
והזנהמזונות
ניושיורקמדינתבצפוןשבוע

ניו-במדינתלשבוענסענואוקטוברבסוף

סיורכללהשבועשלהראשוןהחלקיורק.

חברהן4.א.י4.1.,חברתעםבתיאוםשנערך
דה-חברתעםגשיתוףהקימהאשרמשפחתית

לניסוייםנחלבות))930גדולמשקלאוול

הדרכהשירותימספקתהחברהוהדגמות.
נפגשנוארצות-הברית.צפון-מזרחבכלוייעוץ

קבועבאופןמריציםאשךהמקצועאנשיעם

(MILKPRODUCTION.COM)באינטרנטאתר
באזור.רפתותובמספרשלהםברפתוביקרנו

הזבלהפרות.נוחותשלולאהאקליםתנאי

מענייןנסיוןוישהפרדהלמתקניבשקידהנאסף

ברפת.חוזרלשימושאנרגיהמעטממנולהפיק
הרצפותוחימוםהחליבהלמכוןמיםחימום(

בחורףושלגקרחהצטברותלמניעתהרפתבכל
הקר).

למעלה.אי-שםהרגל-הלוחמתמנוחת

שפירריורםקרול,עופר

לאחופשוטההרגל-הלוחמתמנוחת

משותףמכנהמצאנושביקרנוהרפתותבכל
כנראהנובעאשרוהמזוןהמבניםבאירגון

ולחחםשהואזהלאזורהמשותפותמהבעיות
המבנים,בחורף.ומושלגקרבעיקראבלבקיץ,

מיםמזרןסוגים:משנימזרניםעםתאי-רביצה

המזרניםעלגרוסים;גומיבחלקיממולאומזרן

לרגליאויוהרגליים,ומסודר.נקינסורתרפד

תופעותראינוביקרנובהןהרפתותבכלהפרות.

רבותומעלה,מהעקבטראומטיותפגיעותשל

מצליעותסובלותוהזקנותהמבוגרותהפרותמן

לכולםבתאי-הרביצה.מרביצהפגיעותשמקורן

שלמחדלברירתזאתשתאי-הרביצהברור

שמכסיםקרמיקהאריחימצאנובאבוסים

התוצאה,המזון.מונחעליוהראשוןהמטראת
שמאפשרחלקאבוסהמזון,נקיוןעלשמירה

ותרומהונעימה,חלקהבצורהלאכוללפרה
תמונהראהלהמחשה(המזוןלצריכתמרבית

באמצעותהמזוןוקירובהאבוסנקיוןמצורפת).
בעלותרחבותכגפייםעםבובקט)(קטניםכלים

עללדרוךלאשמאפשרותמגומיתחתוןחלק

האבוס.שלושבירהשחיקהומונעותהמזון

עלומבוססתהמשקיםבכלדומהדיההזנה
בשיחהמקומי.מייצורגסבמזוןשימוש

האיששהואChaseLarryDrעםמשלימה

קורנלבאוניברסיטתההזנהבמדיניותהמרכזי

ומחירהמשקיםעלהכלכליהלחץכינאמר,

ארה"ב)בכלהשנהוכנראה(באזורהנמוךהחלב

עלהאפשרככללהתבססהחקלאיםאתמחייב
הניתןככלולצמצםבמשקהמיוצרהמספוא



קרמיקה.מצופהאבוס

כ-המכילהטיפוסיתדימנהראינומזון.רכישות
שילובשעיקרוגסממזוןיבשחומר50-55%

מעט(עשבותחמיציתירסתחמיץבין
אנרגטיוערךחלבוןי~18.5-20אספסת),

להמחשהנטו.אג'מגה-קלכ-1.76שלממוצע
לפיחושבהאשרהמנהדוגמתמצורפת
כאן:המצויינותהדרישות

גוף:משקלחודש,50הגיל:הולשטיין,הגזע:
3.1,גופנימצב118,בהריון:ימיםק"ג,675

ק"ג/יום.37חלב:תנובת

לראשיבשחומרבק"גהיומיתהמנה

כ-65%מכילההמנהשנמסרו,הנתוניםלפי

נטו,אג'מגה-קל1.76חלבון,20.1%יבש,חומך
עולההזההדברוכל3811פל"מגס,מזון"501
ליום.לפרה515.72חשבונםלפי

