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 תיכוני ע"י מעלי גירה-ית אינטגרטיבית להגברת הניצול של החורש היםנכת

 

 00-0163-868התוכנית:  ' סמ

 

 קרים:וחה

 ן, מיג"ל,ופצן הנקין, מו"פ זלמ

 פרבולוצקי, המחלקה למשאבי טבע, מנהל המחקר החקלאי אבי

 ים סילניקוב, מכון לבעלי חיים, מנהל המחקר החקלאיניס

 למשאבי טבע, מנהל המחקר החקלאיו גוטמן, המחלקה מרי

 

 וא ותאור הבעיהבמ

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

דונם נוספים משמשים  20,000 -דונם, וכ 270,000 -המרעה המגודרים לבקר בגליל  משתרעים על פני כ

ן לכמו עם הזמן, תוספת שטחים  מעבר לקיים הינה מוגבלת, לצאן. הרזרבות הקרקעיות למרעה הצטמצ

 שמורות טבע כמעט ואינה אפשרית. לא בהגדלה משמעותית בשטחי המרעה בעתיד ש

 

ק ניכר משטחי מרעה אלו לחצי הרעייה של הבקר חזקים, ולא ניתן להגדיל את העדרים הקיימים ללא בחל

אי השטח הקשים, הרכב הצומח ויבולו הדל של הצומח הגדלה משמעותית בכמויות המזון המוגש. בגלל תנ

(. 1997ם ומחייבים ממשק רעייה מתאים )הנקין וחוב' יינני הקיים, ביצועי הבקר בשטחים אלו בינובוהעש

ניצול מירבי של המרעית בחלקות הנתונות כבר כעת בלחץ מירבי של בקר, יכול להתממש ע"י שילוב בקר 

או ע"י ניצול ו/נצלים מרכיבים שונים של הצומח מלבד הצומח העשבוני, עם מיני בעלי חיים נוספים המ

 . טוב יותר של הצומח הקיים

 

ונם של העיזים השחורות הרועות בשטחי החורש הטבעי הוא בכושרם לנצל מיני צומח מעוצה אשר יתר

די ביטוי אינם נאכלים ע"י הבקר ובעיקר את שיחי הקידה השעירה והסירה הקוצנית. יתרון זה בא לי

 דל.  ינגה והבתה השיחנית בהם יבול הצומח העשבוריבעיקר בשטחי החורש הפתוח והסגור ובשטחי הג

 

ית עיזים שחורות בשטחי המרעה של הבקר  עשויה  לתרום  בפתרון בעיה קשה בניהול אותם שטחים רעי

כלים ע"י הבקר, אשר הולכים ונסגרים עם הזמן ע"י שיחי הקידה והסירה. שיחים אלו אשר אינם נא

את סגירת השטח על  תוע( ובכך הן מונ1968; קליין 1994בביה ; כ1964נאכלים ע"י העיזים השחורות )וייץ 

ידם. בניסויים שנערכו ברעיית בקר וצאן בחורש, נמצא כי ע"י שילוב של דילול ורעייה ניתן לצמצם את 

ים. רעייה של מעלי גירה מבוייתים כמות הביומסה הצמחית בבתות ובחורש, וליצור נוף פתוח של עצ

ויער פתוחים. כתוצאה מכך ורש העשבונית והעצית ובכך תורמת ליצירת ח סהתורמת להסרת הביומ

 מוקטנת הצטברות החומר הדליק וסכנת השריפות פוחתת במידה ניכרת.

   

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

וכל ת וגליל. הגדלה משמעותית מחודשת בעדרים אלב האחרונות לצמצום ניכר במספר עדרי העיזים

להתבצע עם פתיחת שטחי המרעה של הבקר לרעייה של עיזים ובמקביל החלפה של ממשק הרעייה 

בכלבי  המסורתי למודרני. בצורת ממשק זו יוצאות העיזים למרעה בשטח מגודר בגדר רשת כשהן מלוות

 מרעהבעדרי העיזים ולניצול משופר של שטחי הת רועים. שינוי הממשק עשוי לתרום להגדלה מחודש

