
והחלבהבקדמשקישי'

או.אי.פ.ועדותשלהמחקריםלאורהבקרהזנת
המשך)(

תנו-בעלוספרותשלההזנהאתלבססכשרוצים,

מידנתקליםבעיקר,גסמספואעלגבוההחלבבת
שבמספואנעכלמזוןחומרשלהנמוךהשיעורבבעיית

יכולשבקרמזוןכמותשלגבולוקייםהיותהזה.

-המספואנפחבעקבכלקודםשנקבעגבול-לאכול

צריכותנמוכות,חלבתנובותעםשפרותלהבקקי

מאשרמזיןחומרפחותלקבלמזוןשלהנפחבאותו
גבוהה.תנובהשמניבהסרה

מידהכקנההיבשההומר4.
-המספואנפחשלביותרהפשוטהמידהקנה
שבו.היבשהחומרשיעורזהו-באלאסט)או(תסביל
אבלהבעיות,כלעלעונהאינואמנם,זה,מידהקנה
במקריםשבידינו.ביותרכטובהיוםעדנשארהוא.

היבש,לחומרמחוץלהתחשב,יהיהרצוימסויימים
המזון.מגתשלהכלליבמשקלגם

הקליטהכושרמהבמידתעולההחלבפרותאצל
שלהןהחימשקלעםישרביחסהיבשהחומרשל
הקליטהכושרנקבעכמו-כןהחלב.תגובתעליתועם

מורכבותמנותוטעימותו.המספואמסוגרבהבמידה
והפרותקלותביתרנאכלותשוניםמספואמסוגי
חדבמנותמאשריבשחומריותרלקבלמוכנות
שמורכבותבמנותמאביסיםאםטעימות.ופחיתגופניות

טובתחמיץצעיר,ירקכמווטעים,עדיןמספוא-גס,

לכמותקושיכלבלילהגיעאפשר-משובחתושחת

חי,משקלק"ג100לכלביוםיבשחומרק"ג2,5של

כמותביוםתאכלק"ג500סביבשמשקלהפרהאו

יבש.חומרק"גכ-12,5נמצאיםשבהגס,מספוא

עסיסיצעיר,אביביבמרעהנמצאותכשהפרותרק

יבשהומרק"גל-2,8עדמגיעותהכמויותורענן,

ניסוייםהרבהבס"ה.ק"גל-14אוחיק"ג100כלעל

לאהאדבמרעה,שנאכלתהמזוןשכמותהוכיחו,

הוא,ביניהםוהחשובגורמים,בהרבהותלויהקבועה

בעצמו.המרעהמצבכמובן,

ומ"מ,סלקירק,אותחמיץמשחת,מורכבותבמנות

עדאפילומגיעיםטובה,מאיכותהינםהסוגיםכשכל
ק"גל-15אוחי,ק"ג100לכליבשחימרק"גל-3

ק"ג.500במשקלהפרותאצלביוםיבשחומר

אפשרהמנותגייוןידישעלמוכיחים'האלההמספרים

היבש,מהחומריותרגדולהכמותשללקליטהלהגיע

למנתמ"מאוסלקיםתוספת-אחרותבמיליםאו
להפחתתכלל)בדרך(אחריהגוררתאינההפרות,
הפרהע"יהנאכלתתחמיץ,אוירקהשחת,כמות
התוספת.הגשתלפגי

סיכום,טבלאותב-2האלוהידיעותאתלרכזננסה

1בלהט

שוניתמלואבסוגייבשבחומרהצריכה

יבשחומריבשחותר
שללפרהק"ג100לכלהמספואסוג

ק-ג500חימשקל

ק"ג1,5-1,6בינוניתושחתקש

2,4--2,0טובהשחת

שחת,(מגוונותמנות
3,0--2,5מ"מ)סלק,תחמיץ,

ק"ג8,0

10,0-12

12,5--15

2טבלה
חלבלפרותיבשבחומרהצריכה

ק"ג)500במשקל(

בש.חומרחלבתנובת
יומית

ק"ג11ק"ג0

5"12

10"13

15"14"