כאמורבאשרנוספותמנותלפדחטעםאין
והרצוןביותררבהמשקיםביןהדמיוןלמעלה,
רבחוץממקורותמזוןמרכישותלהימנע
מנסיםלאלמהלהביןניסינולכולם.ומשותף
עמילןהמספקיםאחריםגרעיניםמעטלקנות
המהיד.בשאלתונבלמנויותרפריקמעט

שלכתוצאהכנראהוזהרזותדיברובןהפרות
נובעאשרלחלבוןהאנרגיהביןנכוןלאיחס

עםיחדגרעיניםאי-קנייתשלממסורתבחלקו
בעלישניהםוחלבון,סיבעתירצפוני""גסמזון
המקובלהגסמהמספואמהירפריקותקצב

נובעוזהכ)-3015(נמוכהדיההתעברותאצלנו.
עיקריות:סיבותמשלושלדעתנו

לרעתאנרגיה:תלבוןיחסהמנה,הרכב1.
האנרגיה;

בתחלובה;יום)!(מששיםהחלB.S.Tהזרקת2.

)60(.מנוחהימי)!(ששיםרק3.

תירסתחמיץ
שניקצירעשבתחמיץ
שלישיקציראספסתתחמיץ
פלומהעםכותנהגרעיני
דקה)גריסה(גרוסתירס
בירהגפת

סויהכוספת
וויטמיניםמינרליםתרכיז

שונים)חלבוניםבעיקר(תערובת
24.00ק"ג)(נאכליבשחומרס"ה

1

ן:::



301חוברת

ובהםשוניםחלבוניםשעיקרןבתערובות
רביםתוספיםשלשילובמצאנוודםדגיםקמחי

השניכחוטאבלאורגני,אבץועדבשמריםהחל

סופחיבתוספיםמשתמשיםכולםהבדלוללא
למחשבה.מענייןחומרבהחלטוזהרעלנים

שלשילובובעיקרשחתמעטביבשות
תחילתביןאבחנהקיימתותירס.עשבתחמיצי

המנההיובשבתחילתכאשרלהכנההיובש
מזוןכו-"809נטוא'1.46חלבון,כ-"139מכילה

ל-14.590,עולההחלבוןבהכנהואילוגס

כל-6815.הגסוהמזוןנטואג'ל-1.58האנרגיה

מזוןבחומריאבלאצלנו,למקובלדומהבעקרון
אבלמתאימים.פחותומעטפריקיםיותר

שיש.מהכנאמר,זה

שיפורשלמענייןתהליךמצאנובעגלות
עתירותמנותשלמשילובכנראההנובעבגדילה

המשקלשתוספותומאחראבלוחלבון.גסמזון
מזריעיםכולםכמעטמבעבר,טובותבעגלות

כ-380שלובמשקליםחודש21בגיללראשונה

חודש.21-22שלבגיללהמלטהומגיעיםק"ג
ראויבדיוקלנונראהלאאבלמעניין,תהליך
לחיקוי.

תנובותבאזוראיןה-BSTולמרותלסיכום
בהוצאותלחסוךרצוןומתוךבנוסףמרשימות.

