 

 

 אחוז מכלל הפרות מספר הפרות  גודל המרווח הקריטריון לפרה מצטיינת 

 2000בשנת     בפועל )ימים(     

 

 גודל המרווח  מס' המרווחים 

 )ימים(  

  15.1  14  369 -קטן מ  385 -קטן מ  6

 5.4  5  370 -קטן מ 385 -קטן מ  5

 7.5  7  373 -קטן מ 375 -קטן מ  4

 4.3  4  367 -קטן מ 367 -קטן מ  3

   

 

 השפעת תוספת פא"ג על ביצועי עדר הבקר:

לפי בקשת הנהלת ענף מרעה שולב מרכיב נוסף במחקר והוא בדיקה של השפעת תוספת פולי  2000בשנת 

על ביצועי העדר במרעה. על סמך תוצאות מחקר משנים קודמות, בהן ניתנה תוספת  גליקול )פ"ג(-אתילן

ג' ליום ולא נמצאה השפעה על ביצועי הפרות אלא על התנהגות הרעייה בלבד, הוחלט לשלש את  50של 

 ג' פא"ג מידי יום כאשר חומר זה הומס במי השתייה. 150(  ניתן 2000התוספת ולכן בעונה הנוכחית )
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במשך הניסוי בוצעו שלוש שקילות של העדר. הראשונה עם התחלת ומצבן הגופני של הפרות:  משקלן

הניסוי )יוני( השניה באמצע התקופה )ספטמבר( והשלישית עם הוצאת הפרות מחלקות הניסוי )תחילת 

 נובמבר(. חלק מן הפרות )מועד א'( בשני הטיפולים המליטו במשך תקופת הניסוי. למרות יתרון מסוים

לפרות בחלקת הביקורת לא נמצא הבדל משמעותי בין הטיפולים בשינויי המשקל של הפרות הן בפרות 

(. גם מצבן הגופני של הפרות בשני הטיפולים לא 6ההרות והן בפרות שהמליטו תוך כדי הניסוי )טבלה 

 (.7היה שונה )טבלה 

 

 עם וללא תוספת פא"ג. 2000 משקלן הממוצע של הפרות והשינוי במשקלן בעדר חט"ל בשנת .6טבלה 

 

 שינוי משקל משקל משקל  משקל מצב פיזיולוגי קבוצת טיפול

 במשך הניסוי נובמבר **ספטמבר *יוני   

 )ק"ג( )ק"ג( )ק"ג( )ק"ג(   

 

 46.4±24.3 461±102 448±100 415±97 הרות ביקורת

 48.9±45.1- 472±50 497±55 521±53 ממליטות )ללא פא"ג(

 

 43.9±27.7 467±81 458±73 424±65 הרות עם פא"ג

 50.6±26.5- 402±81 434±89 452±91 ממליטות  

 

 * לפני המלטה, ** לאחר המלטה

 

 

 אומדן מצבן הגופני של הפרות בגמר הניסוי בחט"ל עם וללא תוספת פא"ג  .7טבלה 

 

 מצב גופני נובמבר מצב פיזיולוגי קבוצת טיפול

   (1 - 5) 

 3.03±0.15 הרות ביקורת

 2.91±0.03 ממליטות א פא"ג()לל

 

 3.00±0.11 הרות עם פא"ג

 2.89±0.10 ממליטות  

 

במשך הניסוי בוצעו שתי שקילות של הוולדות, האחרונה נערכה בגמר הניסוי עליית משקלן של הוולדות: 

עם הפסקת מתן תוספת הפא"ג. בחישוב עליית משקלן של הוולדות נמצא יתרון לוולדות מחלקת 

(. עליית P=0.163הבדל בין עליות המשקל של הוולדות בשתי קבוצות לא היה מובהק )הביקורת, אך ה

 וולדות חיים( לעומת  12ג' ליום בלבד ) 690±247המשקל הממוצעת היומית לוולד בחלקת הפא"ג היתה 

וולדות חיים( בחלקת הביקורת. מגמה דומה לזו נמצאה גם בשנה קודמת  5ג' ליום ) 857±67תוספת של 

(1999.) 

 -ג' ליום תרמה לצמצום  האכילה של המזון המוגש בכ 150תוספת פא"ג בכמות של תוספת מזון מוגש: 

ממנה זבל  90%. פרות אשר קיבלו את התוסף צרכו בממוצע במשך תקופת המחקר מנה מוספת )15%
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את התוסף ק"ג ליום. לעומתן הפרות בחלקת הביקורת אשר לא קיבלו  4.73עופות ותחמיץ זבל עופות( של 

ק"ג ליום. סביר להניח כי הפא"ג  גרם לניצול טוב יותר של המרעית הקיימת בשטח  5.49צרכו בממוצע 

 ובמקרה זה צומח מעוצה המורכב בעיקר מאלון מצוי, בר זית אשחר ואלון תולע. 

 

 רשימת ספרות
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