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אחוז יציאה ב-60 יום בתחלובה
פרמטר חדש בדוח 

מדד זה של אחוז יציאת פרות ב-60 יום הראשונים בתחלובה הוא מדד הנהוג בדוחות בארצות הברית ובא 
להשליך על ממשק "פרת המעבר" ברפת

קופת המעבר )transition period( היא התקופה שבה הפרה עוברת ת
ממצב של פרה ביובש לפרה בתחלובה. התקופה היא מ-3 שבועות 
לפני ההמלטה-פרות בהכנה-ליום ההמלטה, ו-3 שבועות לאחר ההמלטה. 
- הפרה חווה שינויים רבים  אירוע ההמלטה הוא אירוע טראומטי לפרה 

בשגרת חייה: 
ביולוגיים: המלטה, מעבר מפרה יבשה לפרה חולבת, שינויים  שינויים  	•

הורמונליים ומטבוליים. 
שינויים ממשקיים: הזנת יבשות והכנה ל הזנת חולבות, שיכון במקום  	•

אחר ושינויים חברתיים.
תקופה זו והשינויים שבה, הם גורמי סיכון לתחלואה מטבולית כמו קדחות 
את  מגבירות  הללו  המחלות  באלה.  וכיוצא  רחם  דלקות  קטוזיס,  חלב, 
הסיכון לקריסת הפרה ולהוצאתה הבלתי רצונית מהעדר, בתקופה הקרובה 
במידה  הקובעת,  מתמשכת  השפעה  המעבר  בתקופת  לתקלות  להמלטה. 
רבה, את ביצועי הפרה במשך התחלובה. לא לחינם הציר שקבע ד"ר עודד 

ניר לרפואת העדר: "מה קרה לפרות שהמליטו בתקופה מסוימת?"

כבד  אנרגיה:  של  במטבוליזם  קשורות  מחלות  המעבר:  בתקופת  התחלואה 
שומני, קטוזיס, חמצת כרס )SARA(, היסט קיבה. מחלות קשורות במטבוליזם 
של מינרלים: קדחת חלב, קדחת חלב תת קלינית-היפוקלצמיה, בצקת עטין. 
מחלות הקשורות בתפקוד לקוי של המערכת החיסונית: עצירת שליה, דלקת 

רחם )Metritis( דלקת רירית הרחם )Endometritis(, דלקת עטין.
חלב,  בעדר  היוצאות  מהפרות  ש-25%  כך  על  מראות  מארה"ב  עבודות 
מגיע   )cull 60( יום  ב-60  היציאה  ושיעור  הראשונים  יום  ב-60  יוצאות 

ל-6% בממוצע. ערך ההתייחסות שם הוא במבכירות 6% ובפרות 5%.

באדיבות  שהתקבל  העדר,  מספר  נתונים  בסיס  על  ואנוכי,  סטרטן  ואן  ד"ר 
מוקדמים  יציאה  שיעורי  בהקשר  קורה  מה  לגבי  בדיקה  ערכנו  עזרא,  אפרים 
בארץ הקודש. בסיס הנתונים הכיל כ-348,000 תחלובות. הגדרת היציאה הייתה 
- אופן יציאה: מוות, שחיטה דחופה, שחיטה. סיבת יציאה - קודי נועה, וכן 

בסיס הנתונים מכיל נתוני תחלואה אחרי המלטה שיפוט גופני וכדומה.

טבלה 1. נתונים סטטיסטים

מספר משתנה
משקים

רבעון ממוצע
עליון

רבעון 
תחתון

קבוצה

מבכירות15210%14%6.7%שיעור יציאה

3%4.6%1.8%שיעור יציאה 60

פרות16418.8%22.5%15.5%שיעור יציאה

1646%7.5%4.2%שיעור יציאה 60

ימים  לפי  מבכירות  זה  במקרה   - פרות  של  היציאה  שיעור   .1 איור 
מההמלטה. גם בארץ מעל רבע מהיוצאות עושות זאת בתחילת התחלובה

השאלה הנשאלת ומאד מסקרנת, היא מה סיבות היציאה של פרות אלה? 
רישום סיבות יציאה במסדי הנתונים שלנו הוא מאד לא אחיד וקשה לעשות 

סיכון  גורמי  הם  שבה,  והשינויים  זו  תקופה 
קטוזיס,  חלב,  קדחות  כמו  מטבולית  לתחלואה 
דלקות רחם וכיוצא באלה. המחלות הללו מגבירות 
הבלתי  ולהוצאתה  הפרה  לקריסת  הסיכון  את 

רצונית מהעדר, בתקופה הקרובה להמלטה

שמואל ברוקשטין - החקלאית, מחלקת בריאות העדר
 bruckstein@hachaklait.co.il
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ניתוח אמין על סמך רישומי הרפתן. 
סיכון  גורמי  לאתר  כדי  הנתונים  בסיס  על  סיבתיות  אנליזת  ביצענו  לכן 

