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  תקציר

העז המקומית מותאמת באופ� מירבי לתנאי החורש הי� תיכוני באזורינו, א� רמת הייצור שלה 

עז בורית. עזי� מגזע זה הינ� בעלות  � נמוכה יחסית. בדרו� אפריקה פותח גזע של עזי� לבשר בלבד 

. א� עזי� מגזע זה המלטות בשנתיי� 3וולדות להמלטה ע� פוטנציאל של  1.8�1.6כושר וולדנות של 

הסתגלות, המאופייני� בעיקר בתמותת וולדות גבוהה. ב �הראו קשיי 1996בשנת אשר הובאו לאר# 

על מנת לשמור על תכונת היצרנות הגבוהה של העז הבורית וקבלת רמת עמידות גבוהה כפי שיש לעז 

� 2יצור הבשר פי השחורה המקומית, בוצע ניסוי הכלאות בי� הגזעי� לפיתוח גזע חדש. הכפלת י 3 ,

כתוצאה משימוש בעזי� מקומיות המוכלאות בעזי� בוריות, תאפשר ביטול חליבת העזי� וצמצו� 

 משמעותי בהיק& העבודה. הקטנת התלות הרבה של מגדל העזי� תאפשר הרחבתו של ענ& זה בגליל.

כושר  מטרת המחקר: בדיקת המכלוא של עזי� מהגזע הדרו� אפריקאי ע� המקומיות ובדיקת

הייצור והעמידות של עזי� אלו בתנאי החורש הטבעי באר#. תועלת צפויה: היקפ� של שטחי 

דונ� ומספר ראשי הבקר בשטחי� אלה הוא  270,000המרעה בחורש הטבעי כיו� בגליל, הוא 

בהנחה שנית� להוסי& לשטחי� אלו ג� רעיה של עזי� בלח# רעיה של עז אחת לכל שישה עד  10,800

עזי� וע"י כ� להעלות בצורה  45,000 � �30,000, נית� יהיה לגדל בשטחי� אלו בנוס& ג� תשעה דונ

משמעותית את ייצור הבשר משטחי� אלו. רעיה חזקה יותר של עזי� בשטחי החורש הטבעי עשויה 

כי ההכלאה של התיישי� הבוריי� ע�  נמצא לתרו� רבות לשמירת השטח מפני סכנת השריפות.

בגודל מסויימת הביא לשיפור ניכר בכושר ההישרדות של הוולדות למרות ירידה העזי� המקומיות 

  הדחיקהה והכלאת היצרנות וההשרדות של תוצר הכלא. רמת השגר ביחס לעז הבורית הנקיה

 )BC1( מצביעה על רמת עמידות וייצרנות גבוהה יחסית של האמהות  ע� תיישי� בוריי� נקיי�

  .והוולדות

  

  בעיההור אותי בואמ

בשליטת קידה שעירה  ריגהור, גוסג ורש סבו�ות: חהררי כוללה בגליל ותהנפוצ חצומות הרתצו

י� י� קכול לושטחי בתה שיחנית שבשליטת הסירה הקוצנית. בשטחי� אלו יבול הצומח העשבוני ד

רעה מ חישטעיה בתאמות לרמקומיות מוהות רשחוהי� זבקר. הע פני� על עזיתרו� יחסי בגידול י

וקידה  תינצוה קריס יחשי לולכ� (ישונהצומח הטבעי ה ת מיניא מנצלות באופ� מרבי אלו, ה�

שעירה) וחשיבות� רבה מעבר להיבט הכלכלי ג� כגור� משמעותי בשמירת ערכי הנו& מפני סכנת 

  שריפות. 



  

יצור הית רמ, א� באזורינואופ� מרבי לתנאי החורש הי� תיכוני ב תמותאמ תיקוממז הע� הנאומ

ולד חי לעז ו 0.8 איה ולא �ינאתה ברשחוהצעת של העז מונות המלדוכה יחסית. רמת הוושלה נמ

). א� 1994ליטר לעז  (כבביה,  150בשנה ואילו תפוקת החלב השנתית הממוצעת אינה עולה על 

ל גל. בבענ& ב העבודה), דורשת את מיר1993, �ורואו ואלנד( הבהכנס בוהחליבה, המהווה מרכיב חש

  אחרונות. � הינבש לליגב� זיהעדרי ותית במספר עעמשמ טנהקה הלה עתיר עבודה חהיות ענ& ז

  

המודרנית, בה העזי� יוצאות למרעה בשטח מגודר כשה� מלוות בכלבי שמירה,  משקמת הרצו

נדרשת דול העזי� במרעה. א� העבודה הרבה הגי &בענ דהובנותנת פתרו� חלקי לבעיית כח הע

  נ&.עוספי� והרחבת הנ מגדלי�ל ונעת כניסת� ש� של העזי�, מבתליח עיקרוב

  

�י� זל עש עזג חופט קהיראפ �רודב  "improved Boer goat "רי ע הבוזהג תאכלבהו רושמק

, לוא י�עז י�.אפואר �יגזע� ע Casey and van Niekerk 1988)המקומי המצוי ברחבי אפריקה (

 עורשת בומשופרות מצטיינהות יבורהי� זעגבוה של בשר. הר צויי רכוש לותע� בזע המשופר, הנהג� מ

בשנתיי�, בנוס&, שעור המלטות של  תוטלמה שולש תוטליית וממנתוע � אינ�, הנות גבוהדוול

לדות להמלטה והו מוצעמ יכמצאו ) Erasmus et al.  )1985תאומי� ושלישיות הוא גבוה יחסית. 