20"15

25"16

המסמואבסיגיריכוזשיעורעלמישגלתתכדי
מובאיםהראשוןשבחלקהטבלה,להלןאביאהשונים,

חומר-השניובחלקהבחוץ-לארץמהספרותמספרים
שנעשוהמזוןבדיקותתוצאותלפישחישבתיומקורי,

רחובות,-החקלאותלהקרהתהנהשלבמעבדה
בונדי.ד"רע"י

----
יבש.חומרק"גב-100מזוןהריכוז=יחידותשיעור*

שיעורא"ת
הריכוז
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3טבלה
מספואבמוגיהיבשהחומרריכוזשיעור

שונך

:חוץמקורותלפיא.

ק"גב-100זח"מ
יבשחמרהמזון

הריכוז)שיעור(
----------י---------------------

23חיטהקש

64-45שחת

70מעשבים)(תחמיץ

98מאי--יוני)(אביבימרעה

87יולי-אוגוסט)(קיצימרעה

91סלק

:רחובות)(בונדיד"רשלהבדיקותלפיב.

י"ר~המספוא
ין[~ן

וך~
נין

88טובהדע-בקיהשחת

90בינוניתדגן-בקיהשחת

88טובהאספסתשחת

11ראשוןמקצירתלתן

17אפרילמקצירתלתן

16טבעימרעה

23ירוקהאספסת
18שלחיןתירס

19סתויון
11'סלק-מספוא

24רודוסמרעה

בלבדגסממספואלקבלאפשרהלבכמה5.
חוץמקורותלפיא.

ועסיסי,רענןצעיר,העשבשבוהאביביבמרעה

ק"גכ-14-12,5לאכולק"ג500במשקלפרהיכולה

13,5-12האביבבראשיתתמצאשבהםיבשחומר

ייה"מ12-10,5מאוחרתיותרבעונה;מזוןיחידות

בלי)25-16(ק"גכ-20ליצוראפשרלכךבהתאם

שאיןרבות,מסיבותמרוכז.מזוןשלתוספתכל

תנובותלמעשהמשיגיםלפרטן,זהמאמרבמסגרת

במקצת.נמוכות
בדניה,שנעשווממושכיםיסודייםניסוייםלפי

מזוןתוספתשלדלקמןסכימהפרדריקסןמסכם

היוםמשתמשיםבהאשרבמרעה,חלבלפרותמרוכז
בדניה.מאדרחבהבמידה

4בלהט
המרעהבעונתמרוכזמזוןלהוממתמסימה
ביום)חלבק"ג25עםק"ג500במשקללפרה(

מסמא

44,050

35,039

40,046

8,577

13,077

9,355

14,965

11,463

12,365

10,293

16,669

הבהכושר
מספואתשפת.בלבדמהמרעהחצב

ביוםמיהחלבליטרהמרעה
ביום

15,02,0מצוין

12,52,5מאדטוב
10,03,0טוב

7,53,5מספיק

5,04,0די
וישברפת,הפרותאתכשמאביסים

חומרק"גל-12-10רקלהגיעאפשרותחמיץ,שהת
שאיכותבהנחהק"ג),500במשקללפרה(ביוםיבש

ניכוילאחריח"מ.8-7ממסקזה;טובההינההמספוא

לייצוריח"מ4-3עודנשארותהגוףלקיוםיח"מ4

הזאתלתנובהשמעללחלב;חלבק"ג10-7,5של
לתחמיזנוסףאפשר,אםמ"מ.להגישצורךיהיה

עודלהוסיףאפשר-סלקגםלהאביסוהשחת,

ש-נ1עדלהגיעאפשרוככתגסבמספואיה"מ2
חלב.ק"גי--15,21ליצורשבכוחןגסבמספואיח"מ

במספואפרהשלהקליטהכושרלגבולמגיעיםבזה

מ"מבעזרתלהיווצרצריכהנוספתתנובהוכלגס,

בלבד.