נמוכות""למנותהפרותאתלהעבירנוהגים

הואשגםדברהתחלובה,ובסוףבאמצעיותר
ומבליכנראהאבלהייצור,להגברתתורםלא

אתבמידת-מהלשפרלהןעוזרלכךלהתכוון
היובש.לקראתהגופניהמצב
קצרשהואאפילושבועחצישלקצרסיור

השלכתאתלזההוסףומושג.תמונהנותןהוא
מרשיםיפה,אינדיאני"קיץ"שלהצבעוניות

ביקור.ושווה

שלהשנתילכנסנאספנוהשניהשבועלחצי
ארוכהמסורתהזהלכנסקורנל.אוניברסיטת

הפעםוגםבהזנהוחידושיםסיכומיםהצגתשל
התאכזבנו.לא

CONFERENCENUTRITIONCORNELL2002
כמההיו,השנהבכנסהמרכזייםהנושאיםבין

חלקוהעמילן).דופן-התא(הפחמימותמפתיע,
אתלהשליםלנועזרושנאמרומהדבריםניכר

מצאנולאולכןבנושאמעטלאכאןשנכתבמה
אחתמאידך,זה.במקוםלפרטםלנכון

בתמרידר'ידיעלשניתנהההרצאות
מעניינתלנונראיתפלורידהמאוניברסיטת

כאןאותהולהביאלנסותכדימספיקוחשובה

במלואה.כמעט

להבנתביותרהפשוטהכליזהוהפרהפרש
ידיעלהמזוןשלוהתסיסההנעכלותמידת

יפהדילהביןלנונותנתבפרשהתבוננותהבקר.

המצבאתלהביןהנאכל,הסיבואורךמבנהאת
ואתהנצרךהאפקטיביהסיבשלהפיסיקלי
המסיסותהפחמימותומקורסוגשלההשפעה

לאהמזוןבובמצבהכרס.חומציותמצבעל
שלהנעכלותעיקרעוברתבכרסטובנעכל

דישאיןבמידההדק.למעיוהעמילןהחלבון
המעיעדייןנותרהדקבמעיהעיכולבתהליך
לפניהמזוןיתרתלעיכולאחרוןכמפלטהעיוור

לפרש.נעכלשלאהחומרמעבר
העיוורבמעיהפעילותבהםבתנאים

החלקוקטןתקיןהכרסתפקודמצטמצמת
תנובהגבוהותפרותעיכול.ללאשנפרש
זרימתבקצבעליהישולכןרבמזוןצורכות

המזון.לקירובבובקט

EVALUATION:MANURE
FOR700]PRACTICALג

cowsYOURREADING
י-'LIITive[sityHall.BathMar)(]ההן-ו()וק.

מעשיכליהפרש:הערכת-חופשיובתרגום
הפרה.להבנת



עוברמעוכללאחומרויותרהכרסדרךהמעכל

ישנותמידלאולכן,העיכולמערכתיתרתדרך

הפרשותכולותמבנהביןושליליישירקשר
המזון.וממשקהפרהבריאותלמדדי

בכרסהתקינההפעילותנפגעתבהםבתנאים
אצידוזיסהתפתחותשלבתנאיםשקורהכפי

בהגברתלצפותניתןהכרס)בחומציותעליה(
בגיןגםלנבועיכולותעיכולבעיותהתסיסה.

ו/בפחמימותלא-מאוזנתמנהממשק,תקלות

וישלבחוןרצויאותםהסימניםגס.מזוןאו

הם:אפשריתתקלהלגבימרמזיותרבהם

בחומציות).עליה(בכרסב-חקירידה*

הכרס.בתנועתיותעליה*

הגרה.העלאתובפעילותבקצבירידה*

בעיקרהמזוןבצריכתגדולהיומיתשונות*

בודדות.בפרות

הפרותשלהפרשבמרקםרבהשונות*

בקבוצה.השונות

ומבעבע.תוסספרש*

בפרש.ריךשלהופעה*

מ-1הארוכיםהסיביםבשיעוריעליה*

בפרש.ס"מ

נעכלים.לאסיביםשלהופעה*

ולאשלמיםגרעיניםשלהופעה*
מעוכלים.

