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  לילעי בגבט יות במרעה של חורשוריזים בע עיהם שלביצום ובחינת קר לאיקלוחק משמ

(00-0150-868) 

 
 :וקריםחה

 , מיג"ל, קרית שמונהןיקמן הנלז

 המחלקה למשאבי טבע, מנהל המחקר החקלאי, ואן לנדאי

 אן, מנהל המחקר החקלאיצל הקלחוין, המטוישע גואל

 ת צאן, שה"מיכה, מדרבירית כבוד

 טרינר, ושביט לגי

 

 עיהיאור הבוא ותמב

רוב שטחי המרעה ב. תונורהשנים האח 15 -בע"ח במרעה טבעי בגליל גדל באופן משמעותי ב לוף גידנע

דונם, מתקיימת רעייה של בקר. היקפם של שטחים  270,000 -המגודרים כיום בגליל, המשתרעים על פני כ

בעתיד. ברוב רעה ה משמעותית של שטחי המדלגפשר המאפוטנציאליים נוספים הינו מוגבל, ואינו 

מזון מוגש לא ניתן ה יותמוכב תיתהשטחים האלו לחץ הרעייה של הבקר גבוה יחסית וללא הגדלה משמעו

 להגדיל את מספר הפרות בעדרים הקיימים. 

 

שבצת במי הבקר באזור הגליל המערבי והמרכזי הינם משקים  משפחתיים, המאופיינים קשממבין  50 -כ

 6 - 5 -אמהות. כושר הייצור של שטחים אלו  הוא כ 100 -70דר המונה ע ועדונם בממוצ 2,700ה של רעמ

יתן להגדיל את כושר הייצור שלהם ע"י תוספת של עדר עיזים באותה משבצת ננם. דול רקב ק"ג בשר

ת זו וספת שטח.ר במינית עשוי לתרום להכפלת ייצור הבש-מרעה. ניצול מוגבר של השטח ע"י רעייה רב

ום  להגדלה רבה בהכנסתם של המשקים המשפחתיים, ללא הגדלה משמעותית לתר של עיזים עשויה

מת כיום תשתית של דרכים וגדור, וללא פגיעה בהזנתו של עדר הבקר לבשר. לפי ייו קב הערמה בהוצאות

Aucamp and Toit  (1980ש )מצומח מעוצה ן ה ורכבמ חיה של בקר ועיזים בבית גידול בו הצומעיילוב ר

 בוני, יתרום להכנסה גבוהה יותר בהשוואה לגידול בקר בלבד.    ח עשוהן מצומ

 

צות בגליל ההררי כוללות: חורש סבוך וסגור, גריגה בשליטת קידה שעירה ושטחי ופנה חומצהורות צת

חסי י ןיתרו יםיבתה שיחית שבשליטת הסירה הקוצנית. בשטחים אלו יבול הצומח העשבוני דל ולכן ק

קר. העיזים השחורות המקומיות מותאמות לרעייה בשטחי מרעה אלו, הן מנצלות ני בבגידול עיזים על פ

מיני הצומח הטבעי השונים )כולל שיחי סירה קוצנית וקידה שעירה( וחשיבותם רבה  אתבי ירמ ןפואב

 ות. ריפמעבר להיבט הכלכלי גם כגורם משמעותי בשמירת ערכי הנוף מפני סכנת ש

 

ופן מרבי לתנאי החורש הים תיכוני באזורינו, אך רמת הייצור שלה ת באהמקומית מותאמ זעמנם הוא

וולד חי לעז בשנה ואילו  0.8ות הממוצעת של העז השחורה בתנאים אלו היא דנהוול תמר. תנמוכה יחסי

מהווה , הההחליבך א(. 1994ליטר לעז  )כבביה,  150תפוקת  החלב השנתית הממוצעת אינה עולה על  

 (, דורשת את מירב העבודה בענף. בגלל היות ענף זה עתיר1993רון, אונדאו ו)ל נסהמרכיב חשוב בהכ

 קטנה משמעותית במספר עדרי העיזים בגליל בשנים האחרונות. הלה ח הדובע
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 תןיק המודרנית, בו העיזים יוצאות למרעה בשטח מגודר, כשהן מלוות בכלבי שמירה, נשממורת הצב