 בחורש הטבעי. 
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ון למקנה מתחלק לשתי קבוצות עקריות:  א. מזון מוגש, הכולל מספוא ומזון מרוכז ב. מרעה טבעי, המז

המוגש השונים ידוע וישנם נתונים  מזון הנאסף ע"י בעלי החיים  בשדה. ערכם המזוני של סוגי המזון

השימוש במרכיבים אלו לגידול  ןמ יבה לכך נובעתסה. Goldman et al. 1982))רבים על כך בספרות 

בעלי חיים בצורה אינטנסיבית ברפת החלב ובמפטמה. מזונות אלו אחידים למדי באיכותם, לכן ניתן 

ות שונים. לעומת זאת הידע לגבי איכות להשתמש בנתונים אלו למטרות שונות למרות שהושגו ממקור

כותו מושפעת מן הגורמים הבאים: מין ואי ונים במרעה הטבעי מצומצם, הצומח מגווןהשמרכיבי המזון 

  רך )עלים, גבעולים, פרי וכו'(.צנש הצמח, מצב פנולוגי והחלק של הצמח

 

המעוצה. אך תרומתו של  ממרכבי המזון החשובים של עדר הבקר לבשר  בחורש הטבעי הוא הצומח דחא

צעו מספר  בדיקות של וב כמרכיב מזון לבקר שנויה במחלוקת. עד כהי ורש הטבעחב ((Browseצומח זה 

 .Perevolotsky et al) במינים השונים 53% -ל 37%צומח החורש, ונמצא כי נעכלות העלים נעה בין 

1993,Wilson et al. 1971) .ן של העלווה הצעירה, שונה בין מיני כם המזוני של העלים הבוגרים וכרע

עלוות הצומח המעוצה באותו המין  לשמים בחורש. קיימים הבדלים בערך המזוני ייהצומח השונים הק

ומת זאת על. Sidahmed (1981התאם לעונות השנה )בו  ((Mooney et al. 1974הפנולוגיבהתאם למצב 

ים גאוגרפיים שונים למרות ההבדל הרב בין בתי לא נמצאו הבדלים בערך המזוני של עלי אלון בין אזור

 (.Kufeld et al. 1982)הגידול 

 

מעוצה בחורש הטבעי באזורי האקלים הים תיכוני רבה. הצומח העשבוני נמצא ה חבותו של הצומישח

חודשים בשנה והמזון הטבעי הירוק היחיד הזמין במרעה בתקופה זו הוא עלוות  6 -במצב של קמל יותר מ

גבוה ביחס לצומח העשבוני ואינו  לועצי. כמו כן יבול הצומח המעוצה הזמין לבקר בשטחים אהצומח ה

ר הגשמים. אך הבעיה העיקרית של הבקר בשטחי חורש טבעי הוא אי יכולתם לצרוך כמויות במשטתלוי 

הגורם  יכ( Silanikove et al. 1992, 1994)מתאימות של צומח מעוצה ולנצל אותם כראוי. נמצא 

מרכיב זה מצוי במרבית צמחי החורש ם. אשון במעלה בניצול צמחי החורש הוא נוכחותם של טניניהר

 ם כגון: אלון מצוי, חרוב, אלת המסטיק אלה אטלנטית ואשחר. יירהעיק

 

נים הינם מבין המטבוליטים השניונים, הנפוצים ביותר בעולם הצומח. אלו הם פוליפנולים מסיסים טני

יסים. הקשירה של מסשלהם הוא יכולתם לקשור חלבונים ולהפוך אותם לבלתי  במים שהמכנה המשותף

עכלות החלבון המזוני ופוגעת בפעילות האנזימתית והמיקרוביאלית במערכת ה תהטנינים לחלבונים מונע

העיכול. אפקטים נוספים של הטנינים הם: יצירת תחושת עפיצות ולכן הקטנת הטעימות, קשירה של 

נה של הצומח כנגד פלישה הגות בריכוזים גבוהים. תכונות אלו הופכות אותם לחמרי פחמימות וטוקסי

רעייה. בעבודות שנעשו ע"י סלניקוב וחוב' נמצאה דרך אפקטיבית לנטרל את השפעתם נגד של פתוגנים וכ