של  61% לע וחיוודAucamp and Toit ) (1980. 1.82ה י� היות הגמולוממוצע הוולד 2.09היה 

י� ז� שנתיי� על יחו� ערלאו עשהנב שקטה בעזי� אלו. במעלבהמ שותלל שש 28% �� ויאומת

), תמיני ותליסר פעוח( פת אנאסטרוסותק המצאנלא  )Greyling and van Niekerk 1987ת (ווריב

 Greyling and vanאחת בשנה.   ע�מפר ט יותיהמלללו אי� זאת האפשרות של ע רסבימא הצממ

Niekerk  )1990(  בעז זו ג� הוא היה גבוה יחסית המעיד על  #ויבל הביציות הממוצע רפסמ יכ ומצא

  .תלשושו �ימואת תמלטההפוטנציאל הגבוה של עזי� אלו ל

  

ה יחסית.  עליית משקל� של הוולדות הינה גבוה א ג�  כיצנמ, הההגבו תונולדות המלר רמעב

Aucamp and Toit )1980 (ו 169 ת המשקל של הוולדות היתהיעלי כי והרא�בשתי יו�, ר� לג 176 

גדילה ממוצעי� של  יקצב צאומא& ) Van Niekerk and Casey  )1988עונות בה� בוצעה המדידה. 

  חודשי�. 7ידה ועד גיל להתאמה, מבות בקנרי� וכזבגר� ליו�,  204 � ו 245

    

ת עקבוי�. בתייש 10 �בוריות ו זי�ע 100 �כ המונה� אפריקה גרעי� רומדר# אא לבהו 1996 יבמא

קר, אשר ליווה את תהלי� אקלומ�. במש� השנתיי� הראשונות שלאחר חמה לש' ת החל שלב אזא

אשוניות נראו מבטיחות. רוצאות התוה ולזי� אע ל) נבדקו נתוני הייצור ש1998 �ו 1997הבאת� (

 ת) ברמ1998א לידי ביטוי (הנקי� וחוב' ב והוא, הבוגכ� אהבורית ז העל צור שציאל היינמצא, כי פוטנ

עליית המשקל של הוולדות, ניצולת מזו� גבוהה וחוסר עונתיות המאפשר  בצק, ההוהוולדנות הגב

ה בשטחי המרעה של חוה להצלבחודשי�. מעבר לכ� נמצא כי לעז זו פוטנציאל ג 8המלטה כל 

שר הגבילה את המש� פיתוח הענ& היתה התעוררה וא שרא יתהמרכז� הבעיה החורש הטבעי. א

ות באקלומו של גזע חדש זה באר#. השלב ימבע שנבע, ריצע לבגי ה הגבוה של הוולדותתמותשעור ה



י קאו הממש נריריו� הוטתרהראשו� של המחקר היה מלווה ע"י וטרינר א� לא נמצא במסגרת זו הפ

  לבעיית תמותה זו.

  

 קרעי של העז הבורית. א� צוריהי ישתנמחר א עקבהמ ש�ר הנוכחית נמחקהמ יתנכתות גרסמב

ח גזע אשר ישמור על תכונות ופיתי ע" לדותוהו לש ותהמתהעיית ב� לוהתמקדה במת� פתר ודהעבה

תנאי הסביבה.  יבפנ וההבת גידוהוולדנות הגבוהה והבשרניות של העז הבורית א� במקביל ג� על עמ

עזי� שחורות ע� זכרי� מ� הגזע הבורי לקבלת ת של אוכלה בוצעוהראשו�  שלבזו בנית י תכלפ

 בקעבוצע מ. BC1 בלתקה לנאשור יקהדחת לאהכ ש� בוצעהמובה F1ולדות של דור וו� ממקסי

 שלל קהמש לייתע צביקותה ומהת יעורשי�, זתיות הענועו נותדוולהדי� הבאי�: שעור דאחר המ

  ולדות. וה

  

 בשהכהבאת ה תבע �ג התצפנ יותרהבו זי�של העלזו ות דומה דולתת ושתמו �יילציש 

ע� ) Gootwine and Goot, 1966ה (זזע גלאה של כהה רתוצ .�ישימהח תשנובזית לאר# יטפרסהאו

   ר#.א� בצאהרי עדב �יוח כוהגזע הרו הוא& סאה יווסהא –י ממקוהז� ה

  

  רחקהמ ותטרמ

  בורי.תהלי� האקלו� של העזי� מ� הגזע ה יקתד� בש. המ1

  ע� העז הבורית לרעיה בשטחי החורש הטבעי. יותממקוהי� זכלאה של גזע העההיקת תוצרי בד. 2