גידול העיזים במרעה. אך העבודה הרבה הנדרשת, ובעיקר חליבתם  בענףלקי לבעיית כח העבודה ח ןרופת

 ת הענף.חבהר על הדיבכשל העיזים, מ

 

א בהכלאות של הגזע הבורי הומקורן " שimproved Boer goat"  -קה טופח גזע של עיזים רירום אפבד

מן ו, זים אלעי .רופאיותא עיזים עם Casey and van Niekerk 1988)המקומי המצוי ברחבי אפריקה )

שופרות מצטיינות בשעור מה תוירהגזע המשופר, הינן בעלות כושר ייצור גבוה של בשר. העיזים הבו

וולדנות גבוה. עז זו אינה עונתית וממליטה שלוש המלטות בשנתיים, בנוסף, שעור המלטות של תאומים 

 2.09לדות להמלטה היה הוו מוצעמ צאו כי( מ1985)  Erasmus et alושלישיות גם הוא יחסית גבוה. 

 -ו יםל תאומש 61%ל ווחו עדי Aucamp and Toit (1980), ואילו 1.82וממוצע הוולדות הגמולים היה 

 (Greylingהמלטה בעיזים אלו. במעקב שנעשה לאורך שנתיים על יחום עיזים בוריות ב שלשות של 28%

and van Niekerk 1987) מינית(, ממצא המסביר את  ילותפת אנאסטרוס )חוסר פעקותה אמצנ אל

ם ( ג1990)  Greyling and van Niekerk.  האפשרות של עיזים אלו להמליט יותר מפעם אחת בשנה

י מספר הביציות הממוצע לביוץ בעז זו היה גבוה יחסית. דבר זה מעיד על הפוטנציאל הגבוה של כ מצאו

 עיזים אלו לתאומים ושלשות.

 

 Aucampא גם  כי עליית משקלם של הוולדות הינה גבוהה יחסית.  נמצ הולדנות הגבוהה, תמבר לרעמ

and Toit (1980ה )גרם ליום, בשתי עונות בהן בוצעה  176 -ו 169ליית המשקל של הוולדות היתה ע ראו כי

ם, רם ליוג 204 -ו 245צבי גדילה ממוצעים של ו קאצמ אףVan Niekerk and Casey  (1988 )המדידה. 

 חודשים. 7התאמה, מלידה ועד גיל ות בבזכרים ונקב

   

יזים בוריות. בעקבות זאת החל שלב א' של ע 100 -כ נהועין המרגבא לארץ מדרום אפריקה הו 1996במאי 

( 1998 -ו 1997המחקר, אשר ליווה את תהליך אקלומם. במשך השנתיים הראשונות שלאחר הבאתן )

ות נראו מבטיחות. נמצא, כי פוטנציאל הייצור של שוניאלו והתוצאות הראם יל עיזש רנבדקו נתוני הייצו

( ברמת הוולדנות הגבוהה, קצב עליית המשקל 1998נקין וחוב' הוי )יטב ידילהעז הבורית גבוה, והוא בא 

 עזלחודשים. מעבר לכך נמצא כי  8של הוולדות, ניצולת מזון גבוהה וחוסר עונתיות המאפשר המלטה כל 

חי המרעה של החורש הטבעי. אך הבעיה המרכזית אשר התעוררה בשט ציאל גבוה להצלחהוטנזו פ

ח הענף היא שעור התמותה הגבוה של הוולדות, הנובע כנראה מבעיות ופיתך שמה תאהמגבילה בשלב זה 

רון תפיאיקלומו של גזע חדש זה בארץ. השלב הראשון של המחקר היה מלווה ע"י וטרינר אך לא נמצא ה

 מותה.ת התינרי הממשקי לבעייוטרה

 

ל העיזים ש אלול סחיב תכנית ההמשכית נמשך המעקב אחר משתני הייצור של העז הבוריותהסגרת מב

המקומיות )השחורות( ומושלמות הבדיקות, אשר תקופה של שנתיים לא הספיקה לכך. אך עיקר העבודה 

ונות התכ ע"י פיתוח עז אשר תשמור על אתזדות וולומתמקדת במתן פתרון לבעיית התמותה של ה

ו בוצעו ז תכנית יפל. הבשרניות של הגזע הבורי אך תהיה בעלת עמידות גבוהה בפני תנאי הסביבה