פא"ג(. השימוש בפא"ג  -יוני )פולי אתילן גליקול -השלילית של הטנינים ע"י מתן יומי של דטרגנט אן

ם ות החלבון, דופן תא, וחומר אורגני ותרכללעיזים וכבשים הפחית את ריכוז הטנינים והגדיל את נע

(. בניסויים אלו נמצא כי השימוש בפא"ג היה 1996בוע לג) ליה משמעותית בצריכת האנרגיה הנעכלתלע

 החיים.  כלכלי ועלות השימוש בו היתה נמוכה בהרבה מכמות המזון שאחרת היה צריך להוסיף לבעלי

 

בגלל  ךאבמרעה בעונות שונות ע"י בקר והעיזים,  כלב הקודם של המחקר נבדק הרכב הצומח הנאבשל

בעיות טכניות הקשורות בניהול עדר העיזים, לא ניתן היה לעקוב בצורה טובה אחר השפעת בעלי החיים 

 על הרכב ומבנה הצומח המעוצה. נושא זה מתוכנן להבדק בהמשך במחקר המוצע.
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ת( השפעה על התנהגות הרעייה של הבקר חוכות המזון, זמינותו ותנאי מזג האויר )טמפרטורה וללאי

המרעה. סביר להניח כי שעות הרעייה וכמות הזמן בו ישהה הבקר בשטח יהיו שונים בהתאם  חטבש

ל לתנאים וכך גם עשויה להשפיע תוספת הפא"ג על התנהגות זו. בעבודה הנוכחית נלמד בנוסף, גם ע

 התנהגות הבקר במרעה בחורש טבעי עם וללא פא"ג.

 

 המחקר מטרות

 ועיזים שחורות באותו תא שטח על הרכב ומבנה הצומח המעוצה.  רקביקת השפעת שילוב רעייה של . בד1

אתילן גליקול -מוד תרומתם של מיני הצומח המעוצה העיקריים להזנת הבקר והשפעת תוספת פולי. לי2

 ת המזון המוגש.מור ערכו של הצומח כמזון לשיפור ביצועי העדר וצימצום כ)פא"ג( כאמצעי לשיפו

 ל הבקר בשטח מרעה של חורש טבעי בעונה השחונה עם וללא תוספת פא"ג.ש המוד התנהגות הרעיי. לי3

 

 לת המחקרעפה

 

 ה הניסוי:מבנ

המרעה הינו  קר מתבצע בחוות חט"ל )חורש טבעי למרעה( הסמוכה לקיבוץ יחיעם. גודלו של שטחהמח

בשטח שייך  העודונם כל אחת.  העדר הר 650עד  350בנות ה דונם והוא מחולק לארבע חלקות משנ 1,800

ק"ג, רובן של הפרות  420פרות מעורבות במשקל ממוצע של  95 - 90יעקב ומונה -למגדל יגאל חייקה מעין

הינו הררי וטרשי וגובהו נע  הינן מגידול עצמי והן מתאימות לתנאי השטח הקשים יחסית. שטח החווה

ים במבנה שיחי ולעיתים לעיתי הים. השטח מאופיין בצומח חורש טבעי פנמ' מעל  500 -ל 300בין 

מ'. המחקר מתקיים בשטח המרעה הקיים בעתיד,  6 - 4בשליטה של עצים )בעיקר אלון מצוי ( בגובה של 

 עם סיום הצבתו גם  בחלקות מבוקרות מגודרות. 

 

עי ונבדקת השפעת תוספת טבתוחות מתבצע מעקב אחר ביצועי עדר בקר בשטחי החורש הקות הפבחל

ליקול( על ביצועי הבקר ועל התנהגותם במרעה. מכיוון שממשק עדר העיזים אינו ג ןהפא"ג )פוליאתיל

נתון בשליטת החוקרים, לא מתקיים בשטח זה מעקב אחר ביצועי העיזים במרעה. בחלקות המבוקרות 

גבל של פרות ועיזים אשר ירכשו מודונם כל אחת יקחו חלק בניסוי מספר  2המתוכנן יהיה  אשר גודלן

