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הנתוניםמספר1997.משנתנתוניםעלעזרא

שנבחנוהחודשיםומספר1046,היהשנבדק
לבין5.8ביןהיההחמיצותערכיתחום9.היה

גםכךמובהק,היההמשקיםביןההבדל6.2.
והשפעתמובהק,באופןנבדלוהחודשים
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אחוזביןחד-משמעיקשריששאכןברור

במסגרתאמנם,החמיצות.דרגתלביןהחלבון

הגבוהים(SH)חמיצותערכיחסריםזהניתוח
אקסטרפולציהאפשריתזהבמקרהאךמ-6.2,

מובהקיםהיוה-1(ב(הרגרסיהמקדמישכן

ק,10.0(.(
ואשרהשדהמתצפיתשנאגרוהנתונים

פעםזאתסוגיהלבחוןאיפשרולהלןתפורט

נוספת.

באמצעותנבדקההשיטהמהימנותא':שלב
דוגמה,אותהשלחזרותביןהשונותבדיקת

נדגמוכךלשםמכשיר.אותוידיעלנבחנואשר

תל-במחלבתנבדקומשקיםשישה(משקים11

כאשררחובות)במחלבתמשקיםוחמישהיוסף

תת-דגימות6-5נבחנומשקדגימתמכל

תת-הדגימותכלכ"א).סמ"ק200שלבנפח(

אוטומטיטיטורבמכשירחמיצותלדרגתנבחנו

מחלבה.בכלבלבדאחד

מחלקונלקחומשקמכלהחלבדוגמאות
מוטהחדרתבאמצעותהחלבמיכלשלהעליון

בכלירוכזהחלבבקצהו.כוסיתעםמנירוסטה

מכןולאחרהיטבעורבבליטר,1.5שלאיסוף

אקראי.בסדרמוספרואשרלכוסיותפוצל

מקוררתבצידניתנשמרוהחלבדגימות

אללהגעתםעדקרחפתיתיבאמצעות
בכלנבדקה(SH)החלבחמיצותהמחלבה.
ספירתנבחנהגםבחלקןכאשרהדגימות

צורפוהללוהחידקיםספירותנתוניהחידקים.
ביןהמתאםבחינתלשםב'משלבלבדיקות

חידקים.לספירותחמיצותדרגות

האחריםההבטיםנבחנוזהבשלבב':שלב



המבוקרתהתצפיתלעיל.שמפורטיםכפי
ומושביים)קיבוציים(משקיםב-40בוצעה

ספירתחמיצות,ד'-גתשלמרשומותשנבחרו
מאגרמתוךסומטייםתאיםוספירתחידקים
שנבחרוהמשקיםההתאחדורנ.שלהנתונים
כלהרשומות.קצוותמשניהיוהניסוילצורך
20דגימות,300סה"כ:(פעמייםנדגםמשק

באחתטכניתתקלהבשלנבחנולאדגימות
המחלבות).

שהוזכרהבמתכונתנלקחוהחלבדגימות
בדרום)(לשלשפוצלהדגימת-משקכללעיל.

כ-תת-דגימהכל(תת-דגימותבצפון)(ארבעאו

למחלבההועברהתת-דגימהכלסמ"ק).200
מחלבות)ביןההבדליםבחינתלשם(שונה

הבאים:המדדיםונבדקו

ח5.-חלבחומציותדרגתו.

הדגימות.מןבחלקחק2.

Platc)Standardכלליתחידקיםספירת3.
טח(0((.

סומטיים.תאיםספירת4.

