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 לבשריים ח-לים בעתחו
 5120תוכניות מחקר לשנת תקציר 

 

 1תוכנית מספר 

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

 קיימא 

 זלמן הנקין :חוקר אחראי

המרעה הטבעי המפותח והמוסדר בצפון הארץ מנוצל בעיקר ע"י עדרי : מהלך המחקר המתוכנן

הבקר לבשר. אך למרות חשיבות הענף כאחד האמצעים לניהול השטחים הפתוחים במדינה, 

בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית ברמת הייצור של ענף זה כתוצאה מירידה בשעור 

ות יש לאתר את הגורמים לבעיות הללו הגמילה האפקטיבית. על מנת לשפר את שעורי הריווחי

ולהציע פתרונות ממשקיים ישומיים. מטרת המחקר היא יעול השימוש במשאבי המרעה העשבוני 

לייצור בשר, תוך שימור צומח המרעה וקידום ערכי הנוף. מחקר המשכי זה מבוצע בחוות כרי 

ון וולקני ובמו"פ דשא. תמיכה בניהול העדר ובדיקות המעבדה נעשים במחלקה למרעה שבמכ

קבוצות כולל  8פרות קבועות המחולקות בין  190צפון. המחקר מתבצע על עדר ניסויי המונה 

ארבעה טיפולי ממשק שונים ושתי חזרות לכל טיפול. מתבצע מעקב שוטף אחר ביצועי הפרות 

 בטיפולי הרעיה השונים, ההזנה המוגשת, יבול ואיכות המרעית והרכב הצומח בחלקות הרעיה

 השונות.

 

 2תוכנית מספר   

 בחינת גודל שטח צל נדרש ומיקומו האופטימאלי לגידול בקר בחלקות מרעה: שם המחקר

  זלמן הנקין :חוקר אחראי

 

מחסור במשאבי צל במרעה העשבוני משפיע על ביצועי הבקר ועל יעילות : מהלך המחקר המתוכנן

הביקוש לנטיעת חורשות צל, שנענה הניצול של חלקות המרעה. כתוצאה מכך עולה מהמגדלים 

בנטיעת חורשות מתוך שיקולים יערנים ללא התייחסות לצרכי הבקר ולהתאמה למערכת 

האקולוגית הטבעית. מיקום מושכל של הצל עשוי לתרום ליצירת פיזור רעייה המשפר את ניצול 

הצביעו על המרעה ולשפר את פיזור ההפרשות והנוטריאנטים בחלקות המרעה. עבודות קודמות 

פיזור הרעייה  .משיכה של הבקר לנקודות מוצלות בשעות החמות ועל השיפור בביצועי הבקר

המוצמדים לפרות  GPSומידת השימוש בצל ע"י הבקר ניבחן על ידי ניתוח נתוני מיקום מקולרי 

 מייצגות בכל חלקה. הוקמו סככות צל שמוקמו לפי תכנית טיפולים במתכונת של ריבוע לטיני כדי

לבחון את המיקום האופטימאלי ביחס לשוקת והאבוס בחלקה. בשנה הראשונה בניסיון לאפיין 

את מיקום הצל הרצוי נמצא כי לסככות אשר היו קרובות יותר לנקודות המים והמזון המוגש היה 

 ,זאת וגודל שטח הצל האופטימלי.יתרון, לכן בשנה הקרובה תיבחן שוב שאלת מיקום הסככות 

ל תשובות האם יש יתרון למיקומים מרוחקים יותר מנקודות הריכוז אליהן הפרות על מנת לקב

 מורגלות להתכנס. 
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 3תכנית מס' 

-יחסי הגומלין בין מערכת מרעה חקלאית ובין המערכת האקולוגית של מרעה עשבוני ים  :שם המחקר

 תיכוני שבתוכה היא פועלת. 

 מנהל המחקר החקלאי, נווה יער דר' זלמן הנקין, :קר אחראיוח

 

קיימא מחייבת ייצור חקלאי תוך שמירה על פוריות הקרקע ופגיעה -חקלאות בת רקע ותאור הבעיה:

מינימאלית במערכת האקולוגית הטבעית. השטחים הפתוחים בגליל ובגולן, המאופיינים בצומח עשבוני עשיר 

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

הראשוני. בין המערכת החקלאית והמערכת האקולוגית מתקיימים יחסי גומלין. הרעיה ככלל, היא הייצור 

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

פיזור המרחבי של והוא משפיע על ניצול לא אחיד של הצומח וכך גם על הפוריות המרחבית של הקרקע. הבנת ה

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

 המקומיים ובהתאם, את השפעתם על הגורמים השונים במערכת האקולוגית הנבדקת. 

ל בית בתוכנית אינטגרטיבית זו מוצע לבדוק באופן מדוייק את השפעת ממשקי הרעיה והתכונות הפיסיות ש

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

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

 המזרחי. 

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

 על המערכת האקולוגית שבתוכה היא פועלת. 