 המחקר ותיבדק השפעת רעייה משולבת של בקר ועיזים על הרכב ומבנה הצומח.   יצועלצורך ב

 

 ועי העדר במרעה:ביצ

 

 דות בבעלי החיים:מדי

 פעמים בשנה(. 5ילת עדר האמהות ).  שק1

 עברות ושעור המלטה.יקת אחוז הת.  בד2

 .פעמים נוספות לאורך עונת הגידול 3 -ילת וולדות סמוך למועד ההמלטה ו. שק3

 קב ורישום תוספת המזון המוגש לעדר הבקר..  מע4

 יקת מרווחי ההמלטות של הפרות בעדר בשבע השנים האחרונות לאיתור פרות מצטיינות.. בד5

 

 וי פא"ג:סינ

בין שתי  ותפרות כל אחת. חלוקת הפר 43 - 41ת לשתי קבוצות בנות ני ועד לנובמבר חולקו הפרווימ

ג' פא"ג ליום אשר הומס במים  150וצה אחת הן קיבלו תוספת של בקבהקבוצות היתה אקראית בשנה זו 

ג' פא"ג ליום אשר  50במים ואילו השניה )קבוצת ביקורת( לא קיבלה תוסף זה. זאת לעומת תוספת של 

דונם. רעיית  380 -כ ואטחה של כל אחת מן החלקות בהן שהו הפרות בתקופה זו הקיבלו בשנה קודמת. ש
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ת וכך גם הגישה למזון המוגש ולמים. המנה המוגשת ניתנת בצורה חופשית כפי ופשיהבקר בשטח היתה ח

שמקובל בעדרי הבקר בגליל והיא היתה מורכבת בעיקר מזבל עופות על מנת להשלים מחסור בחלבון 

ך על ידי הפרות בשתי הקבוצות. צרוהסתיו. בוצע מעקב אחר כמויות והרכב המזון המוגש הנבעונת הקיץ 

אומדן של הצריכה הפרטנית של מזון מוגש יש צורך בלכידה יומית של הפרות, מתקנים  לקבלעל מנת 

לצורך זה בשטח המרעה לא נמצאים ברשותינו לכן חושבה הצריכה הממוצעת לפרה בעדר בלבד. כן 

ק משקלם של הוולדות שנולדו במשך בדהפרות בתחילת הניסוי באמצע התקופה ובסיום הניסוי. ננשקלו 

 ושב עליית משקלם. כן בוצע רישום של כמות המים שנצרכה ע"י הפרות בניסוי.י וחהניסו

 

 קת התנהגות הבקר במרעה:בדי

חלקות ההאבסה הוקם פרות מכל קבוצה )עם וללא פא"ג( הותקן מד צעדים )פדומטר(. בכניסה ל 10על 

שם, עם זה  םהן חיישן אשר זיהה את הפרות בכל מעבר שלתקס"מ בלבד ובו הו 80 -שער צר של כ

בכניסתן לחלקת האבוס והשוקת או ביציאתן למרעה. כל מעבר של הפרות המסומנות  לווה בקריאה של 

 השעה ומספר הצעדים המופיע במונה המותקן להן לרגל.

 

אשר הותקן בשטח ובו ב ל חודש, מיוני ועד נובמבר, נאספו הקריאות בעזרת מחשימים בסוף כ 10ך במש

 פותחה ע"י צח"מ אפיקים. רשא  AFI 2000התוכנה 

 

 רת נתונים אלו, לכל אחת מן הקבוצות )עם וללא פא"ג(, חושבו המשתנים הבאים:בעז

 ר הצעדים היומי לפרה בכל קבוצה.פסמ .1

 קו שעות הרעייה המועדפות.דבנ .2

 נובמבר(. -ק השינוי בהרגלי הרעייה של הפרות לאורך תקופת הניסוי )יוני דבנ .3

 

וצה ע"י הפרות יחושב בהמשך בעזרת הפחתת כמות המזון המוגש עמהר הצריכה של הצומח ועש

רכב הו, NRC -מהצריכה הנורמטיבית של פרות )במשקל נתון ובהתאם למצבן הפיזיולוגי( לפי טבלאות ה

