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 בעיהור התאו ואמב

פן משמעותי בעשרים השנים האחרונות. אובשטחי החורש הטבעי בגליל התרחב ב ח"נף גידול בעהע

דונם נוספים  20,000 -דונם, וכ 270,000 -ל פני כם עיכיום השטחים המגודרים לבקר בגליל  משתרע

ני בומח העשהצו משמשים לצאן. אך תנאי השטח הקשים, השליטה של הצומח המעוצה ויבולו הדל של

ה מתאים. עם זאת, הרזרבות הקרקעיות יחייבים ממשק רעממגבילים את ביצועי הבקר בשטחים אלו ו

דלה משמעותית הגן האפשרות של לכגבלת ומולקיים למרעה בגליל הצטמצמו, תוספת של שטחים מעבר 

 ה קיימת. ינות טבע כמעט ואלא בשמורנוספת בשטחי המרעה בעתיד ש

 

זורי האקלים באה כמרעה בחורש הטבעי צועמה חשל הצומ ותובישחלמרות איכותו הבינונית למדי, 

זה נמצא במצב של קמל הים תיכוני בכלל  ובגליל ההררי בפרט, רבה. הצומח העשבוני באזור אקלימי 

ודשים בשנה, לעומתו, המזון הטבעי הירוק היחיד הזמין במרעה בתקופה זו הוא עלוות ח 6 -יותר מ

ה ביחס לצומח העשבוני ואינו תלוי בוג לוטחים אר בשהצומח העצי. יבול הצומח המעוצה הזמין לבק

יכולתם של הפרות לצרוך  עיקרית של הבקר הרועה בשטחים אלו הוא איה שמים. אך הבעיהבמשטר הג

ומח מעוצה ולנצל אותם כראוי. למרות מגבלות אלו, גידול בקר בממשק מתאים צכמויות מתאימות של 

עיית הבקר בשטחי החורש הטבעי רונכון הינו ריווחי גם בשטחים אלו. אך מעבר לגורם הייצרנות, חשיבות 

פתוח תוך כדי ורש יצירת מבנה של חבונית והעצית ותורמת לעשה סהת הביומהסרבאה לידי ביטוי ב

הקטנת הצטברותו של החומר הדליק ולהפחתה ניכרת של סכנת השריפות. אך הבעיה החמורה המאפיינת 

 יחי קידה שעירה וסירה קוצנית.שהיא תהליך הסגירה המחודש שלהם ע"י  ושטחים אל

 

תמקדות היום סביב הבעיות העולות בהקשר לממשק העדר במרעה של חורש טבעי עדיין רבות, ומ

ודמים ק יםבשלבהשאלה כיצד ניתן לשפר את ממשק הרעיה וההזנה להעלאת רמת הביצועים של העדר. 

 עה בעונות השונות.מרע"י הבקר ב כלמח הנאהצו של המחקר נבדקו ממשקי רעיה שונים וכן נבדק הרכב

טובה יותר של השפעת טכנולוגיות חדישות שפותחו לאחרונה מאפשרות קבלת מדדים בסיסיים להבנה 

צורת הממשק על מצב בעלי החיים בשטח, אשר לו השלכה ישירה על רמת ביצועי העדר במרעה. המדדים 

כוללים: קצב לב לחיזוי הוצאת אנרגיה של הפרה הבודדת, ניטור מדויק של איכות המרעית )באמצעות 

וקולרים עם   GISה באמצעות ( וניטור מדוייק של התנהגות בעלי החיים במרעNIRבדיקת צואה בשיטת 

GPS שיטות אלו עשויות לאפשר ניתוח מעמיק של מצבן של הפרות ביחס לצומח במרעה לאורך עונת .

הרעיה ולהבנת הגורמים השונים המשפיעים על רמת ביצועי העדר. מעקב אחר ההשפעות הסביבתיות של 

הגות הפרות במרעה והעשרת הידע הרעיה על הרכב ומבנה הצומח, חשיבותו של מבנה החורש של על התנ

 בנושא מניעת שריפות גם היא חשובה. 

 

 מטרות המחקר 

 להתנהגות הפרות במהלך עונת הרעיה.  חורש הטבעיבצומח האיכות וין מבנה, הרכב שבהקשר  ימודל .א

ונים במרעה של שממשק וימוד התנהגותם המרחבית והוצאת האנרגיה של הפרות בניצול תאי שטח ל .ב

  .ניהול העדרלוהכרת תרומתם של אזורים אלו חורש טבעי 

יתוח מנגנון לקבלת החלטות אשר יסייע לניצול מיטבי של שטחי המרעה )ייעול ייצור הוולדות לכל פ .ג

 יחידת שטח(.