ללמוד כיצד משפיע משטר הרעיה ופיזור הרעיה על פוריות הקרקע בבתי א. המטרות הספציפיות הן: 

 , ללמוד מהו הקשר שבין לחץ הרעיה/משטר הרעיה למגוון מיני הצומח ובעלי החייםב. הגידול השונים במרחב, 

האם קיים קשר בין פוריות הקרקע לאיכות קבוצות צומח ומיני צומח שונים במרעה. כל זה, דרך  לבדוקג.  -ו

 פוי לחץ הרעיה הנקודתי והגדרת ניצול המרעית בשטח ע"י הבקר בבתי גידול בעלי תכונות פיסיות שונות. ימ

תוך קיום שבהם ביולוגי המגוון על ה ,שמירה על שטחים פתוחיםלימוד הדרכים להמחקר יעסוק בככלל, 

הבנת שירותי מערכת הרעיה . המחקר יתרום רבות בקיימא, אקולוגית וידידותית לסביבה-חקלאות בת

 .אקולוגי-תפקודם האקולוגי והאגרולבשטחים הפתוחים בהקשר 

 

 4תוכנית מספר 

 מהלך השנתי של איכות מנה של עדר בקר לבשר במרעה על ה השפעת ממשק רעייה  : שם המחקר

  , מינהל המחקר החקלאייאן לנדאוד"ר  :קרושם הח

 

במנות  NDFהיעד האסטרטגי הוא מציאת אמדן מעשי ללחץ רעייה. אנו סבורים כי : מהלך המחקר המתוכנן

בכרי דשא. היעד  גםהשערה שלים את בדיקת הנ  2015הנצרכות בקמל יכול להיות אמדן מועיל. בשנה זאת 

השני הוא עזרה לבוקרים במתן אפיון המנה הנצרכת במהלך רציף של כל השנה ע"י עדר בקר לבשר במונחים 

וחלבון. נרחיב את מסגרת החיזויים מעדר מבוא חמה ותירי מונס גם  NDFשל ריכוז אנרגיה מטבולית, 

זויות לצרכים בנוטריאנטים של הבקר כפי אנו נשווה את המנות הח לעדרים של אורטל, עין השופט וכרי דשא. 

  החלטות הבוקרים בנושאי ממשק רעייה. חזק מערכת קבלתכדי ל NRC-שהוגדרו במונחים של ריכוזים ע"י ה
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 5תוכנית מספר 

 מדידת הרכב מסת הגוף בשיטת העקבה החשמלית  :שם המחקר

  רואי גוטמןד"ר  :קר אחראיוח

 

)או הפרה משקל העגל על פי הנהוג בענף הבקר לבשר ולחלב בישראל, : מהלך המחקר המתוכנן

ולקביעת מחיר העגל )או הפרה(  פיטוםהרעייה וה שקממדד המרכזי ליצרנות מהבוגרת( משמש כ

          .המשווקת לבית המטבחיים

 ,ףאינם משקפים במדויק את הרכב מסת הגוהעגל או הפרה ובייחוד משקל  scoring -מדד ה , ברם  

 . החוץ תאיים נוזליםהעצם, והשומן, החלבון )בשר רזה(, דהיינו, את כמות ה

(, מאפשרת כימות מהיר, Bio Impedance Analysis, BIAטכנולוגיית העקבה החשמלית ) 

משמשת בעולם לקביעת הרכב מסת  שיטת זואובייקטיבי, אמין, זול ולא פולשני של הרכב מסת הגוף. 

ולחלב טרם נוסתה בענף הבקר לבשר ככול הידוע לנו שנה, אך  40 -ה כאדם ובבקר ז-הגוף בבני

  בישראל.

ככלי ממשקי  BIA -טכנולוגית המטרת המחקר הנוכחי היא לבחון באופן ראשוני את השימוש ב  

תוצאות  חלבון נטו(.-)יצור בשרהרכב מסת הגוף ויצרנות נטו פיטום על ה לבחינת השפעת משטר

המחקר יאפשרו לבחון האם לשימוש בשיטה זו יש ערך מוסף, מעבר לשיטות הקיימות בשוק, דבר 

 . בישראלולחלב לענף הבקר לבשר  BIA -שיביא לבחינת כדאיות החדרת השימוש בטכנולוגית ה

 כימות מדויק של הרכב מסת הגוףיתגלה כנוח ויעיל, אזי  BIA -במידה והשימוש בטכנולוגיות ה  

 יאפשר: 

 ;כמות הבשר הרזה בעגל הנמכר. קביעה אובייקטיבית של  1   

 .טוב יותר של העגלים הגמוליםותמחור יצרנות נטו . כימות  2   

 תקן" לבניית מותגי בשר דלי )ועתירי( שומן ושיווקם בהתאם.-. יצירת "תו3   

 שומן. -כת בשר דלהשומן והשתלבות בהמלצות התזונתיות לצרי-. חדירה לשוק הבשר דל4   

  השפעת הזן ומשטרי רעיה ופיטום על יצרנות והרכב הטבחה.לבחינת . קיום מחקרים אמינים 5   

 

בחוות חט"ל. במהלך המחקר יתבצע מעקב אחר השינוי במשקל והרכב  יתבצעמחקר מקדים זה   

-ודשייםמסת הגוף לאורך עקומת הגדילה של עגלי בקר מעורבים. מדידות אלו יתבצעו אחת לח

ית המטבחיים. במהלך יום מדידות יילקחו הפרמטרים בשלושה, החל מגיל חודשיים ועד שיווקם ל

 הבאים: 

 מדידות אנטרופומטריות )משקל, גובה ואורך גוף(,

 , scoring -גופני ע"פ שיטת ה מצב

 .BIA -מדידת הרכב מסת הגוף הפרות ע"פ שיטת ה

 כמו כן, מדידות אלו יתבצעו גם בפרות בוגרות לפני שיווקן לבית המטבחיים. 

לבסוף, תימדד בבית המטבחיים כמות הבשר המשווק, כמות השומן במאגרים ויילקחו דגימות בשר   

 .NMR -ממספר נתחים מרכזיים לבחינת כמות השומן והחלבון בטבחה בשיטות כימיות ובשיטת ה

ניתוח התוצאות יאפשר קבלת החלטות משופרת בממשק רעייה והזנה ומועדי גידול ושחיטת עגלים   

 לבשר. 


