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 תחום בע"ח – 2016דו"חות שנתיים 

 

 1תכנית מס' 

קיימא -גיבוש מודל לגידול בקר לבשר במרעה תוך מיקסום הריווחיות במסגרת פיתוח בר שם התכנית:

 . )ניסוי ארוך טווח(

 ין, מנהל המחקר החקלאי, נווה יערקהנן למז :אחראיה רחוקשם ה

 :רקע ותאור הבעיה

המרעה הטבעי המפותח והמוסדר בצפון הארץ מנוצל בעיקר ע"י עדרי הבקר לבשר. לענף זה יתרונות 

משמעותיים בשטחים הפתוחים בגליל ובגולן, בעיקר באותם שטחים המאופיינים בצומח עשבוני עשיר. 

לייצור בשר ופרנסה ובו בזמן אמצעי לשמירה על השטח והנוף. הרעייה בשטחים הפתוחים מהווה מקור 

אך למרות חשיבות הענף כאחד האמצעים לניהול השטחים הפתוחים במדינה, בשנים האחרונות חלה 

ירידה משמעותית ברמת הייצור של משקי הבקר לבשר. הסיבות לכך הן: אי התאמה של גזעים לתנאי 

וטרנריות קשות אשר גרמו לפחיתה משמעותית בוולדות, טריפות השטח, ממשק גידול לא מיטבי, בעיות 

עגלים ועגלות וגנבות. ירידה זו פגעה משמעותית בשעור הגמילה ולירידה בריווחיות, אשר גרמה למגדלים 

לנטוש את הענף. על מנת לשפר את שעורי הריווחיות יש לאתר את הגורמים לבעיות הללו ולהציע פתרונות 

היעד: יעול השימוש במשאבי המרעה העשבוני לייצור בשר, תוך שימור צומח המרעה  ממשקיים ישומיים.

 וקידום ערכי הנוף. 

 12/2016  - 1/2006 :ית ומועד סיוםנת התכלועד התחמ

דונם ובה  14,500 -המחקר בשדה מבוצע בחוות כרי דשא, אשר שטחה כ :מהלך המחקר ושיטות העבודה

פרות קבועות  190 -ה מבוצע על עדר )"עדר הניסוי"( המונה כאמהות. מחקר ז 650 -עדר המונה כ

קבוצות וכולל ארבעה טיפולי ממשק שונים ושתי חזרות לכל טיפול. פרות הניסוי רועות  8המחולקות בין 

דונם. מתבצע מעקב שוטף אחר ביצועי הפרות בטיפולי הרעייה השונים, אחר  2,500 -על פני שטח של כ

זרחן וחנקן  יוריכוז ,איכות המרעית והרכב הצומח בחלקות הרעייה השונותההזנה המוגשת, יבול ו

 בקרקע.

הביומסה העשבונית בממשקי הרעייה השונים מראה יתרון לרעייה נתוני שנתי של -רב ניתוח :תוצאות

כי איכות הצומח משתנה באופן משמעותי לאורך  ,מפוצלת כאשר צפיפויות הרעייה גבוהות מאד. נמצא

ייצבת על רמה נמוכה כבר בתחילת הקיץ. כן נמצא יתרון באיכות צומח לשטח הנתון לרעייה העונה ומת

כתוצאה  מ"הצערת" הצומח. נמצא כי מגוון המינים בטיפול הביקורת ללא  ,מוקדמת ו/או בצפיפות גבוהה

ת שטח רעייה היה נמוך באופן משמעותי ביחס לטיפולי הרעייה השונים. ייצור גבוה יותר של בשר ליחיד

נמצא עם העלייה בצפיפות הרעייה, אך הוא בא על חשבון התגברות בכיסוי מיני מצליבים וקוצים אשר 

 פחות מועדפים ע"י הבקר.

הוצג בכנס אנשי מקצוע ברמת שנה( הושלם, הוצג להנהלת חוות כרי דשא, ו 20שנתי )-סיכום המחקר הרב

 .הנדיב

מומלץ לבצע ממשק של רעייה הנוכחית הסתיים. המחקר בצורתו  :מסקנות והמלצות להמשך המחקר

ממשקי רעייה שונים מעודדים העשרת מגוון מיניהצומח במרעה. לחץ רעייה גבוה  .מפוצלת )מחזורית(

 מעודד השתלטות מיני מורכבים ומצליבים. 