בהמשך ו F1הכלאות של עיזים שחורות עם זכרים מן הגזע הבורי לקבלת מקסימום וולדות של דור 

צע מעקב יבו ר, בכל דור,חקופת המתקאורך טמבר שנה זו( בוצעו הכלאות דחיקה למשך דור נוסף. לספ)

 שעורי התמותה  יזים,עה תויתאחר התכונות העיקריות הרצויות של העיזים שהן: שעור הוולדנות ועונ
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ועליות המשקל של הוולדות. בגלל מוגבלות הזמן העומד לרשות המחקר והפיתוח, ההצעה המוגשת 

להם. ון שמלטות הראשההמחזור ו F1ים של עוסקת רק בשלב הראשון הכולל בדיקת חיוניות הגדי

 . תודימההכלאות בוצעו באופן רציפרוקלי וכך ניתן לבדוק האם יש מרכיב גנטי לע

 

תמותת וולדות דומה לזו של הוולדות של העזים הבוריות היתה לכבשה האוסטפריזית ש ןצייל שי

הייצור ת וע ברמידהאסף, כשהובאה לארץ על מנת לשפר את הוולדנות בכבשים. תוצר ההכלאה, גזע 

 (. Gootwine and Goot, 1996חלב ובוולדנות ) ה שלהגבוה

 

ם על ביצועי מיכלואי העיזים הבוריות עם המקומיות ביחס יועיקצמ םינוצע יאפשר קבלת נתומהמחקר ה

 לגזע העיזים הבוריות בתנאי הארץ, על רמת עמידותן ולרמת הייצור. 

 

 רקחמרות הטמ

 בורי.זע הליך האיקלום של העזים מן הגדיקת תה. המשך ב1

 הטבעי. שחורה יחטשב ם המקומיות עם העז הבורית לרעייהזייזע העג לההכלאה ש רצתו תק. בדי2

 

 ר:חקעלת המהפ

 

ים במשקו של ערן עברון במצפה מתת שבגליל העליון שם גם התבצע השלב הראשון של יקתחקר ממה

 נסיון האיקלום של העיזים הבוריות.

 

 ריים והם:עיק ר מורכבת משני מרכיביםקחמת הניכת

 עי הגרעין הנקי של העיזים מהגזע הבורי.וביצי חראב עקהמשך מ. א

 ל העיזים המקומיות והבוריות.הכלאות שר צותת . בדיקב

 

 לאות:הככנית התו

קבוצות של עיזים והם: עיזים בוריות, עיזים שחורות  3 -בתחילת השנה היה מורכב מ יויסנה עדר

ות שנה ושנתיים של תוצר ההכלאה בין התיישים הבוריים לעיזים ת בנומיות וקבוצה קטנה של צפירומק

. 200על  דרות עמוחזים השעימספר הו ואיל 80 -היה כ 1999יות בשנת רם הבויזיעה רהמקומיות. מספ

שר מספר , כא60 -היתה הקטנה בעדר העיזים הבוריות הנקיות והוא עמד בתחילת השנה על כ 2000בשנת 

 אך רובם  לא הורבע בגלל גילם הצעיר.  40 -היה כ 99ות המלטהצפירות המוכלאות מ

 

ריות או המקומיות. כל ההרבעות היו טבעיות ובוצעו ע"י תיישים וים הבזיעהו זרעולא ה 2000שנת ב

ך שר גרעין מספיק גדול להמשפבכדי לא F1מוכלאים כמה שיותר וולדות  רת לייצנמבוריים וזאת על 

  המחקר.
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 ידות:מד

 יםביכרמההאם המשמש לניסוי והן על הוולדות הנולדים וכלל את  דרהן בע עובוצ 2000נת בש דידותהמ

 ים:אהב

 

  :ותהדר אמע

 עז.לטה לכל תאריכי המלטה ומספר וולדות להמרישום  –המלטות  רחעקב אמ.  1

 פות מזון מוגש.סותישום ר.  2

 

 ת:ודוול

 דות ושקילת הגדיים בהמלטה.מון הווליסויהוי ז.  1

 הוולדות. לש תליחודשים בוצעו  שק 6הגדילה לאורך עונת הגידול. מידי חודש במשך  בצקדיקת ב.  2

 אחר שעור תמותה של הוולדות והסיבות לכך. בקעוצע מב.  3

 