  

  קרחהמ תפעלה

שלב הראשו� ה עהתבצ �ג במשקו של ער� עברו� במצפה מתת שבגליל העליו�, ש�� ייתקה קרמחה

  .ותיהבור י�זשל נסיו� האקלו� של הע

  �:לל שני מרכיבי� עיקריי� והכ קרמחה

  רעי� הנקי של העזי� מהגזע הבורי.י ביצועי הגחרא קבעמש� מא. ה

  יות והבוריות.ומי� המקעזתוצרי ההכלאות של ה ראח . מעקבב

  

  ת:וכלאהת היוכנת

  )1999ה (נאשורנה ש
, עיזי� שחורות ותריבו� זי: עי�וה י�עז של תצובוק 3 ללכנה שואהרנה שת הלחיתי בוניסהדר ע

ישי� הבוריי� התי בי� כלאהוצר ההשל ת י�תישנשנה וות בנות מקומיות וקבוצה קטנה של צפיר

  לעזי� המקומיות. 

. חמישה 200 �ואילו מספר העיזי� השחורות היה כ 80 �היה כ 1999בוריות בשנת הי� זהעי ספרמ

רבעת העזי� בניסוי. לאחר סנכרו� העדר בוצעו הו לששימ יי�מוקזכרי� מ ישהמחוריי� וב זכרי�

  ת הטיפול הבאות:ובוצקדי� עוקבי� אשר נתנו את מועשני ות בחוזרות והרבעות תיכולאמהזרעות 

  

  �.יוריבי� שתיי Xת וורי� בי. עזא צהבוק

  �.מייקומי� שתיי Xת וורי� בי. עזב צהבוק

  �.יוריבי� שתיי Xת יוממקוי� זע. ג צהבוק

  י�.יקוממי� שתיי Xות יקומ� מי. עזד צהבוק



  

 יצועיל בעאבהי הי וההאמ �ורגדוק השפעת הבה לרבמט עשהת ניוקלרופרציהת ולאההכ� נוכת

  ).�F1 (וראשהר דוה

  

י� זעה לכרי� שחורי� וכבזת יוורהב� זייישי� הוזרעו כל העת& הואיל לאחר ו�אשהרב שלב

. F1 שלת דוולו ירבמהזרעות. פעולה זו באה על מנת לייצר  280ס"ה  �בוריי�  �תיישיב תורוחהש

  ול.דלגי F1ל ל הנקבות שכ רושמנ וה זנעו &בסו
  

  )2000ניה (ש נהש
היתה הקטנה בעדר העזי�  פותיוטר בותיות ממשקיות שנבעו מגניבגלל בע ר השניהקשנת המחב

לא  זוה בשנ. עהבלהר ירעל ציבג �חלק, בדלב 60 �ל כעזו  הנשת ליחתב דמע �ספרמהבוריות הנקיות ו

י�, על מנת עות היו טבעיות ובוצעו ע"י תיישי� בורירבהה. כל וצעו הזרעות מלאכותיות בעזי�ב

  ול.דלגי F1של  הותמ� איערגל &טריצר שת אדוולו צר מירבילי

  

  )2001ת (יליששנה ש

 עיזי� בוריות,  55 �בוצה של כקהרבעות הנת וע תחילתב רזי� המקומיות מנה העדעה רתכימ חרלא

). BC1ה (נשואר הדחיקלאת נות הכבצפירות  לית שיחס� טר קפסמו) F1ת (אוכלומ רותפיצ 90  �כ

  רבעות בוצעו ע� תיישי� בוריי� נקיי�.הה לכ

  

  )2002יעית (רבה שנ

 10בוגרת ועוד  30 �תמותה של עזי� בוריות וגנבות גרמו להקטנת הקבוצה של העזי� הבוריות ל

עזי� בסו& שנה זו  11מנתה  BC1עזי� בוגרות וקבוצת  85 �מנתה כ F1צפירות. הקבוצה של 

רבעות בוצעו ע"י תיישי� בוריי� הכל ה וכלאות. ג� בשנה זוצפירות נוספות לעדר המ 50 �הצטרפו כ

  נקיי�. 

  

  )2003ה חמישית (שנ

 20ג� בשנה הנוכחית נמצאה הקטנה נוספת בגודל הקבוצה של העזי� הבוריות. בסו& השנה נמנו 

עזי� בוגרות ועוד צפירה אחת  62מנתה בסו& השנה  F1עזי� בוגרות ועוד וצפירה אחת. הקבוצה של 

אשר יצורפו  2003גדיות מהמלטת מר#  28עזי� וצפירות בסו& שנה זו ועוד  50מנתה  BC1ת וקבוצ

  רבעות בוצעו ע"י תיישי� בוריי� נקיי�. הכל ה לעדר בהמש�. ג� בשנה זו

  