מתבססיםברפתההזנהעלהאלההמספריםכל

היום-יומיתבמציאותבלבד.תיאורטייםחישוביםעל

כאלו,גדושותלמנותלהגיעמאדקשהברפתות

שלהתוצאותאתעודאצייןלכן;גסמספואשל

ממש.ברפתותשנעשותצפיותשורות

בהולנד
הגיעוק"ג565הממוצעשמשקלןפרותאצל
מנותכשהאביסוביום,לפרהגסמספואיה"מל-9,5

שמתאיםמה(מיובשועשבתחמיץמשהת,מורכבות
ק"ג).500שללפרותיח"מל-8,5

בשטחנעשורבות-ערךתצפיותשלארוכהשורה

גסבמספואיח"מש-8-7התברר,;בדניהזה

,יח"ממ-9וגם6-5מאשריותרטובותתוצאותנתנו

תוספת
מרוכזמזון
ביוםק"ג

------
2,0

2,5
כ4עך*

3,5

4,0

רקלרשותן
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8שלבגבולותהיההפרותרובלגביהאופטימום
סלק.שליח"מ4-5כללושבניסויהמנותרוב;יח"מ

בנדי.נ:גיך;

יח"מ3-2שחת,יח"ממ-4-3מורכבותמנותנתנו

במספואיח"מל-8והגיעוסלקיח"מו-2-1תחמיץ
ותחמיץמשחתרקמורכבתכשהמנהביום.לפרה
להאביסכלל,בדרךהצליחו,לאטובהאיכותבעלי
פרותהתגלוגםאםגס,מספואיח"ממ-6יותר

השאירוהפרותרוב;יח"מ7עלשהתגברובודדות
מעלהמנותאתכשהעלובאיבוסרציניותשאריות

היחידות.ל-6

הבריתבארצות

אחרימרוכזמזוןלהוסיףנחוץשבטרעהמוסרים

רקמספיקהבינוניתשחתיהראשוניםחלבק"ג9
-מאדטובההיאוכשהשחתהקיוםמנתלכיסוי

-זולרמהומעלחלב,ק"גל-5עדגםלהגיעאישר

מ"מ.להוסיףהכרחי

מצי-האלה,החשובותהתצפיותכלעםבהתחשב

עבורמגותצירוףשלתכניתבדניההיוםעים
בצורהמסכמתזותכניתשונה.ברמת-תנובהפיות

בפר-עליהשדנתיהתורהכלאתביותרהפציתיה

ייצורשלהמכסימליותהאפשרויותעל"הקודמיםקים

גס".מספואשלמוגברותמכמויותחלב,

5בלהט
לפרותמזוןביחידותהמזוןכמדיות

שונותתנובהברמות500,במשקל

מ"מסלק'-ווכח
ותחמיץ

----------------
5--

6--

61-

62-

62%%
631
632

633
634
635

להגיעאפשרשנתית,לתכניתזותכניתנהפוךאם

לפרה,שדרושותהשנתיותהמ"מכמויותשללאומדן
הזנהבתנאימדוברהכל(תנובתה.לגובהבהתאם
הבאיםבפרקים-הסקנדינביותבארצותהקיימים
אנו).בתנאינוכזאתטבלהלהרכיבנסיוןגםייעשה

6בלהט
לפרותבמ"מהשנתיתהתצרוכת

שונותתנובהברמותק"ג500במשקל
גהבשחלבק"ג

ומןשןב-4,9 --
4.000

5.000

6.000

7.000
'11.040
'11.620

מזוןק"ג
גהבשתרוכז

500

1.000

1.500

2.000
3.760

3.960

החלבהגובת
.הישית

ק"גש5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

215

25,0

שומן.4%בןחלבק"ג

המזוןכמויותאתגםכוללים6שבטבלההמספרים
פרותעםהדניותבתצפיותבהןשהשתמשוהמרוכז
הגיעואלומובחרותפרותעםשיא.תנובותבעלות

חלבןק"גל-9.00012.000ביןשנעותקופתיותלתנובות
בתקופהחלבק"ג11.000-אלופרותהניבובממוצע
בשנה.מ"מק"גכ-4000וקיבלו