 :רינריהוט

 מוד לפרוייקט. טרינרי צוי ווילקיים תה

 

 צאותתו

 
 ר: שגה לודג

. וולדות אלו נחלקו לשלוש קבוצות בהתאם 209  היה 2000של בעדר עברון בשנת  לדות הכוללוהו פרמס 

וולדות. נמצא כי  18ומוכלאות  וולדות 61 –יזים בוריות , עוולדות 130 –לגזע האם, עיזים המקומיות 

(. 1במקומיות )טבלה  1.09 -בצפירות המוכלאות ו 1.38, 1.33ת היה ם הבוריוגודל השגר הממוצע בעיזי

הבוריות והן לגבי העיזים המקומיות שהתעברו ע"י תייש בורי היו זים צאות שנה זו, הן לגבי העיתו

, זאת כנראה ניתן לקשור למצבן הגופני הירוד בעונת ההתעברות. לא תודמק הנשל תנמוכות יחסי

 נמצאו המלטות של שלישיות או רביעיות.

 

 2000המלטה  עונתרון בעבדר מש' בעהבוריות השגר של העיזים המקומיות, המוכלאות ול . גוד1לה טב

 
 מוצעמ רדל שגוג )%( רגדל השוג ע האבזג ע האםגז

ממליטה( םלאולדות )ו  

1 2  
 1.33 16 32 ריוב ריבו
 1.09 12 121 ריבו ומימק

 1.38 5 8 ריבו מוכלא
  
 

 ה:ת בהמלטודלוול קשמ
 

ה, כי הן ( מרא2תוח משקלי הוולדות )טבלה נשקלו בהמלטה. ני 2000שנולדו חיים בעונת  ותהוולד כל

ומיות, זאת למרות קמה םיזהוולדות הזכרים והן הנקבות הבוריות הנקיים היו גדולים יחסית לעי

 שמספר התאומים בקבוצת הבוריות היה גבוה יותר.
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ים ממוצעים של הוולדות הזכרים והנקבות מאמהות מהגזעים הבוריים והמקומיים קלמש .2בלה ט

 2000טות ת המל' עברון בעונר משבעד לאותכומהה

 
 מין ע האבזג ע האםגז

 הוול

 עצקל ממושמ

("ג)ק  

 3.65 זכר ריוב ירבו

 3.49 נקבה ריוב ריוב

 2.85 זכר ריוב ומימק

 2.73 נקבה ריוב ומימק

 2.87 כרז ריוב מוכלא

 2.81 נקבה ריוב מוכלא

  
 

 לדות:וושרדות הי

שר היה קיים בוולדות של העיזים וה אתה הגבמוקר זה הוא שעור התזית עמה מתמודד מחרכעיה המהב

המלטה זה,  י במחזורניתן לראות, כ 3ה לבטב תוהבוריות מאז הבאתן לארץ. לפי התוצאות המוצג

בפרק זמן של חודשיים לאחר ההמלטה בעיזים הבוריות, שעור התמותה של הוולדות כתוצאה ממחלה 

 היה נמוך ביחס לעונות קודמות.

 

רעו או זאשר הו תוכלאים מאמהות מקומיומה ותשרדות של הוולדההי יפור משמעותי בשעורש אצמנ

ה עם יציאת הגדיים לע תודל(. בהמשך הניסוי שעור האובדן של וו3ם )טבלה ייורב הורבעו עם תיישים

 והגדיות למרעה והעלמות חלק מהן מסיבות לא ברורות. אך גם בתנאים אלו נשמר יתרון ברור של

 .הםשלשעור ההישרדות אר בלש סחיב םיהוולדות המוכלא

 

 תוטומי וההכלאות בעונת המלמק, הריההישרדות של הוולדות מהעיזים מהגזע הבו רושע .3לה בט

2000 

 

ע זג ע האםגז

 האב

' סמ

 תוולדו

 לדיםונ

 תו' וולדסמ

 חיים

 2000 ינויב

יר דב ותמ

 )מחלה(

בשטח  מועלנ

)טריפה 

 וגניבה(

 עורש

 התומת

)%( 

ר עוש

 העלמות

)%( 

 21 30 13 18 30 61 ריבו וריב

 15 8 19 10 101 130 בורי מיקומ

 33 17 6 3 9 18 בורי מוכלא
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