תשתית המחקר בכרי דשא )עדר הניסוי בחלקות בצפיפות מתונה וצפיפות גבוהה( תשמש למחקרים 

 בתחום הבקר במרעה.נוספים 
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 2תכנית מס' 

 יחסי הגומלין בין מערכת מרעה חקלאית ובין המערכת האקולוגית של מרעה עשבוני :תכניתשם ה

 תיכוני שבתוכה היא פועלת. -ים

 מנהל המחקר החקלאי, נווה יער ,דר' זלמן הנקין :אחראיהקר וחשם ה

 רקע ותאור הבעיה:

תוך שמירה על פוריות הקרקע ופגיעה מינימאלית במערכת  קיימא מחייבת ייצור חקלאי-חקלאות בת

האקולוגית הטבעית. השטחים הפתוחים בגליל ובגולן, המאופיינים בצומח עשבוני עשיר ואשר אינם 

ניתנים לעיבוד חקלאי אינטנסיבי, משמשים כשטחי מרעה לבקר, צאן ודבורים המנצלים את הייצור 

ת האקולוגית מתקיימים יחסי גומלין. הרעייה ככלל, היא גורם הראשוני. בין המערכת החקלאית והמערכ

מפתח המשפיע על תפקודן של אקוסיסטמות בשטחים עשבוניים, אולם,  פיזור הרעייה בשטח אינו אחיד, 

והוא משפיע על ניצול לא אחיד של הצומח וכך גם על הפוריות המרחבית של הקרקע. הבנת הפיזור 

והשפעת המבנה הפיסי של השטח תאפשר לנו לכמת בצורה טובה את המרחבי של הבקר בשטח המרעה 

 צפיפויות הרעייה המקומיים ובהתאם ואת השפעתם על הגורמים השונים במערכת האקולוגית הנבדקת. 

בתוכנית אינטגרטיבית זו נבדקת השפעת ממשקי הרעייה השונים והתכונות הפיסיות של בית הגידול על 

ביואינדיקטורים מוצלחים ופרוקי רגליים )נמלים ופרפרים(, כל זה ביחס הצומח, הזוחלים, המהווים 

לתכונות הקרקע והצומח. המחקר מבוצע בחוות המחקר כרי דשא הממוקמת ברמת כורזים שבגליל 

 המזרחי. 

היא לכמת את ההשפעות השונות של מערכת ייצור חקלאית, בקר במרעה,  המטרה העיקרית של המחקר

הן: ללמוד כיצד משפיע משטר הרעייה  המטרות הספציפיותית שבתוכה היא פועלת. על המערכת האקולוג

ופיזור הרעייה על פוריות הקרקע בבתי הגידול השונים במרחב, ללמוד מהו הקשר שבין צפיפות 

יה למגוון מיני הצומח ובעלי החיים וכן לבדוק האם קיים קשר בין פוריות הקרקע הרעייה/משטר הרעי

פוי צפיפות רעייה נקודתי והגדרת ניצול ילאיכות קבוצות צומח ומיני צומח שונים במרעה. כל זה, דרך מ

לימוד הדרכים סק בוהמחקר עהמרעית בשטח ע"י הבקר בבתי גידול בעלי תכונות פיסיות שונות. ככלל, 

קיימא, אקולוגית -תוך קיום חקלאות בתשבהם ביולוגי המגוון על ה ,שמירה על שטחים פתוחיםל

יה בשטחים הפתוחים בהקשר יהבנת שירותי מערכת הרע. המחקר יתרום רבות בוידידותית לסביבה

 .אקולוגי-תפקודם האקולוגי והאגרול

 12/2017  - 1/2015 :ית ומועד סיוםנת התכלועד התחמ

 כרי, הנמשך לאורך עונת הרעיה במחקרלביצוע ה זו היא השנה הראשונה :טות העבודהיושמהלך המחקר 

שיטה חדשה לבדיקת . הכוללות מגוון בתי גידול מרעה בחלקות. המחקר מתבצע כורזים שברמת דשא

בשנה זו מוקמו והוצבו חתכים קבועים . נמצאת בבדיקה לפרותהמוצמדים  GPS  מקולרימיקומי הרעייה 

קות בשתי צפיפויות רעיה שונות ובארבעה בתי גידול שונים מיצגים. לאורך חתכים אלו נבדק חל 4-ב

 במקביל הרכב הצומח ומגוון מיני זוחלים ופרוקי רגלים )נמלים ופרפרים(. 