רבהבמידהמושפעתבמ"מהשנתיתהצריכה
עםבתצפיותבנורבגיה,החלב.שלהתנובהמעקימת

השנתיתהצריכהנעהחלב,ק"ג4200שמניבותפרות
ק"ג),)510-170הצריכהכללשל5%=15%ביןבמ"מ

ק"גש--261ביןשנעוהיומיותהשיאלתנובותבהתאם

מאכ-שימושעלתמידהתבססואלותצפיותוחלב

גס.במספואאפשריסימאלי

בישראלותצפיותניסוייםג.
החקלאותמשרדשלחייםבעלילטיפוחבחווה

היתהשמטרתםותצפיותמבחניםשורתנעשובעכו,

:שאלות2לבחון
ולנצללעכללאכול,מסוגלותפרותינוהאם1.
זגסמספואשלמוגברותמנות
נכון,יותראוהמנות,שלהייצורכושרומהו2.
שלמוגברותמנותתבוסותכשהןפרותינו,של

זגסמספוא

מירחדות.דניותבתצפירת*
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האלה,המבחניםשנישלהתוצאותעלכאןאמסור
לבוקר"ב"דפיםגםפורסמועליהןמדוייקיםשפרטים

תשי"ג.4-3מס.

יהסלקבעונתכזהמבחןנעשה1952בקיץ)1(
מורכבתהיתההמבחןקבוצתשלהיומיתהמנה
שערךשלחין,מרעהבשטחירעיהשעותן,1-מ7
ק"ג3מזון,יחידות4,75בגבולותנאמדשלההייצור

סלקק"גו-22טובהאיכותבעלתבקיה-דגןשחת

מספוא.

ערךיקושיכלללאהזאתהמנהאתאכלוהפרות
הקיום,למנתמחוץהיה,הנ"להמנהשלהייצור
כ-7,5הכילההמנהישומן)4%עם(חלבק"גכ-10

'יבש.חומרק"גו-13,5יח"מ

:כדלקמןהתוצאותאתמסכמיםלמבחןהאחראים

מעשיתאפשרותשישלסכם,אפשרהאמורמכל"

במס-ק"ג)10בגבולות(בינוניותחלבתנובותלהבטיח

מרוכז,מזוןשלתוספתכלבליבלבד,גםפוא

שלחין,שרעהשעותמ-7%מורכבתהגסהכשהמגה

מספוא".סלקק"גו-22טובהשחתק"ג3

בק-הפרות:1952/53בחורףנעשהשנימבחן)2(

מהןחלק(ק"גכ-450בממוצעשקלוהמבחןבוצת
יומיבממוצעוהניבוטהורות)דמשקיותפרותהיו

שקיבלוהממוצעתהיומיתהמנהחלב.ק"ג12,8

:מורכבתהיתה

תלתן/זון)(ירקק"ג24,6

סורגוםתחמיץק"ג18,3

סובה)מאיכות(בקיה/דגןשחתק"ג7,0

מ"מ.ק"ג0,9

המזמותלחקרהמעבדהע"ינבדקוהמזונותכל

הגסהמספואהכילהאלולבדיקותבהתאםיברחובות

יבש.חומרק"ג14,70עםיח"מכ-8שבמנה

הפ-קיבלומעברתקופתאחרי...":נאמרבסיכום

בתיאבוןאותהאכלוברצון,הנ"להגסההמנהאתרות

החלב.תנובתרמתעליפהשמרווהפרותובשלמות,

שלבגבולותהיההזאתהמנהשלהייצורכושר
כלנראהלאשומן.4%בעלחלבק"ג12-10
חלבק"ג12עדחלבתנובותעםשפרותבכךקושי
בלבד".גסמספואתקבלנהביום

התחנהע"ינערכומדוייקיםהזנהניסויי)3(

לבחון:היתההמגמהיגבעבמשקהחקלאותלחקר

מספואשלמוגברותמנותהאבסתשלהאפשרותאת

חצינמשכואלוניסוייםיקצורעונתיירקובעיקרגס

והושגויוני,לחודשועדדצמברמחודש-שנה
מאד.מעניינותתוצאות

המנהפרות,מ-8מורכבתשהיתהאחתבקבוצה
מחציתוירק,ק"ג125היתהלפרההממוצעתהיומית

חיטה,ש"ש,פול,:שונהעונתיירקהשניוחציותלתן

וחמניותתירססלק-מספוא,,בחורףשדהאפונת
הפרותירק,שלזומכובדתלמנהנוסףבאביב.
גרםו-875ביום)מקילופחות(שהתקצתעודקיבלו
מרוכז.מזון

הןק"ג.542היהאלךפרותשלהממוצעהמשקל
4,19%עםחלבק"ג12,5שליומילממוצעהגיעו
כ-10הכילהכזאת,שמנהלאמד,אפשרשומן.