 יקריים ובצואה.העבעזרת בדיקת ריכוזי האלקנים השונים במיני הצומח הצומח הנאכל 

 

 (תורעת הרעייה על הצומח )חלקות מבוקהשפ

עם וללא פא"ג, רעיית העיזים ורעייה משולבת של בעלי  -מנת לבדוק את השפעת הרעייה של הבקר  לע

דונם כל  2חלקות בנות  15רו חיים אלו על הצומח, יוקמו חלקות ניסוי מבוקרות. לאחר דילול השטח יגוד

 אחת )חמישה טיפולים בשלוש חזרות(, טיפולי הרעייה שיתבצעו הם:

  

 קר ללא תוספת פא"ג.ב לייה שער. 1

 ייה של בקר עם תוספת פא"ג.. רע2

 ייה של עיזים.. רע3

 ייה משולבת של בקר ועיזים.. רע4

 יקורת.ב –א רעייה . לל5

 

ר ספלוש מחזורים במשך השנה והיא תהיה מוגבלת בזמן, ומית בעלי החיים בשטח תתקיים בשרעי

 דונם לעז. 6דונם לפרה או  20יה המחושב של יערהפרות והעיזים בכל מחזור רעייה יקבע בהתאם ללחץ ה
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חתכי צומח בהם יוגדר שעור הכיסוי של כל אחד מן המרכיבים  5אחת מחלקות ניסוי אלו יבוצעו  בכל

 200מ' יכלול  50ו רכמדד גובהו ברצפה ובגובה האכילה בצמרת. כל חתך שאווגובהו, יבדק מין הצומח וי

 מן השניה.  תחס"מ א 25נקודות דיגום, במרחק של 

 

ת מערכת ניסויית כזו היא מורכבת והיא ערכה זמן רב יותר מעבר למתוכנן. בשלב זה הוקמה הקמ

 טרם הסתיימה. מכלאה חדשה סמוך לאזור המיועד לעריכת הניסוי.  אך הצבת הניסוי

 
 אותתוצ

 
 (האמהות )נתונים כלליים עדר

פרות בתחילת השנה אליו נוספה   92נה מ ר. העד93היה  2000ר הפרות המירבי בעדר חט"ל בשנת פסמ

מתוכן מתו וחמש הוצאו בגלל מצב גופני ירוד או שלא התעברו. משקלן  7פרות יצאו,  12 -פרה אחת ו

 העונה.ו ק"ג, זאת בהתאם למצבן הפיזיולוגי 436 -ק"ג ועד ל 364הממוצע של הפרות בעדר נע בין 

 

נה העיקרית היא האביבית שנמשכה מפברואר ועד ועהק ההרבעות בחט"ל היה מפוצל לשתי עונות, ממש

הפרות אשר  93לאמצע מאי, העונה הנוספת היא הסתווית שהתקיימה בחודשים אוקטובר נובמבר. מתוך 

במועד הסתווי.  19במועד האביבי ואילו   49, מתוכן 68המליטו סכ"ה  2000נימנו על עדר חט"ל בשנת 

נה ולפי כך אחוז הגמילה האפקטיבי מכלל הפרות עמד על ך הששלוש מן הוולדות מתו או ניטרפו במש

ק"ג ושל אלו מן המועד  150כאשר משקלי הגמילה הממוצעים של הוולדות מהמועד האביבי היה  70%

ל בשטח ומעליית משקל דוהבדל זה במשקלי הגמילה נבע בעיקר מאורך תקופת הגי ק"ג בלבד. 125הסתוי 

ג' ליום( לעומת  עליית המשקל של הוולדות ממועד  807הסתווי ) מלטהנמוכה יחסית בוולדות ממועד הה

 ג' ליום(. 852ההרבעות האביבי )

 

ישנה מגמת עלייה ברורה ק"ג ח"י לפרה.  1,363 -הסתכמה ב 2000פת המזון הממוצעת לפרה בשנת סות

נות ושאזון המוגש הנצרך ע"י העדר, עלייה אשר נבעה בשנים הרהמבשבע השנים האחרונות בכמות 

של המזון היא כנראה תוצאה  50% -מעצם הגדלת העדר. העלייה הנוספת בשלושת השנים האחרונות בכ

ההזנה הן בעונת ההרבעות של שנות הבצורת וחיזוק עונת ההרבעות הסתוויות אשר הצריכה הגברה של 

י אינו נמצא הטבעהוולדות שנמשכה מיולי ועד נובמבר, עונה בה הצומח  שלוהן בעונת הגידול העיקרית 

 בשפע.