 בדיקה של השפעת הרעיה על מבנה החורש הטבעי והרכבו. .ד

  

 

  הפעלת המחקר
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רש טבעי למרעה( הסמוכה לקיבוץ יחיעם. הנערך בחוות חט"ל )חוהמחקר זאת השנה הראשונה לביצוע 

דונם כל אחת.   650עד  350 ותבנה ות משנחלק דונם והוא מחולק לארבע 1,800גודלו של שטח המרעה הינו 

פרות מעורבות במשקל ממוצע של  80 -יעקב ומונה כיום כ-ח שייך למשפחת חייקה מעיןטשב העוהעדר הר

י והן מתאימות לתנאי השטח הקשים יחסית. שטח החווה הינו ובן של הפרות הינן מגידול עצמרק"ג,  420

ם. השטח מאופיין בצומח של חורש טבעי סבוך או היי פנעל מ' מ 500 -ל 300הררי וטרשי וגובהו נע בין 

מ'. העדר מנוהל  6 - 4ם בשליטה של עצים )בעיקר אלון מצוי ( בגובה של תימבנה שיחי ולעילעיתים בפתוח 

נת הרבעות מפוצלת )אביבית וסתווית(. כל העדר עובר לאורך השנה ברעיה מחזורית כיחידה אחת עם עו

 בין החלקות בהתאם למצב הצומח בשטח. 

 

יוצרו שכבות שונות של שטח המרעה בחט"ל.  GIS -בשלב הראשון של המחקר בעזרת השימוש ב

(, נקודות מים 1קות )ציור אורתופוטו )צילום אויר מיושר(, גבולות החל: השכבות הבאותאת  כללהמיפוי 

כן הושקעו כספים  הרכב הצומח המעוצה וכיסוי עצים ושיחים. לפי וטיפוסי צומחטופוגרפיה ומזון מוגש, 

דונם לאיסוף  15 -בשטח של כ הכולל גידור של חלקההתאמת תשתית החווה לצורכי המחקר הנוכחי ל

 .נוספים GPSקולרי  2 ה שלורכישהפרות באזור המכלאה החדשה 

בבעלי החיים כללו את המרכיבים מדידות העדר במרעה. הביצועי במקביל התבצע מעקב שוטף אחר 

 הבאים:

 פעמים בשנה(. 5האמהות ).  שקילת עדר 1

 אחוז התעברות ושעור המלטה..  בדיקת 2

 .הוולדות ושקלתן סמוך למועד ההמלטה, לאורך עונת הגידול ובגמילה סימון. 3

 המזון המוגש לעדר הבקר.  רישום תוספת.  מעקב ו4

 

 

 . מפת חלקות המרעה בחוות חט"ל1תמונה 

 
 

 מיפוי טיפוסי הצומח:
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(. הגדרה 2על גבי צילום אויר מיושר של שטח החווה סומנו גבולות של טיפוסי הצומח השונים )תמונה 

להלן  בשטח. GPSמדוייקת שלהם ודרגת העבירות בכל אחד מהם בוצע תוך כדי אימות נקודתי בעזרת 

 טיפוסי הצומח השונים שהוגדרו:

 .צפוף וסבוך חורש .1

 .צפוף, עביר חורש .2

 גבוה. מדולל חורש .3

 עם התחדשות חוטרים.מדולל  חורש .4

 .פתוח בשליטת עצים חורש .5

 .פתוח בשליטת שיחים חורש .6

 .מתחדש חורש .7

 ם צפופיםשיחי .8

 .פתוח שטח .9

 מה התחתונה.ם ללא צומח חורש בקואורני יער.10

 . יער אורנים מעורב בצומח חורש בקומה תחתונה שליטת אורנים.11

 .  יער אורנים מעורב בצומח חורש בקומה תחתונה בשליטת מיני חורש טבעי.12

 

(. להלן דרגות 3במקביל, בוצעו אומדנים של דרגות העבירות בכל אחת מיחידות הצומח שמופו )תמונה 

עבירות  - 4עבירות בינונית,  - 3עבירות טובה,   – 2עבירות נוחה וקלה,  - 1וי: העבירות כפי שהוגדרו במיפ

 עבירות קשה מאד )צומח סבוך וצפוף(. - 5 -קשה ו
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 . מפת טיפוסי הצומח בחלקות המערבית והמזרחית בחט"ל.2תמונה 

 

 

 

 מקרא לטיפוסי הצומח שהוגדרו:

 .צפוף וסבוך חורש - 1

 .בירצפוף, ע חורש - 2

 גבוה. מדולל חורש - 3

 עם התחדשות חוטרים.מדולל  חורש - 4

 .פתוח בשליטת עצים חורש - 5

 .פתוח בשליטת שיחים חורש - 6

 .מתחדש חורש - 7

 .פתוח שטח - 9

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 9 

 קיבוץ יחיעם
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 . מפת דרגות העבירות בטיפוסי הצומח השונים בחלקות המערבית והמזרחית בחט"ל.3תמונה 