ק"גכ-14-12שהכילוגס,מספואמזוןיחידות

הגסהמספואשללמעשה,הייצורכושריבש.חומר
חלב.ק"ג11בגבולותהיהבלבד,

הפרות-הניסויבאותושעמדהשניה,בקבוצה
לממוצע-גבוהותיותרקצתחלבלתנובותהגיעו
שומן.4%עםחלבק"ג15,8שליומי

ק"ג115היהזוקבוצהשלהממוצעתהמנההרכב

גרמיםמאותכמהשלבתוספההנ"לבצירוףירק

למעיההייצורכושרליום.מ"מק"גו-1,2שחת
יותרלקצתהשניהבקבוצההגיעהגסההמנהשל

המאכסי-המנהנוכר,שאניכמהעדחלב.ק"גמ-12

ירוק.תלתןק"ג165היתהאכלהשהפרהמאלית

ידיעלזהבשטחנעשוממושכיםניסויים)4(

שסרתבקוביבה.היאבעדרההחקלאותלחקרהתחנה
אתלבחון:השאלהאותהבחינת-היתההניסויים

עונתיירקשלמאכסימאליותמגותהאבסתאפשרות

הניסוייםיכאלהמנותשלהייצורכושרואתקצור

וחשוב.רבחומרוהצטבררצופותשנים3נמשכו

טרםזהמעניןוחומרשנה20כמעטעברומאז

להעמידהואילההחקלאותלחקרהתחנהפורסם.

עבודהלצרכיהאלההניסוייםסיכומיאתלרשותי

זאת.
.

לפרטיםלהיכנסאפשרותאיןזועבודהבמסגרת

שרוכזההרבים

ביותר.תמציתיבסיכוםרקאסתפק

שהיומזוןמנותקושיללאאכלההניסויקבוצת

השונים.למיניועונתיירקק"גמ-120-80מורכבות

:כדלקתןתוצאותיואתמסכמיםלניסויהאחראים

כמותמהילבררניתןזובדרך"-הראשונהבשה
שמנתנראה,ימניבהפרהומהברצוןהנאכלתהירק



והחלבהבקרמשק

ז"--60%05שמכילירקק"גמ-80מורכבתירק

מזוןלספקיכולהבקר,אפונתמ%-ו1-40%תידם
תוספתבליחלב,ק"גיותר)או(12-10לייצור
שחת.שלכלשהי

כותבים:הםשניהבשנה

למסקנה,להגיעאפשרזו,בשנהנסיוננוסמךעל"

אפריל,סוףועדמנובמבר-החורףתקומתשבכל

בגבולותתנובותלהשיגאפשרחדשים,6היינו

כשמנתמרוכז,מזוןשלתוספתבליחלב,ק"ג15
ביום".לפרהירקק"ג100שלבגבולותהיאהירק

הפרההניבההשנה,אותהשלשנתיבסיכום

ב-290שומן,3,5עםחלבק"ג4.400-הממוצעת

ו-500ירקטון28:היתההשנתיתומנתהחליבהימי

כללשלכ-15-20%סיפקהמ"מ(מרוכזמזוןק"ג

התצרוכת).

ובסי-שנה%רקהניסוינמשךהשלישיתבשה

:נאמרכומו
לפרהכיהוברר,השלישיתהניסויבתקופת..."