החלבון.שיעור5.
ומשקיםשיתופייםממשקיםנלקחודגימות
הארץ.רחבימכלמושביים
יבנה,ניר-גלים,שיתופיים:משקים-דרום

קבוצתכנות,מנחם,כפררבדים,חיים,חפץ
חורון.מבואעוז,מגדלצורים,ראששילר,

משפחתיים:משקים-דרום
סטרשנוב.מיינרט,יהושע,ברסקיבנים:ניר

מרקס.צביאורות:
"2.מרכזיתמחלבהבאר-טוביה:

בניכוין.פר,ידכ:ןרם,אישורבורג:כפר
שמעון.טהרפליקס,בוקובזהעזריקם:

שיתופיים:משקים-ומרכזצפון

כפרהגולן,רפתגמלא,מעלההבשן,אלוני
חייםגבעתיפעת,ילבוט,מעלהמירב,חרוב,

איחוד.חייםגבעתמאוחד,

משפחתיים:משקים-ומרכזצפון
נחמיה.עסיסאביב,דודבןאיתן:אבני

יובל.מסהדוד,מאירבןגולן:נאות

אהוד.אהרונובקובה,שטורךיואב:גבעת
מנחם.לויויקטור,אוזןיורם,סהראמץ:
בן-זאב.זאבישי,אופירתגלה:

תוצאות
הבדיקהמהימנות-א'שלב

נורמלית.להתפלגותנבחנוהמדדיםכל
המודלSAS.שלא1[0בתכנתנבחנוהנתונים
היוהמשתנים.)1מודל(קינוןמודלהיהשנבחן

תוצאותכאשרמחלבהבתוךומשקמחלבה,
שימשותת-הדגימותשלהחמיצותבדיקת

משקים.בתוךכחזרות

1.מודל

ץן=B4+4(0+)י
חמיצותדרגת=ץןכאשר:

מחלבותביןהבדל=,4

משקיםביןהבדל=48((

דגימותביןאקראיתשגיאה=0ן
המשתתפיםשהגורמיםמראיםהממצאים

דרגתמשונותכ-66%מסביריםזהבמודל
וכךמובהק,הבדלהיההמחלבותביןהחמיצות.

)0.0001(9(.מחלבהבתוךמשקיםבין
היולאמשקאותושלדגימותביןההבדלים
לפיגםלראותזאתניתןק(9971.0)(.מובהקים

1.בתרשיםהתקןסטית

1.תרשים
**י.,
י-

1ןתל-יוסףדחויי
"*

וקן.,

ן,
*ג*.***ו*4*

הש

ב'שלב

ביןההבדלנבחןGLMSASשלבמודל

קינוןמודלהואאףהיהשנבחןהמודלמחלבות.

בתוךמשקתאריך,היו:המשתנים2(.מודל(



משקים.בתוךכחזרותשימשוומחלבותתאריך

2.מודל

ץ_"=4+84(ס+(ן

חמיצותדרגת=ץןכאשך:

הבדיקהתאריך=4

תאריךבכלשנדגמומשקים=48((

מחלבותביןאקראיתשגיאה=0ן
ולאזורהצפוןלאזורבנפרדהורץזהמודל
שונה.נתוניםמבנהבשלוזאתהדרום
הסבירובמודלזההמשתתפיםהגורמיםצפון:
תאריכיםביןהחמיצות.דרגתמשונותווי-כ8

ביןוכךהחמיצות,בדרגתמובהקהבדלהיה
כאמור,ץ,1000.0)(.בדיקהמועדבכלמשקים
קיימיםהאםלבחון,היתההמודלמגורת

שהועברומשקמאותודגימותביןהבדלים
מובהק.הבדלנמצאשונות:למחלבות

מחלבתביןץ1000.04)(.מחלבותבין
אחתכל(תנובהמחלבותשארלביןשטראוס""

ו).טבלהץ,1000.0),מובהקהבדלהיהבנפרד)
תנובה""מחלבותביןההבדלנבחןכאשר

המתוקניםבממוצעיםשינוייםחלולאבלבד
בלבדתנובהמחלבותבין1.בטבלההמופיעים

ל"תל-אביב"חיפה""ביןמובהקהבדלנמצא

ל"תל-חיפה""ביןגבוליהבדלוכןץ(100.0,(
ביןמובהקהבדלנמצאלאק,90.0)(.יוסף"

ל"תל-יוסף".תל-אביב""