 

 

 מקרא לדרגות עבירות: 

 עבירות נוחה וקלה. - 1

 עבירות טובה.  – 2

 עבירות בינונית. - 3

 עבירות קשה. - 4

עבירות קשה מאד )צומח סבוך וצפוף(. - 5

 קיבוץ יחיעם

1 2 3 

4 

5 
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 תוכנית להמשך:

  .יתחיל ביצוע הניסוי המעשי בשדה למחקר שניהה השנב

 יבוצע מעקב אחר הפרות:

 : הן צגתן, ואלולאיסוף הנתונים וה הבאותהמחקר ייעזר בטכנולוגיות  

דקות( של התנהגותן של הפרות במרעה )רעיה, הליכה, רביצה  5הגדרה שוטפת )כל ל – מדי פעילות

  ועמידה(.

GPS -  בעזרת יתבצע המעקב  מרחב.ם של בעלי החיים לאורך היממה בממיקו אחרלביצוע מעקב שוטף

תדירות . יוק גבוההם אותו ברמת דמיממקהלווינים המשדרים אותות אל המכשיר המוצמד לבעל החיים ו

מחקר וכבר נוסו ב  LOTEKדקות. מכשירים כאלו מיוצרים כיום ע"י חברת  5הקריאות המתוכנן הוא כל 

 שנערך בחוות כרי דשא. 

GIS - ושל מיקומי הפרות לאורך היממה.  שכבתית של השטח-ליצירת מפה רב 

 מה.לקביעת ההוצאה האנרגטית של הפרות לאורך כל שעות הימ - מד קצב לב

 

 השונותהשנה עונות  ממרץ ועד אוקטובר ויאפיין את כל עונת הרעיה לאורך תקייםי הפרות המעקב אחר

וכן רצועות עם  GPS -קולרים עם מכשירי ה על פרות . בכל אחת מן החלקות יותקנו)אביב, קיץ וסתיו(

רו לפרות אחרות הקולרים והרצועות יהיו במשך שבוע על כל פרה ויועב המכשירים למדידת קצב הלב.

 לקבלת מדגם גדול יותר של הפרות בעדר בכל חלקה בכל תקופת מדידה.

 

: ע"י בדיקת צואה NIRSניטור מדויק של צריכת המרעית ואיכותה באמצעות בדיקת הצואה בשיטת 

, אפשר לקבוע את התכולות של NIRS)של פרות בעזרת ספקטרוסקופיה בתחום הכמעט אדום קרוב )

הנעכל ושל החלבון הכללי במרעית שנאספה ע"י. יילקחו דגימות צואה מכל אחת מן החומר האורגני 

הפרות המשתתפות בניסוי. דגימות אלו ישמשו להערכת איכות המנה הנאכלת לאורך השנה. במקביל 

 יילקחו בעונות הדיגום השונות דגימות צומח מן המרכיבים העקריים לבדיקת איכותם.

 

סת הפרות לחלקות הניסיון ובמקביל למעקב אחר הפרות יבוצע דיגום של : לפני הכנביומסה עשבונית

דגימות מייצגות מריבועים בגודל  20הביומסה העשבונית. יבול הצומח בכל חלקה יאופיין ע"י קצירים של 

 ס"מ.  25X25של 

 

כל  לאורך חתכים קבועים שיסומנו בשטח, יבוצע סקר צומח להגדרת מבנה והרכב הצומח. הרכב הצומח:

מ' אחת מן השניה לאורך החתך ירשם מין הצומח  0.5מ'. בכל נקודה במרחק של  50חתך יהיה באורך 

וגובהו, בעצים ימדדו גם גובה האכילה וגובה הצמרת. כן יצוינו נקודות הפגיעה בקרקע או סלע במידה 

ים ובעזרתם חתכ 5והשטח חשוף. הסקר יבוצע פעם בשנה בסוף עונת הרעיה. כל חלקה תאופיין ע"י 

 תאופיין השפעת הרעיה על הרכב ומבנה הצומח. 

 

(, תיערך GPS -לאחר קביעת אזורי העדפה של הפרות בחלקות השונות )בעזרת נתוני ה ניתוח התוצאות:

בדיקה מיוחדת של האזורים המועדפים והאזורים הבלתי מועדפים בכדי לללמוד על הקשר שבין הצומח 

ו לבין רמת ביצועי הפרות בלחצי הרעיה השונים וכן האם קיימת חוקיות ובתי הגידול והמדדים שהוזכר

בבחירת אזורי הרעיה בשטח. ע"י כך אנחנו מקוים לקבל תמונה ברורה יותר של תכונות המרעה והקשר 

 שלהן לעדר הבקר לבשר על מנת להסיק מסקנות לשיפור הממשק.

 