המזון.בנצילותירידה*

ביחסמהצפויגדולהשהיאבתנובהירידה*

הנאכלת.למנה

הפרשבמרקםשינויכלכילומר,ניתןכללית
שינותנצפיתכאשרובעיקרהתיחסותמחייב

תנאיםבאותםהפרותכלכאשרבמרקםרבה

שרקובמידהמדאיגשינויכללאמנה.ובאותה
סביר,עדייןזהשוניםנראיםמהמקריםכ-5%

לב.לשיםחובהתמידאבל

האםיהיו:נשאלאותןהמרכזיותהשאלות

השונות,הפרותביןמאדשונהרך,קשה,הפרש

חומריםשלרבהתכולהישריר,ומכילתוסס

חשובתמידוכד'?נעכליםולאסיבארוכי

בנפרדאחדכלהמזונות,אתלבדוק

נקיוןאתלבדוקולעובש.להתחממות

הרביצה.משטחומצבהשקתותהאבוסים,

4-5שלמדגםידיעלתעשההפרשדגימת

חומרללאתילקחהדגימהלקבוצה.פרות
רגילהביתיתבנפהותנופהמזוןושאריותריפוד

איטריות).בהשמסנניםכזאת(מ"מ.כ-1.6של
מיםזרםתחתבנפההדוגמהאתלהחזיקיש

יחסיתבקלותיהיהניתןהשטיפהולאחריציב

והכלתיהארוכיםהרכיביםשיעוראתלאבחן
ישהתוצאהוהבנתלניתוחבדוגמה.נעכלים

גרעיניאיןאוישהאםהמנה.הרכבאתלדעת

והאםירקבמזוןישהאםכותנה,
נותר.

חומר
בנפהנותרושלמיםגרעיניםכמהבנפה.ירוק

אובתחמיץשלמיםגרעיניםיהיוהאםונוסיף,(
הנכונהההשוואהמשקובכלמקרהבכללאו).
מה"תמידולאעצמוהמשקשללתנאיםהיא

השכנים".אצל

מצביעהארוכיםחלקיקיםשלרבההופעה

והיתהבכרסזמןמספיקשההלאהמזוןכיעל

כלעלהמיקרוביאליהחלבוןבייצורפגיעה

זהשאיןבמידהלבעיה,הפתרוןבזה.הכרוך
הפיסיקליבמבנהכנראהמצויתחלואתי,מצב

כמואפקטיבי.דופן-תאשלובמחסורהמנהשל

בטכנולוגיהתקלותעללהצביעיכולהדברכן,

דיוישתקיןהבלילבובמצבהבליל.הכנתשל

רובץמהעדר5~50לפחותבמנה,אפקטיביסיב

אחריםהפרעהגורמישאיןבתנאיגרהומעלה

בסביבה.

בעיהרקאינהאפקטיביסיבנוכחות
וקצבהמזוןלמקורגםחשיבותישפיסיקלית.

יותריספקתמידעשבמהנסיון:בכרס.פריקותו

כמותבאותההניתנתמקטניתאפקטיביסיב

מכילחיטהתחמיץ(פיסיקלימבנהובאותו

וכד').תירסמתחמיץאפקטיביסיביותר

המזוןוכאשרבמינוןמצויהפתרוןאלהבמקרים

רבפריקותקצבבעלו/אואפקטיביפחותהוא
המטרהכלבמנה.שיעורואתלהעלותישיותר,

נועדההאפקטיביהסיבמינוןעלההקפדהשל
העיכולתהליךוכללהכרסתפקודעללשמור
התקין.