3,5%עםחלבק"גל-4.500מגיעההשנתיתשתנובתה

המזיניםהחומריםמתצרוכת90--95%לספקאפשר
מסוגלותשהפרותכיווןאפשריזהדבריגסמזוןע"י

20-18ולהניבליוםעסיסימזוןק"גכ-120לאכול

מ"מ".שלתוספתכלבליחלבק"ג
ק"ג2310הממוצעתהפרההניבהחליבהימיב-146

טון17,6בממוצעקיבלההיאישומן3,70עטהלב
עונתייםגידוליםויתרםתלתןהיושכמחציתםירק

המנהגודלמרוכז.מזוןק"גו-264שחתק"ג23שונים,
בתוספתירקק"גכ-97איפואהיההממוצעתהיומית

ל-12,8הגיעההיומיתהחלבתנובתמ"מ..גרם1468

המשקל;ק"גל-16,4חליבהוליוםבעדר,לפרהק"ג
ק"ג.582היההפרותשלהמ'מוצע

לגמרימאשריםאינםאמנםאלהממוצעיםמספרים

ק"ג20-18שלייצור-לעילשצויינוהמסקנותאת

שהמסקנותייתכןאבלבלבד,ירקעלביוםחלב
מסוי~-ובמנותבודדותפרותשללהישגיםהתיחסו

שנעשואלהנרחביםנסיונותשגםספקאיןאבלמות,

ללאהוכיחוהחקלאותלחקרהתחנהשלובעדרהבגבע
ק"ג12-10שלתנובותלהשיגשאפשרספקשלצל

בלבד.ירוקמספואעליותר,ואףחלב
גםשאליונוסף,דברהתבלטאלהבניסויים

המנותיהמקצועיתבספרותהאחרוןבזמןלבשמגו

מזון,יחידות10אמנםהכילואלהבניסוייםשהוגשו

בשדות-קצורמירקבעיקרןמורכבותבהיותןאבל

מנותמאשדיבשבחומריותרעניותהיוהןשלחין,

להניחאפשרותחמיץ.שחתירק,שלמשולבות

חומרק"גכ-14-12רקרובפיעלהכילושהמנות
הנמוך,הייצורלכושרהסיבההיאשזאתויתכןיבש,

כאלה.מנותשליחסי,באופן

במשקשנעשובתצפיותהשנהגםראינודשהדבר
לבירורתצפיותהקיץנערכוזהבעדרגבעת-עוז.

מספוא.סלקשלמוגברותמנותבהאבסתהיעילות

:דלקמןיומיתמנהקיבלההראשונההתצפיתקבוצת

*יח"מ0,74שחתק"ג2

2,50שלחיןמרעה

4,32מספואסלקק"ג60

5,94מ"מק"ג6,6

יבשחומרק"ג15,5בממוצעהכילההזאתהמנה

היומיתהתנובהימזוןיחידות13.56שלערךבעל

הייצורכושראתלנכותאםק"ג.21,8היתהלפרה

המנהלזכותישאריח"מ))5,94המרוכזהמזוןשל

חומרק"ג9,6עםמזוןיחידות7.61שהכילההגסה,
הלב.ק"ג7רקיבש,

:יומיבממוצעקיבלההשניההתצפיתקבוצת

יח"ם1.11.שחתק"ג3

2,50זרועמרעה

4,38סלקק"ג60

3,26מ"מק"ג3,6
11,25בס"ה

,יבשחומרק"ג13,8עםמזוןיחידות11,25בס"ה

כושרילפרהחלבק"ג19,7היתההיומיתהתנובה
היההמזיןשערכההגסה,המנהשלהייצור

איפוא,היה,יבש,חומרק"ג10,5עםמזוןיחידות7,99

ק"ג11,5המרוכז)מהמזוןשנוצרהחלבניכויאחרי(

חלב.

פרותלהזנתטבלהלהרכיבאנסההבאבמאמר

מאכסימאליותכמויותעםשונותתנובותרמותבעלות

המחקריםשלעקרונותעלואתבססגסמספואשל

המיו-למציאותובהתאםזהבמאמרמסרנושעליהם

שלנו.חדת
יבוא)המשך(

לויאוריאל

לבקרהמחלקהמנהל

ברחובותהמזונותלחקרמעבדה~נבדקוהמזונותכל*