 .המחקר נמצא בראשיתו לכן עדיין מוקדם להציג תוצאות :תוצאות

 עדיין אין. :מסקנות והמלצות להמשך המחקר
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 3 ית מס'תכנ

יישומים אפשריים בענף הבקר  –מדידת הרכב מסת הגוף בשיטת העקבה החשמלית : שם התוכנית

 . לבשר ולחלב

 רואי גוטמן, מיגל: החוקר האחראישם 

על פי הנהוג בענף הבקר לבשר ולחלב, משקל הפרה והעגל ומצבם הגופני ע"פ שיטת : רקע ותיאור הבעיה

 scoring -מרכזי ליצרנות ממשק הרעייה והפיטום. אולם, מדד ה( משמשים כמדד הscoringהניקוד )

ובייחוד משקל הפרה )או העגל( אינם משקפים במדויק את הרכב מסת הגוף, דהיינו, את כמות החלבון 

 Bio Impedance)בשר רזה(, השומן, העצם, ונוזלים חוץ תאיים. טכנולוגיית העקבה החשמלית )

Analysis, BIA מהיר, אובייקטיבי, אמין, זול ולא פולשני של הרכב מסת הגוף. שיטת (, מאפשרת כימות

שנה, אך ככול הידוע לנו טרם  40 -משמשת בעולם לקביעת הרכב מסת הגוף בבני אדם ובבקר זה כ BIA-ה

. כימות יצרנות נטו 1נוסתה בענף הבקר לבשר ולחלב בישראל. כימות מדויק של הרכב מסת הגוף יאפשר: 

תקן" לבניית מותגי בשר דליי )ועתירי( שומן -. יצירת "תו2תר של העגלים הגמולים. ותמחור טוב יו

-השומן והשתלבות בהמלצות התזונתיות לצריכת בשר דל-. חדירה לשוק הבשר דל3ושיווקם בהתאם. 

קיום מחקרים אמינים ומדויקים הבוחנים את השפעת הזן ומשטרי רעיה ופיטום על יצרנות  4 -שומן. ו

 טבחה.והרכב ה

לענף הבקר לבשר ולחלב בישראל, ככלי ממשקי לבחינת השפעת משטר  BIA -החדרת טכנולוגית ה יעד:

 חלבון נטו(. -רעייה ופיטום על הרכב מסת הגוף ויצרנות נטו )יצור בשר 

 12/2016– 1/2014: מועד התחלה ומועד סיום התוכנית

השינוי במשקל והרכב מסת הגוף  במהלך המחקר יתבצע מעקב אחר: מהלך המחקר ושיטות עבודה

לאורך עקומת הגדילה של עגלי הולשטיין. מדידות אלו יתבצעו אחת לחודשיים שלושה, החל מגיל 

ית המטבחיים. במהלך יום מדידות יילקחו הפרמטרים הבאים: מדידות בחודשיים ועד שיווקם ל

ומדידת הרכב מסת הגוף , scoring -גופני ע"פ שיטת ה מצבאנטרופומטריות )משקל, גובה ואורך גוף(, 

. כמו כן, מדידות אלו יתבצעו גם בפרות בוגרות לפני שיווקם לבית המטבחיים. BIA -הפרות ע"פ שיטת ה

לפני השיווק, אכן משקפת את כמות  BIA -לבסוף, על מנת לבחון האם מדידת הרכב מסת הגוף בשיטת ה

המטבחיים כמות הבשר המשווק, כמות השומן  הבשר המשווק והרכבו מבחינת אחוז השומן, תימדד בבית

במאגרים ויילקחו דגימות בשר ממספר נתחים מרכזיים לבחינת כמות השומן והחלבון בטבחה בשיטת 

 .NMR -כימיות ובשיטת ה

בוצעו מספר מדידות, כולן תחת בית הילל. בקורלנדר  משקבתבצע תוכנן להמחקר פרלימינארי זה 

מדידות ללא בת בטכניקה זו, כי קיים סיכון שהעגלים לא יתעוררו.  טשטוש. הוחלט להפסיק הבדיקו

הרדמה לא התקבלו קריאות תקינות, כנראה בשל מגע לקוי בין האלקטרודות לבין העור. על מנת לשפר 

-מכון נבנה אב. בה פניה למכון להנדסה חקלאית שבמכון וולקנינעשת את טכניקת השימוש במכשיר

 פר את איכות המדידות.טיפוס ראשוני של חבק שיש

בחציון השני  טיפוס במכון וולקני.-לא הייתה התקדמות בבדיקת האב 2016בחציון הראשון של תוצאות: 

 התוצאות נבחנות בימים אלה. בוצעה מדידת עגלים בנווה יער עם המכשור שהוכן במכון וולקני.

 .האחריות להמשך התכנית מועברת לד"ר אביב אשר

 .תיבחן הכנת הצעת מחקר למימון המדען הראשי שך:המלצות ומסקנות להמ
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 2017תכניות 

 .בשליטה מרחוקבקר ניהול עדר  .1

השפעת תאורה מלאכותית בלילה על יעילות ניצולת מזון ותנובת חלב ורכיביו של פרות חלב גבוהות  .2

 .תנובה

 .השפעת תאורה מלאכותית על יעילות ניצולת מזון בעיזים חולבות .3

 יישומים אפשריים בענף הבקר לבשר ולחלב –וף בשיטת העקבה החשמלית מדידת הרכב מסת הג .4

 

 

 

 

 

 