חמיצותדרגתתוצאות1.טבלה
שלתקן)שגיאת1מתוקניםממוצעים(
בצפון.מחלבות

תקןשגיאתמתנקזממוצעמתלבה
5.830.025חיפה

6.050.030שטראוס
5.730.025תל-אביב
5.770.025תל-יוסף
לאלהדומותזהבמודלהתוצאותדרום:
במודלהמשתתפיםהגורמיםלעיל.שהוצגו
ביןהחמיצות.דרגתמשונותכ-80%הסבירו

החמיצות,בדרגתמובהקהבדלהיהתאריכים
ק1000.04)(.בדיקהמועדבכלמשקיםביןוכך
שישמראהבמודלמחלבה""גורםכאןאף

דרגתץ1000.04)(.מחלבותביןמובהקהבדל
גבוהההיתהטרה""במחלבתהחלבחמיצות
ו"טנא"רחובות""שלמאלהמובהקבאופן

היהההבדלל"טנא"רחובות""וביןץ100.04)(,
להלןהמופיעיםהממוצעיםץ90.04)(.גבולי
2(.טבלה(מתוקניםממוצעיםהינם

חמיצותדרגתתוצאות2.טבלה
שלתקן)שגיאת1מתוקניםממוצעים(
בדרום.מחלבות

תקןשגיאתמחוקןממוצעמחלבה
5.830.034רחובות

6.210.061טרה
5.760.034טנא

גםביטויהאתמוצאתמחלבותביןהשונות
2.בתרשים

SHדרגותביןהקשר
חידקיםלספירות

באמצעותנבחןזהקשר
SHדרגותביןקורלציהמבחן
שהומרהחידקיםמספרלבין
החידקיםמספרוביןללוג

כ-כללהנתוניםקובץהגולמי.

נתונים.זוגות501

נמוךהיההקורלציהמקדם
מספרלביןSHדרגתבין

)0.10-ללוגמומרחידקים

לביןSHדרגתביןוכןץ2.04,(

)0.17-,גולמיחידקיםמספר



הורידיותררגישיםבמבחניםשימושץ,20.0(.

שניביןההתאמהחוסרל-0.קרובהמקדםאת

הבא.בתרשיםביטוילידיבאאלהמדדים
שניביןכלשהוקשרלמצואנוספיםנסיונות

חזקהבדרגותפולינומיישר,קו(אלהמדדים

ביותר.חלשקשרעלהצביעושונות)

pHלדרגותSHדרגותביןהקשר

אק;למדדהפוךבמתאםנמצאSHמדד
שניביןליניאריהקשרץ,0.589.1000.0-=[,

2(:תרשים(הבאבתרשיםמופיעאלהמדדים

ןי=53.0)(:הרגרסיהנוסחת

קא=ד.990.0-53א5ח

SHלדרגותבחלבתלבוןאחוזביןהקשר

בניתוחשהובחןלזהדומהליניאריקשר

בעבודהגםנמצאעזו-אאפריםידיעלהנתונים

זאת.
גסןהו,)(5א)=172.5().119%%)חן",יחק

מסקנות
בחינתבאמצעותנבחנההבדיקהמהימנות

לשתישהוכנסוחלבבדגימותSHדרגות

ההדירותשרמתמלמדיםהממצאיםמחלבות.

הבדלאין(גבוהההיאדגימותביןחזרתיות)(

בדיקתמבשירומכאן:דגימות),ביןמובהק

מהימן.הואהחמיצות

מאותולדגימותהוכחנהמחלבותביןשונות

מכיוללודאיקרובנובעתזאתשונותמשק.

גודלמעבדות.ביןשוניםמתנאיםאושונה
מיחידתקטןכללבדרךהיהמשקבתוךהסטיה

SHמצטבר9096עד(מקריםשנימלבדאחת
קטןהיהSHבדרגתהסטיהגודלהמשקיםבין

אףשעללאמר,ניתןמכאןל-0.760(.שווהאו
מעבראינןהסטיותמחלבות,ביןהבדליםקיום

ח5.שלאחתליחידה

חומצההצטברותעלמתבססSHמבחןאם
תוצאותהחידקים,במספרהעליהעםלקשית
אלהפניעלטופחותלעילהמתוארותהבדיקה
ביןביותרחלשקשרנמצא-לכךהטוענים

בתחומיהחידקיםמספךלביןחמיצותדרגת

ל-1000ביןחידקיםספירותהבאים:הבדיקות

בין(SH)חמיצותמושבות/מ"ל;1,000,000

ל-קרובהקורלציהשמקדםמכיווןל-4.64.6.6

חידקיםמספרביןקשרשבללאמד,ניתן0

מקריהואהנ"לבתחומיםחמיצותלדרגת

שללממצאיםתואמיםאלהממצאיםבהחלט.