  ת:ודידמ

  מהות והוולדות הנולדי� כלל את המרכיבי� הבאי�:אר החב אקהמע

   ת:הואמ רעד 

  י המלטה ומספר וולדות להמלטה לכל עז.כיארתו� שרי – תלטומה ב אחרק.  מע1

  ש.ת מזו� מוגווספתו� ש.  רי2



  :ותדוול

  � הוולדות ושקילת הגדיי� בהמלטה.וסימווי ה.  זי1

  הראשוני� (רק בשני� הראשונות). לודיגה ות של הוולדות במש� ששת חודשירדית סלוי.  שק2

  .אחר שעור התמותה של הוולדות והסיבות לכ� עקבמע וצבי.  3

  

  ת:ווצאת

  

  ת:וזרעהת הווצאת

תיישי� בוריי� ועזי� מקומיות ולהפ� בי� תיישי� אות בי� בשנה הראשונה הכל חבטיהת לנל מע

סינכרונ�, הזרעות מלאכותיות. בחלק מ� ר אח, למקומיי� ועזי� בוריות בוצעו בעונה הראשונה

שעות.  41אחר לאחר וגיות ובחלק פוצאת הסה רחות לאעש 36 עו הזרעותצבות יוממקוהי� זהע

ת זרעות בהלמרות ההצלחה החלקי לבד. א�ב 27.5%היה  ותשעור ההצלחה של ההזרעות המלאכותי

ה� הורבע ע"י מ לודג לאכותיות נמצא כי בהמש� היתה השראה על כלל העזי� בעדר וחלקהמ

  .התיישי� באופ� טבעי במחזור הייחו� הבא

  

  משקל העזי�:

הראו כי  2003ובאוקטובר  2002כולל צפירות) שבוצעו באוגוסט שקילות של כל העזי� הבוגרות (

) הבוגרות שוקלות F1ק"ג, העזי� המוכלאות ( 55 � 50משקל� הממוצע של העזי� הבוריות הוא בי� 

ק"ג בלבד. רוב העזי� המוכלאות  40 �ק"ג, זאת לעומת העזי� המקומיות השוקלות בממוצע כ 50 �כ

)BC1ה� עדיי� מוקד� להסיק מסקנות.) עדיי� צעירות, לכ� לגבי  

   

  :רהשג ודלג

לביצוע ההכלאות, נמצא כי גודל השגר הממוצע בעזי� הבוריות אשר  השונאהשנה הר, 1999 שנתב

ו שנמצאה בשני� קודמות בפרוייקט ה לזה זהתוצא), 1(טבלה  1.67רי היה "י תייש בורבעו עהו

 1.10 עלד דל השגר הממוצע בעונה זו עמהמקומיות לש� השוואה גו י�זבע). 1998(הנקי� וחוב' 

  . דלבב

  

בלבד. בצפירות המוכלאות, אשר  1.33ממוצע בעזי� הבוריות היה הל השגר ודגכי א, צנמ 2000ת שנב

 1.09ואילו ובמקומיות   1.38ה ע היממוצגר ההראשונה שלה�, גודל הש נת ההמלטותיתה עוה זו

ו ע"י תייש רהתעבות שומיקריות וה� לגבי העזי� המה זו, ה� לגבי העזי� הבושנת או). תוצ2(טבלה 

 זי�על השיחסית  דופני הירוגה בציחס למל �תיראה ננכ זאת נה קודמת,שיחסית ל תומוכניו הרי וב

ת או רביעיות. ישיול שלות שצאו המלטמנ אלו זנה ששב וזו כנראה הסיבהת ברועההת ונתעלת יבתח

ני פש לדבעות שכללה מת� תוספת מזו� עשיר כחורהה תארהעזי� לק שלה כנבוצעה ה 2001בעונת 

� הבוריות היה גבוה ביותר, ג� ביחס לממוצע יוצע בעזמהמ רגשודל הג יזו נמצא כ שנהבות. עהרבה

היו שני מועדי  2002). בשנת 3ממליטה (טבלה  לא� ותלדוו 2.1ל ע של השני� הקודמות ועמד

ות א. בשנה זו החלו להמליט ג� עזי� מוכל2002ילו השני במר# או 2001המלטה, הראשו� בנובמבר 

) הראה עדיפות לגודל שגר של העזי� הבוריות 4ההמלטות משנה זו (טבלה   ו�יכ. סBC1ת וצמקב

ובע מכ� שזאת המלטה נ BC1בלבד בקבוצת  1.0ודל שגר ממוצע של , גF1ביחס למוכלאות מקבוצת 



) היה דומה לעזי� F1המוכלאות (גודל השגר הממוצע של העזי�  2003ראשונה שלה�. בשנת 

ובע מכ� שאצל נ BC1בלבד בקבוצת  1.05ודל שגר ממוצע של גבשני הגזעי�.  1.55הבוריות ועמד על 

  רוב העזי� בקבוצה זו זאת המלטה ראשונה שלה�.