 

 יתור פרות מצטיינותא –וחי המלטה ורמ

המדדים המרכזיים לבדיקת רמת הייצרנות של פרות בעדר הוא ניתוח מרווחי ההמלטה של כל אחת  דחא

לגבי רמת הביצועים של ב ים. חישוב ממוצע מרווח ההמלטה הכללי נותן מידע חשומהן לאורך השנ

סוף הנתונים המפורט שנערך לגבי כל אחת מן הפרות בעדר חט"ל יא. הפרות הקבועות ועל העדר בכללו

 איפשר ביצועו של ניתוח זה. 2000 -ועד ל 1994 -במשך שבע השנים האחרונות מ

 1999  - 1994עים של הפרות בעדר חט"ל בשנים . מרווחי ההמלטה הממוצ1ה לבט

 
 הנשה

1994 - 

1995 

1995 - 

1996 

1996 - 

1997 

1997 - 

1998 

1998 - 

1999 

1999 - 

2000 

 צע כלליוממ

 ווחרמה

 ים()ימ

363.1 412.2 387.5 420.0 392.9 388.9 394.1 
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נראה כי מרווח ההמלטה . לפי טבלה זו 1וב מרווחי ההמלטה הממוצעים לכל העדר מוצגים בטבלה שיח

עים וצייום בלבד, תוצאה המעידה על רמת ב 394הממוצע של כל הפרות בשבע השנים הנבדקות היה 

גבוהה יחסית. בדיקת מרווחי ההמלטה של כל פרה בנפרד אפשרה לאתר את הפרות המצטיינות בעדר. 

נים והן כאמצעי לבחירת חשיבותו של ניתוח זה עשויה לבוא לידי ביטוי הן ככלי לבחינת ממשקים שו

 הפרות המצטיינות בעדר לגידול.ל הבנות ש

 

מהן היה לפחות מרווח המלטה אחד )שני  99 -לאה, להו 1994פרות אשר היו בעדר משנת  123קו נבד

מועדי המלטה( ועד לשישה מרווחים )שבעה מועדי המלטה(. לאחר חישוב המרווחים של כל אחת מן 

ח הממוצע לכל אחת מפרות אלו ונבדקו ביצועיהם בהתאם לממשק הפרות בכל שנה, חושב המרוו

ות המליטו בפעם הראשונה בחט"ל במועד האביבי, הפר מן 95 -ההרבעות. מיון הנתונים הצביע על כך ש

צא כי אף אחת מן מנ פרות שהמליטו בפעם הראשונה בחט"ל ממועד ההרבעות הסתוי. 20זאת לעומת 

הקטן ביותר מקבוצת הפרות ע ווח ההמלטות הממוצרמ. מצטיינת הפרות הסתוויות לא דורגה כפרה

יום בלבד, ערך הנחות אף מן  397היה  יותשהמליטו בפעם הראשונה בחט"ל בממשק ההרבעות הס

 הממוצע הכללי של העדר.

  

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

יום,  367 -. פרה נחשבה כמצטיינת כאשר מספר המרווחים היה שלושה וגודל המרווח קטן מהמרווחים

יום וכאשר מספר המרווחים היה  375 -ארבעה וגודל המרווח היה קטן מ היהכאשר מספר המרווחים 

 יום. 385 -חמישה ושישה וגודל המרווח היה קטן מ

 

ת שהוגדרו רופ 30מך קריטריונים אלו, אותרו בעדר חט"ל, ועל ס 2000הפרות שנכחו בשנת  93ן מבי

 32% -בעדר משפחת חייקה בחט"ל כ יכ ניתן לראות 2(. מן הנתונים המוצגים בטבלה 2כמצטיינות )טבלה 

 מן הפרות הנמצאות כיום בשטח מוגדרות כמצטיינות.