בפרשעיכולעברשלאחומרשלרבהנוכחות
ובמידתהכלליתבנעכלותבעיותעלמצביע

נוכחותכילעובדהלבלשיםכדאיהמזון.ניצול

בעיכולבעיהעלמעידהבפרשגרעיניםשל



כ-מכיליםהגרעניםבממוצעבאשרהעמילן,

גםכילזכור,הראוימןזהעםיחדעמילן.60%

שלאעמילןישבפרששלמיםגרעיניםללא

מעידהרקשלמיםגרעיניםנוכחותולכןנעכל

הבעיה.שלהחומרהמידתעל
פריקיםמזונותשלבפרששרואיםבמידה

בזהישהדרים,קליפותלמשלכמובמיוחד,

הבעיה.חריפותלמידתמדד

ידיעלמותקף""בכרסהמזוןכאשר

ונוצריםמיקרואורגניזמיםשלמגוונתאוכלוסיה

והחומרהכרספעילותונפגעתבמידהולכןגזים

הפרשהמזון,עםיחדלפרשמופרשנעכלשלא

כמוכמענונראההדברולפעמיםתוססנראה

ביתרתשנוצרמיקרוביאליחלבוןגילוח.קצף

הואגםנשטףבכרסולאהעיכולמערכת
בניצולמשמעותיתפגיעהומתקיימת

צפויהנוספתתוצאההתזונתי.הפוטנציאל

העיכולמערכתבדופןפגיעההיאהזהבמצב

בפרש.ריריותשלבהופעהמתבטאוהדבר

גורםורעלניםבפטריותומזוהםמקולקלמזון

להכלילמומלץזהובמקרהלשלשולכללבדרך

באופןלמזערכדירעלניםסופחיחומריםבמנות
הנזק.אתמשמעותי

ו/אובכרסמסתיימתשלאעיכולפעולתכל
ונזקהמזוןבנצילותפגיעהמשמעותהבמעי

יכולתנואתשנשפרככלכילומרניתןכלכלי.

שעשינומהכלהמנה,ומינוןהמזוןבהערכת

דינמיתשהיאהערכהברמתרקעדייןהוא

במטרתהקשוריםרביםבגורמיםומותנית
הבקר.ובריאותנעכלותההזנה,רמתהייצור,

רקלהיבחןתוכלשתהיה,ככלמדוייקתהערכה

ההפסדיםמדידתבכרס,המעכלמעברלאחר

נוכלאזרקלמעשה.המזוןונצילותבפרש

המנהתכנוןבזמןשנעשתההערכהבאםלדעת

שהתקבלה.המציאותאתתואמת

מינוןתקבלשהפרהכךמתוכנןהמנההרכב

עללשמירהשחיוניגסמזוןשלומאוזןנכון
נכוןהדברהפסדים.ומניעתהעיכוליעילות
נמצאתבההסביבהבתנאיתלויובלתיתמיד

איןחםאקליםשלבתנאיםגםכינמצאהפרה.

המרוכזהמזוןשיעוראתולהעלותלהתפתות

והדברהכרסבתפקודפגיעהשמשמעותובמנה

הרצוןכינסיונית,והוכחנמצאגם
פגעחםבאקליםמנותלרכז""האינטואיטיבי

האקליםבנושאילטפלוישובפרותבתפקוד
המנה.באיזוןפגיעהדרךולאישירותבדרכים

משקיבאופןלנומאפשרתהפרשהערכת
הנעכלותהעדר,מצבאתלהכירופשוטרציף

לחייחיונישוטףמעקבהייצור.ופוטנציאל

זהוולכןאחתמתקלהיותרלמנועויכולהרפת
הרפת.לחייביותרוחשובחיוניכלי

לא"פשוט,מפלורידה.בתמרילדבריכאןעד
היההכנסונכון.יום-יומיכךכלאבלמדעי"
חיוניותבדופן-התא,התמקדוכאמורעשיר

וקצבהעמילןוהפיסיקלי,הכימיוהמינוןהערכה
עלגםשמענווכןהעיכול.במערכתפריקותו
ממלחיםודילולםנקיונםהמים,איכותחשיבות

וזאתוהיבשותהעגלותממשקעלמיותרים,
רביםאצלנהוגשכברלמשטרבדומהבעיקרו

המסדרוןבשיחותבעיקרוזהושמענומאתנו.

אתכי(זהמסוגכנסשלהעיקריםעיקרשזה

מיטבספקותאתלקרוא)ניתןההרצאותחומר
השוניםהמודליםאמינותעלהחוקרים

והאנרגיההמזוןצריכתחיזויבשוק,הקיימים

זההואביותרהטובהמודלכיבהבנהוהתחזקנו
בהםלתנאיםהכלליהידעאתלהתאיםשיודע

דוגמותוללאבזהירותזאתולעשותפועלהוא

ולהצליח.הספר"לפי"של