  

  1999 תוטלמהת הונבעע צממוה של רהשג ודלגות  וטההמללגות התפ. 1 להבט

  צעוממ רשג לגוד  דל שגראחוז וולדות לגו  האב גזע  א�הזע ג

  4  3  2  1 ה)טות לא� ממלידוול(

�  15  60  25  יבור  וריב  1.67  

�  39  17  43  יממקו  1.53  

�  19  81  יממקו  יקוממ  �  1.11  

  1.40  3  9  40  48  וריב

   

העזי� הבוריות ביחס למספר ההמלטה של העז הבודדת אשר בוצעה ל ת הוולדנות שואצתו חתוני

 1.1השגר הממוצע בהמלטה הראשונה של העז הבורית הוא  , כי גודלהראה בעזרת תוכנת רחלי�

גר הממוצע עולה ונע בי� השל ודוולדות בלבד לא� ממליטה. מ� ההמלטה השניה ואיל� נמצא כי ג

תרמה באופ�  2001שנת בבעות עזי� להרנת טובה של ה. הכהט) לא� ממלי6(טבלה  1.8 �ל 1.5

עט נמו� מזה משנה. גודל השגר הממוצע של העזי� המוכלאות  משמעותי לעליה בוולדנות באותה

  של הבוריות הנקיות א� גבוה באופ� משמעותי מזה של המקומית.

  

  2000טה להמ תעונב רהשג ודלגות וטהמלה תוגלפתה. 2 הטבל

אחוז וולדות לגודל   האב גזע  א�הזע ג
  שגר

  צעוממ רשג לגוד

 ה)יטמלמא� לות דוול(

1  2    

  1.33  50  50  בורי  וריב

  1.10  19  81  יבור  יקוממ

  1.38  55.5  44.5  יבור  )F1א (ויכלמ

  
   



  3 בלהט

  ל האמהות הורבעו ע� תיישי� בוריי�)כ( 2001טה להמ תעונב השגר ודלגות וטהמלה ותלגתפה

  א�הזע ג
 

 

 

  צעוממ רשג לגוד  אחוז וולדות לגודל שגר
 מליטה)מא� לות דוול(

1  2  3  4  

  2.14  20  11  62  7  יורב

�  F1  (  61  39א (ויכלמ  �  1.24  

  

  

  4 להבט

  ל האמהות הורבעו ע� תיישי� בוריי�)כ( 2002טה להמ תעונב השגר ודלגות וטהמלה תלגופהת

  א�הזע ג
 

 

 

  צעוממ רשג לגוד  אחוז וולדות לגודל שגר
  4  3  2  1 מליטה)מא� לות דוול(

�  68  32  וריב � 1.52  

�  F1  (  48.5  48.5  3א (ויכלמ  1.35  

�  BC1(  100א (ויכלמ  �  �  1.0*  

  טה ראשונה*  המל

  

  5 להבט

  ל האמהות הורבעו ע� תיישי� בוריי�)כ( 2003טה להמ תעונב השגר ודלגות וטהמלה תלגופהת

  א�הזע ג
 

 

 

  צעוממ רשג לגוד  אחוז וולדות לגודל שגר
  4  3  2  1 מליטה)מא� לות דוול(

�  72  28  וריב � 1.56  

�  F1  (  29  71א (ויכלמ  �  1.55  

�  BC1(  90  10א (ויכלמ  �  1.05*  

  טה ראשונההמלברוב העזי� זאת *  



  6ה טבל

  עדר עברו� בהתא� למספרי ההמלטה של�.) בF1השגר הממוצע בעזי� הבוריות והמוכלאות  ( לדגו

  )F1י� מוכלאות (עז  י� בוריותעז  הטלר ההמפסמ

  עוצממר שגל גוד  זי�ר העפמס  וצעשגר ממל דוג  זי�ר העמספ

  1.1  86  1.2  29  ונהשאר

  1.4  57  1.5  39  הינש

  1.5  13  1.6  41  שיתילש

      1.6  35  עיתיבר

      1.6  28  שיתימח

      1.6  19  יתשיש

      1.8  13  עיתיבש

      1.5  4  יניתשמ

    86    53  ה"כ עיזי�ס

  

.  1מוצג בציור  2000 �ו 1999תרו� בגודל השגר של העזי� הבוריות ביחס לעזי� המקומיות בשני� יה

וולד  1.1במחקר זה נמצא כי גודל השגר הממוצע של העזי� המקומיות הוא  ג�ו בספרות, כ� כמ

נמכרו רוב העזי� המקומיות ורק גרעי� קט� מה� הושאר. המלטות  2000ו& שנת בסטה. לילא� ממ

והלאה. גודל השגר של עזי� אלה עלה בצורה  2000) התקבלו רק משנת F1של עזי� מוכלאות (

  נמצא דומה לתוצאות העזי� הבוריות. 2003) ע� העליה בגיל העזי�, כאשר בשנת 1(ציור עקבית 

  

ר� עברו� בשני� עדר עב) F1. גודל השגר הממוצע בעזי� המקומיות, הבוריות והמוכלאות (1יור צ

1999 – 2003.  
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  ת בהמלטה:ולדוי הומשקל

) מראה, כי ה� 11 � 7משקלי הוולדות (טבלאות ולדו חיי� נשקלו בהמלטה. ניתוח נת שוולדול הכ

. של העיזי� המקומיות דותללוו סיתיח �גדולי ויהנקיות ה תו� הנקבות הבוריוה� ריהוולדות הזכ

התאומי� בקבוצת הבוריות היה גבוה יותר. א� לא תמיד נמצאו הבדלי�  ספרמלמרות ש, זאת

די�. ריבוי של תאומי� ושלשות בקבוצת בממוצע הכללי משו� שהחישוב נעשה על כל הוולדות הנול

  העזי� הבוריות בהכרח הוריד את משקל� הממוצע של הוולדות.