 

ותרו בניתוח בעדר מכלל הפרות בניסוי כפי שא 2000. סיכום הפרות המצטיינות הנוכחות בשנת 2ה טבל

 הנתונים.

 
ל המרווח דוג לפרה מצטיינת וןיטרירקה

 בפועל )ימים(

ר פסמ
 ז מכלל הפרותוחא הפרות

 ל המרווחגוד המרווחים' סמ

 ים()ימ

 -מ ןטק 6
385 

 -מ קטן
369 14 15.1 

 5.4 5 370 -מ קטן 385 -מ קטן 5

 7.5 7 373 -מ קטן 375 -מ קטן 4

 4.3 4 367 -מ קטן 367 -מ קטן 2
 

 עת הפא"ג על ביצועי העדר והתנהגות הבקרהשפ

ג' לפרה  150 -גדלת כמות תוספת הפא"ג לת ה(, למרו1999 - 1997( כבשנים קודמות )2000בשנה זו ) םג

 ליום, לא נמצא יתרון בביצועי העדר כתוצאה ממתן תוספת זו. 

 

נה עם התחלת הניסוי )יוני שך הניסוי בוצעו שלוש שקילות של הפרות בעדר. הראשומב ל הפרות:משק

ת מחלקות פרו( והשלישית עם הוצאת ה2000(, השניה התבצעה באמצע תקופת הניסוי )ספטמבר 2000

(. חלק מן הפרות )מועד א'( משני הטיפולים המליטו במשך חמשת חודשי ניסוי זה. 2000הניסוי )נובמבר 
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דל משמעותי במשקלי הפרות ובמצבן מצא הבנ נראה כי לא 4 -ו 3מתוצאות השקילות המוצגות בטבלה 

 שר המליטו במשך הניסוי.לו אהגופני בין שתי הקבוצות. לא נמצא הבדל גם בפרות אשר היו הרות וגם בא

  

 יתסטי עם וללא פא"ג ) ממוצע  2000. משקלן של הפרות והשינוי במשקלן בעדר חט"ל בשנת 3ה טבל

 (ןהתק

 פיזיולוגי מצב צת הטיפולובק
 

 למשק
 ני** יו

 למשק
 טמבר** ספ

 לקשמ
 מברנוב

 וי משקל שינ
 ך הניסויבמש

 ג()ק"
 ורתקיב

 א פא"ג()לל
  415 100  448 102 461 24.3 46.4 97 תהרו

  521 55  497 50 472 45.1  -48.9 53 יטותממל

  424 73  458 81  467 27.7 43.9 65 תהרו פא"ג םע

  452 89  434 81  402 26.5  -50.6 91 יטותממל

 ני המלטה, ** לאחר המלטהפל* 
 

 יתסטי ם וללא פא"ג ) ממוצע ע 2000 ת. מצבן הגופני של הפרות בגמר הניסוי בחט"ל בשנ4ה לטב

 (ןהתק

 פיזיולוגי מצב צת הטיפולובק
 

 גופני בצמ
 במברבנו
(1 - 5) 

 ורתקיב
 א פא"ג()לל

 3.03 0.15 תהרו

 2.91  0.03 יטותממל

 3.00 0.11 תהרו פא"ג םע

  2.89 0.10 יטותממל

 ני המלטה, ** לאחר המלטהפל* 
 

הניסוי בוצעו שתי שקילות  של הוולדות, הראשונה סמוך למועד  שךבמ ית המשקל של הוולדות:עלי

ההמלטה והשניה נערכה בגמר הניסוי עם הפסקת מתן תוספת הפא"ג. בחישוב קצב עליית משקלן  היומי 

. P=0.163)נמצא יתרון לאלו מחלקת הביקורת, אך ההבדל בין הקבוצות לא היה מובהק )של הוולדות 

וולדות  12ליום )' ג  690 247עת של הוולדות בחלקת תוספת הפא"ג היתה מוציית המשקל היומית המלע

וולדות חיים( בחלקת הביקורת. מגמה דומה לזו  5ליום )' ג  857 67חיים( לעומת עלייה ממוצעת של 