כיווןזאת,עםקודם.במאמרשהוזכרהעבודה

חידקיםבספירותנתקלנולאזהשבניסוי

לבחוןישחידקים/מ"ל,ל-106מעלהגבוהות

יימצאזהמסףגבוהותחידקיםלספירותהאם

לבחוןישלחילופין,החמיצות.לדרגותמתאם

חידקיםלספירתחמיצותביןהמתאםאת

נכונהתייצגואשרכהעדמהנהוגהשונה

נקיות".לא"חליבהמערכות

SHחמיצותדרגתבין0.5שלשלילימתאם
יי=53.0)(יחסיתגבוההסברמקדםועםל-חק,

דרגתביןחזקיותרהרבהקשרעלמראה
אךחידקים,למספרמאשרל-חקSHחמיצות

חקביןבמתאםמוסברלהיותיכולאינוזהקשר
pHביןהמתאםמקדםשכןחידקימ,מספרלבין

ניתןמכאן)0.02=[(.ל-0נטהחידקיםלספירת

חמיצותמדד-אלהמדדיםששנילהסיק,

(SH)ומדדpH-מצבואתנכונהמייצגיםאינם
הקשרהנ"ל.בתחומיםההלבשלהבקטריאלי

שלמשותפתהשפעהעלמעידביניהםהחזק
שונים.גורמים

דרגתעלמשפיעאמנםבחלבהחלבוןאחוז
בהרבהקטנההשפעתומידתאךהחמיצות.

תוספתאחרות:בעבודותעליהשדווחמזאת

ב-החמיצותדרגתאתתעלהחלבון196של

הוכחהכלכעתבידינואיןולכן,0.18-0.17

נורמטיביותחלבוןתכולותבעלשחלבלטענה

חלבוןתכולתבתוכוהכוללתחום)496-316,

לאחרכשבועופרותמבכירותחלבשל

שלהחמיצותדרגותעלישפיעההמלטה)

לבחוןישקנס.עליושיוטלכזאתבמידההחלב
הפרהגילביןאפשרילקשראחרותסיבות

בכלל.אםחמיצות,לדרגת

סיכום

אינו(SH)החלבשלהחמיצותדרגתמבחן

החלבשלהבקטריאליאיכותואתלייצגיכול

לפחותהמקובלות,החידקיםספירותפיעל



זאתבעבודהשנבדקוכפיה-'SHדרגותבתחומי
SHבדרגותשגםלהניח,יסודיש)6.6-4.64(.

אי-סמךעל(חלשיהיההמתאםיותרגבוהות

הזיקהאתשיחזקכלשהוקשרלאתרהיכולת

חוסרסמךעלוכןאלהמדדיםשניבין

בתנאיגםהללוהמדדיםשניביןההתאמה

חידקיםלספירתאחרשמבחןיתכןהשטח).

ח)5(.החמיצותלדרגתיותרטובמתאםיניב
מאופייניםהאוטומטייםהטיטורמכשירי

גבוהה.בהדירות
עםחמיצות.בבדיקתמחלבותביןהבדליש

מ-0.760בפחותבד"כנעיםאלההבדליםזאת,

המשקיםשיעור0.35+0.27,ממוצע(SHדרגת

641.ועדאחתSHדרגתמעלחריגההיתהבהם
-.)5%

המעקבועדתשלשולחנהעלהונחזהדו"ח

החלב.מועצתשל

אתתרמואשראלהלכללהודותברצוננו

ועדתע"ישמונההצוותזאת:לעבודהחלקם

מנהליםטכנולוגים,הרפתות,בעליהמעקב,

יג~ואחרים.המעבדותועובדי