  

  1999 תעונב� הזכרי תלדווהו ישקלמ. 7 בלהט

  צעוממ למשק  � לגודל השגרתא"ג) בהקלד (והו למשק  האב גזע  א�הזע ג

  4  3  2  1 )ק"ג(

�  3.43  3.29  3.95  ריבו  וריב  3.47  

�  2.90  3.60  4.20  יממקו  3.76  

�  2.92  3.68  ימוקמ  יקוממ  �  3.57  

  3.38  2.17  2.70  3.11  3.84  וריב

   
  

  1999 תעונבולדות הנקבות וי הלמשק. 8 בלהט

  צעוממ למשק  ל השגרוד"ג) בהתא� לגקלד (והו למשק  האב גזע  א�הזע ג

  4  3  2  1 )ק"ג(

�  3.10  3.23  3.67  יבור  יורב  3.31  

�  3.02  3.10  3.80  יממקו  3.23  

�  2.88  3.24  יממקו  יוממק  �  3.16  

  3.11  2.40  2.28  2.93  3.58  וריב

  

  

  2000בעונת המלטות  והנקבות מוצעי� של הוולדות הזכרי�מ �לימשק. 9ה לטב

  י%מ  האב גזע  א�הזע ג

 דוולה

  עצממו שקלמ

 )ק"ג(

  3.65  זכר  יבור  וריב

  3.49  הנקב  יבור  וריב

  2.85  זכר  יבור  יקוממ

  2.73  הנקב  יבור  יקוממ

  2.87  זכר  יבור  )  F1( אוכלמ

  2.81  הנקב  יבור  )  F1( אוכלמ

  



  (מר#) 2001בעונת המלטות  והנקבות מוצעי� של הוולדות הזכרי�מ �לימשק .10טבלה 

  י%מ  האב גזע  א�הזע ג

 דוולה

  עצממו שקלמ

 )ק"ג(

  3.46  זכר  יבור  וריב

  3.56  הנקב  יבור  וריב

  3.15  זכר  יבור  )  F1( אוכלמ

  3.24  הנקב  יבור  )  F1( אוכלמ

  

  

  (מר#) 2002 בעונת המלטות  והנקבות מוצעי� של הוולדות הזכרי�מ �לימשק. 11טבלה 

  י%מ  האב גזע  א�הזע ג

 דוולה

  עצממו שקלמ

 )ק"ג(

  3.01  זכר  יבור  וריב

  2.95  הנקב  יבור  וריב

  3.04  זכר  יבור  )  F1( אוכלמ

  3.03  הנקב  יבור  )  F1( אוכלמ

  

  ות:דוולהות דישרה

ה וגב הבעזי� הבוריות, שעור ההישרדות של הוולדות היההמלטה  ודשיי� לאחרחשל  זמ� פרקב

חודשיי� בעונות הקודמות  ליעד ג תודולוה ור ההישרדות שלשעל חס) בי14 �ו  13, 12לאות ב(ט

 תעומלמיי�. ת לתיישי� מקווירובה �יזעה ינוולדות המוכלאי� בל רו�יתא צנמ לא ).1998 – 1996(

ע�  תני אמהות מקומיובהוולדות המוכלאי�  לת שושרדיהה רותי בשיעומעש� מורית אצמנ, תזא

  ).14) נמצא גבוה (טבלה F1. ג� שעור ההישרדות של הוולדות של העזי� המוכלאות (�רייו� בייישת

  

  1999ות והמקומיות בעונת ירוי� הבזיעת הוולדות של הדורשר היושע. 12לה טב

  י�ית חדוולומס'   לדי�ות נוולדומס'   האב גזע  �אהזע ג

  1999י נביו

  תהותמ רשעו

(%)  

  22  45  58  וריב  יבור* 

  36  14  22  יממקו

  16  81  96  יממקו  יממקו** 

  3  118  122  יבור

  

  ר המלטהחלא �שייד* חו

  טהמלה � לאחריודשחשה ו** של



  
  13 בלהט

  2000ות טונת המלבעמקומי וההכלאות ל הוולדות מהעזי� מהגזע הבורי, הש תשרדוהיהר שעו

ת וולדומס'   האב זעג  א�הזע ג

  לדי�ונ

  תהותמ רשעו

(%)  

  מותלהע רשעו

  )משקמות י(בע

(%)  

  21  30  61  וריב  וריב

  15  8  130  יבור  יקוממ

  33  17  18  יבור  )  F1( אוכלמ

  

  
  2002ת מר# וטונת המלבעל הוולדות מהעזי� מהגזע הבורי וההכלאות ש תשרדוהיהר שעו. 14 בלהט

  לדי�ות נוולדומס'   האב גזע  א�הזע ג

  אפריל)–(פברואר 

  י�ית חדוולומס' 