 (.1999נמצאה גם בעונה הקודמת )

 

 -ל המזון המוגש בכה שג' ליום תרמה לצמצום האכיל 150ספת פא"ג בכמות של ות פת מזון מוגש:סות

ממנה זבל  90%. פרות אשר קיבלו את התוסף צרכו בממוצע במשך חמשת חדשי הניסוי מנה מוספת )15%

לו את קיב ן הפרות בחלקת הביקורת אשר לאם. לעומתו"י ליחק"ג  4.73 שלעופות ותחמיץ זבל עופות( 

לניצול טוב יותר של המרעית  רם"ג גיום. סביר להניח כי הפאל"י חק"ג  5.49התוסף צרכו בממוצע 

 מצוי, בר זית ואלון תולע. ןולבשטח, ובמקרה זה צומח מעוצה המורכב בעיקר מא וזהזמינה בעונה 

  

פרות מכל אחת מקבוצות הניסוי, בוצע  10ליהן של לרג ודמרת פדומטרים, שהוצזעב הגות רעייה:נתה

שת חודשי הניסוי. נמצא כי בפרות חמ שךמבמעקב אחר מספר צעדיהן היומי של כל אחת מפרות אלו 

ה מאשר אלו ללא קבלת התוסף. וגבכ ד"באשר קיבלו תוספת פא"ג מספר הצעדים היומי שלהם היה 

ומת זאת על, רות שקיבלו את התוסףלפ 15% - 10%של  היה יתרוןובר ואוקט לידשים יוני, יווחב

 א הלכו יותרשהי ורת מסיבה כלקות בחלקת הביהפר ילו בחודש אוגוסט או, הבדל אצמבספטמבר לא נ
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 (. 4לה בט)

 

וקטובר עם וללא א –. מספר הצעדים היומי הממוצע של הפרות בחלקת הניסוי בחודשים יוני 4ה טבל

 פא"ג.

 דשוחה פוליטה
 טובראוק מברספט וסטאוג ייול ינוי

 4233 5178 5085 4313 4795 פא"ג אלל

 4784 7174 4703 4999 5324 פא"ג םע

  
 

 קריעבעותי בהרגלי הרעייה של הפרות כתוצאה מתוספת של פא"ג בא לידי ביטוי המשמל דבאך הה

הפדומטרים ות הזמן ששהו במרעה. נבחרו ארבע פרות מכל קבוצה בהן נתוני מכבעות הרעייה שלהן ושב

 70%, זאת לעומת 43% היהפא"ג במרעה  אלהיו המלאים ביותר, ונמצא כי אחוז הזמן בו שהו הפרות ל

שר הן קיבלו את התוסף. כן נמצא כי הפרות בממשק הרגיל ללא הפא"ג נהגו לחזור ולשהות סמוך כא

הפרות בטיפול הפא"ג (. לעומתן 1יור צ) 5 – 21בין ו 16 – 10לשוקת והאבוס פעמיים ביום בין השעות 

 היו במרעה. בשאר שעות היום והלילה הןו 13 – 8ת ועשהגיעו בד"כ פעם אחת ביום לאבוס והשוקת בין ה

 . 1999מצאה גם בעונת "ג נונת התנהגות דומה של הפרות עם וללא פאמת
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וללא ( עם 2000)וקטובר א –רש טבעי בחוות חט"ל בחודשים יוני חו. התנהגות הפרות במרעה של 1ר ציו

 פא"ג
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 מת ספרותרשי

  
ואר דוקטור ת תנים ומניעתה בחיות משק. חיבור לשם קבלי(. ההשפעה השלילית של טאנ1996וע נ., )בלג

 לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

תיכוני. -גידול בקר לבשר במרעה חורש ים(. 1997מאיר, )-ין ז., מ. גוטמן, צ. הולצר, נ. זליגמן וע. נויקנה

 . 68 - 66"השדה", ע"ז: 

ע, משרד קרקי. מרכז מקצועי לחקלאות, אגף לשימור הנ(. רעיית עיזים בחורש ים תיכו1964ץ מ., )ויי

 החקלאות.
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