  2002באוגוסט 

  תהותמ רשעו

(%)  

  48  17  33  וריב  יבור

  21  11  14  בורי  יממקו

  9  83  91  בורי  )  F1( אוכלמ

  

  

  ות האמהות:דישרה

 7רות נמצא, כי ג� לאחר מלבד הישרדות נמוכה יחסית של הוולדות מ� הגזע הבורי, ג� בעזי� הבוג

שני�  עדיי� קיימת הפחתה ניכרת במספר�. תהלי� אקלומ� והסתגלות� עדיי� לא הסתיי� וכי 

עמידות� (כולל העזי� שנולדו באר#) יחסית נמוכה. הגרעי� הראשו� של העזי� אשר הובא בשנת 

ות שנרכשו ממשק עזי� נוספ 60 �אמהות אליו צורפו במש� השני� כ 100מדרו� אפריקה מנה  1996

ע� תחילת השלב הנוכחי של המחקר מספר העזי� הבוריות הנקיות  1999שכ� סמו� ליערה. בשנת 

עזי�  21ראש. א� ע� השני� העדר הל� והצטמצ� וכיו� הוא עומד על  80הבוגרות בעדר מנה 

� בוריות בלבד. לעומת זאת נית� לראות כי הפחיתה בעזי� בוגרות מוכלאות היתה קטנה באופ

  ).  2משמעותי ביחס לעזי� הבוריות (ציור 

  

  



  

ועד לאוקטובר  2002. הקטנה במספר העזי� הבוגרות מ� הגזעי� השוני� אשר נכחו באוגוסט 2ציור 

2003  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מיות:וקמזי� הבוריות וההעל שיה עהר ירגלה

על סמ� תצפיות רעיה  ר בוצעשומיות, אמקהרעייה של העזי� הבוריות והעזי� ה תהגונהת חיתונ

במרעה יותר זמ� לאכילה לעומת העז  ת השקיעהבשלב הראשו� של המחקר, הראה כי העז הבורי

ה בהתנהגות ז דלהב). ל15וטבלה  3השקיעה באופ� יחסי יותר זמ� להליכה (ציור  שרהמקומית א

� דר עזיע לע. שליטה דרממשק וניהול העהרת ו� השוני� משמעות רבה לגבי ציעזמ� הג �יהעז

ות זמ� רב יותר ליד כל והגת לשהבורית נוחה וקלה יותר לעומת עדר של עזי� מקומית. העז הבורית נ

ה ועתנהעז המקומית נמצאת יותר ב ,תהמ. לעוהנאכל הבא ת לצמחוברעשני ו לפכילתא תעב חצמ

 #יאביב, ק, הרעיה בשלושת העונות תפיוצח תומלווה אות�. ניתה ההרוע לע בשטח דבר המקשה

פני עוצה על וחור& הראה כי העז הבורית נתנה עדיפות גבוהה בבחירת המנה למיני הצומח המ

). לנקודה זו חשיבות 14לה בת (טיקוממז העבהשוואה לר הצומח העשבוני.  יחס זה היה א& גבוה יות

רבה לגבי בחירת גזע העזי� אשר יכול לשמש ככלי ממשקי להפחתה בכמות הביומסה המעוצה 

  הקרקע בחורש, להקטנת סכנת השריפות ושמירה על חורש פתוח למטיילי�. בקומת 
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ר ש(אכילה, הליכה, העלאת גירה, מנוחה וחיפוש) א שונותה תיחסי של הפעולוה �מזה וזאח. 3ר יוצ

  מרעה.במקומיות בעונות השונות ת וההושקע ע"י העזי� הבוריו

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

י מינ ה שלאכילות ל� המקומיישו העזי� הבוריות והעזיסי (%) אשר הקדיחה מ�הז. 15ה בלט

  מתת.ב הצומח העקריי� במרעה חורש

  .חור  י-ק  ביבא  מי%ה

  תיקוממעז   תוריבעז   תיקוממעז   תוריבעז   תימקומ עז  תוריבעז   

  17.7  32.5  40.8  39.1  20.7  28.3  ימצו לו�א

      2.7  15.1  5.3  4.0  א"י שחרא

 ידהק

  הרשעי

2.9  6.7    1.7  11.3  13.4  

    1.2    8.1    14.2  וט�ל

 ירהס

  יתנקוצ

16.8  17.6    1.4  14.5  25.1  

 ומחצ

  ניועשב

19.9  41.5  7.4  46.8  37.5  41.9  
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  :נותקומס �יכוס

היו  הבורי ג� לאחר הבאת� לאר# גזע העזי� מהי א, כצ) נמ1998 – 1996חקר (של המו� שהרא שלבב

המלטות בשנתיי�. א� עזי�  3פוטנציאל של  ובעלות )וולדות להמלטה 1.6( גבוה בעלות כושר ולדנות 

מעבר לכושר  שני� לאחר הבאת�. 7קשיי� אשר נמשכי� ג�  הסתגלותב �מגזע זה הראו קשיי

  . בתמותת וולדות גבוהה ההשרדות הנמו� שלה� יחסית לעז המקומית, הבעיה העקרית התאפיינה

  

 וריות הנקיות. חודשיי� עד שלושה לאחרבשלב הנוכחי של המחקר נמצא כי שיפור במצב העיזי� הב

ת היה גבוה יותר באופ� משמעותי יוהמלטה, שעור ההישרדות של הוולדות בעזי� הבורתארי� ה

אחר המלטה בשלב הראשו� של הפרוייקט. ל) למקבי זמ� הוולדות (בפרק שלת דוביחס לשעור ההישר

שני� לאחר הבאת� שיפור זה עדיי�  א� ג� שבע אלו.י� זע� ולקאיטי של א � תהלי�ייכ� נמצא כי ק

אינו מספק לקיו� עדר נקי רווחי וכי יש להשקיע בעזי� אלו בתוספות מזו� מתאימות והשגחה 

  אינטנסיבית יותר במרעה.

לעומת זאת נמצא יתרו� ברור בעזי� המוכלאות, ה� ביחס לעזי� המקומיות וה� ביחס לעזי� 

הוזרעו או  רמיות אשקו) מאמהות מF1דות המוכלאי� (הבוריות הנקיות. שיעור ההישרדות של הוול

יי� היה גבוה וכ� ג� שעור ההישרדות שלה� היה סביר. עזי� מוכלאות אלו בור ישי�� תיהורבעו ע

מגיעות בבגרות� למשקל דומה לזה של העזי� הבוריות הנקיות וכ� ג� נמצא כי גודל השגר של עזי� 

וולדות לא� ממליטה). א� קיי� שיפור נוס&  1.55יחסית (בוגרות אלו (מהמלטה שניה ואיל�) גבוה 

) עדיי� מוקד� לומר, זאת BC1בביצועי הגזע של הכלאות הדחיקה של עזי� אלו ע� תייש בורי (

משו� שרוב העזי� הללו עדיי� צעירות. מתוצאות ראשונות נראה כי ביצוע ההכלאות תר� בצורה 

ות של העזי� והוולדות ולעליה בשעור הוולדות משמעותית לבריאות העדר, לשיפור רמת ההשרד

  הנגמלי� והנמכרי�.

שטחי בחה ללהצ בוהגכי לעז הבורית פוטנציאל י� הראה האכילה של העז גלירת הווצאת חיתונ

, �ימיי� שוניבו התנאי� האקל ורלו מאזא י וכי למרות הבאת� של עזי�עהטב עה של החורשמרה

  .הצועמשל צומח  ור גבוהשעופ� בולט מנה הכוללת נמצא כי עזי� אלו במרעה העדיפו בא

  

  /:משלהת צומלה

מסוימת  הרידינה שבגליל וכי ע� הזמ� י הערמה יאנתל מ� הגזע הבורי מתאקלמות זי�עכי ה ראהנ

� נית אות). כבר היו�רית לקת הוולדות שלה� כתוצאה מרגישות למחלות שונות (בעיקר דותבתמ

� ייטצמ קשמ� בוריי� ביול תיישידלב הראשו� יש להתרכז בגביישו� במשקי�, כאשר בש ליחלהת

תוצאות תוצרי ההכלאות בי� העזי� המקומיות  .יות ליצירת הכלאותממקוהי� זהע במשקיפצה לה

לבוריות טובות ויש להמשי� ולבדוק נושא זה בהמש�. אקלו� גזע חדש באר# או פיתוח גזע אחר 

 יש� אה שנות עבודה ומעקב וכ� ג� פרוייקט זה. בעזרת הכלאות הוא איטי ומורכב ודורש הרב

משו� שבממשק ) F1, BC1ריות והעזי� המוכלאות (וחר ביצועי העזי� הבא קבמעה � אתישמהל

מתאי� משק של עזי� אלו עשוי להיות רווחי ולשמש לפרנסת משפחות נוספות בגליל. בנוס& עזי� 

  י החורש הטבעי.אלו עשויות לשמש ככלי ממשקי לניהול טוב יותר של שטח

   רותת ספשימר



לאיקלו� ובחינת  רמשק מחק). 1998ה, ד., גוטמ�, מ., שביט, ג. ואהרו�, ח. (יבב, י., כאונדל , ז.,�נקיה

  . 1998 – 1996לשני�  "ח סיכו�זי� בוריות במרעה של חורש טבעי בגליל. דושל עיה� יצועב

גמר לתואר  דתבוע  ה חורש י� תיכוני.והתנהגות רעייה של עיזי� במרע זנהה). 1994ד., ( הבביכ

  טה העברית, ירושלי�.יסראוניבהמ�, סמו

2652�95י עיזי� בוריות במרעה. תוכנית מס'. עקר ביצוס �וסיכ). 1995., (ה דיכבב�משק גבעת  870

�שר&  1995.  

העליו�  ר בחורש הגלילדי עזשל גידול עי� ). איפיוני� מקצועיי� וכלכליי1993ורו�, (אוט. ., ו יאלנד

� 18:9ד, וקנ. הההררי 13.  
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