מובהקים ליציאה עד 60 יום.
יום  ל-12   5 בין  מתבצעת  ההמלטה  שלאחר  השגרתית  והביקורת  מאחר 
אחרי המלטה, חלקנו במודל את התקופות לעד 14 יום ומ14 יום ל 60 יום 

כדי למנוע ערפול נתונים .
טבלה 2. גורמי סיכון מובהקים ליציאה מוקדמת עד 14 יום היו 

בפרות

ערך Pיחס הסיכון ORגורם הסיכון

0.0001<19רזה בהמלטה 2.75<

0.0001<2.5ולד מת

0.0001<2.7המלטה קשה

4.10.001המלטה בניתוח

0.0001<8.3צניחת רחם

1.40.003זירוז המלטה

גיל בהמלטה ראשונה מעל 25 חודש 
לעומת שנתיים

1.180.01

במבכירות

ערך Pיחס הסיכון ORגורם הסיכון

0.0001<20.8רזה בהמלטה 2.75<

0.0001<2.37שמנה בייבוש

0.0001<2.08ולד מת בהמלטה

0.0001<2.29המלטה קשה

0.0001<7.14המלטה בניתוח

0.0001<2.35המלטה מוקדמת/הפלה

0.0001<7.1צניחת רחם

0.0001<2.3זירוז המלטה

טבלה 3. גורמי סיכון ליציאה מ-14 יום עד 60 יום בתחלובה
במבכירות

ערך Pיחס הסיכון ORגורם הסיכון

0.0001<1.3דלקת רחם

0.0001<1.75קטוזיס

0.0001<2.2רזה בהמלטה 2.75<

0.0001<1.8ולד מת

0.0001<1.3המלטה קשה

0.0001<2.44המלטה מוקדמת/הפלה

2.220.007צניחת רחם

1.250.07זירוז המלטה

1.200.0003גיל בהמלטה <25

בפרות

ערך Pיחס הסיכון ORגורם הסיכון

0.0001<1.26דלקת רחם

0.0001<2.43קטוזיס

0.0001<2.11רזה בהמלטה 2.75<

0.0001<1.54שמנה בייבוש 2.75>

0.910.003המלטת קיץ )יוני-ספט'(

0.0001<1.19עצירת שליה

0.0001<1.5ולד מת בהמלטה

המלטה בניתוח 
המלטה מוקדמת/הפלה

2.3
2.8

0.0004
>0.0001

1.470.09צניחת רחם

1.280.004זירוז המלטה

לדוגמה, משק בארץ עם שיעור קדחות חלב של 7.8% סבל משיעורי יציאה 
קדחות  בנושא  ראש  הקלת  הייתה  בצוות   .12.4% של  ראשונים  יום  ב-60 
החלב. -"נותנים אינפוזיה וזה בסדר" אולם כשבודקים יציאת פרות בדחק, 

בתקופה שקרובה להמלטה, העסק כואב. 

איור 2. היציאה של הפרות במשק הספציפי כפי שמבוטא בדוח בריאות 
העדר 

מסקנות מהעבודה לגבי ערכו של פרמטר זה לניתור פרת המעבר בדוחות 
בריאות העדר:

)CULL60( הוא מדד מעניין המקרין בפירוש על איכות   60 יציאה  שיעור 
הממשק בתקופת המעבר, על פי גורמי הסיכון שמצאנו במודל הסיבתיות.

יציאת פרות באילוץ עד 60 יום- פרמטר עם משמעות על כלכלת הרפת - 
עלויות תחלופה והחלפה.

ערכי ייחוס שחישבנו המדד השוואה בדוח הם - מבכירות 1.8% פרות % 4.2 
יש למקד את רישום סיבת היציאה לפרות אלה ואין סיבה, שסיבות היציאה 

עם  פרמטר  יום-   60 עד  באילוץ  פרות  יציאת 
משמעות על כלכלת הרפת - עלויות תחלופה 

והחלפה
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לא יהיו אותנטיות, עקב הקרבה להמלטה.
סיבת  את  להכניס  "נועה"  העדר  ניהול  בתכנת  אפשרות  קיימת  לאחרונה 
טבלה  להלן  עבדנו.  שעליו  הנתונים  בסיס  ובבדיקת  יום   60 עד  היציאה 

המציינת את סיבות היציאה כפי שנרשמו ע"י הרפתנים.

היריון(,  יום   260 )מעל  הרפתנים  ע"י  מדווחות  יציאה  סיבות   .4 טבלה 
באחוזים 

בוגרותתחלובה שנייהמבכירותסיבת יציאה

0.050.260.04הפלה 

211818מחלת המלטה

253027.3מחלה “קלינית”

0.420.630.57מחלה זיהומית

7.99.39.8מוות

0.424.727.8בת שחפת

4.724.53.2טראומה

אחרת  לרפת  זה,  בשלב  פרות,  או  מבכירות  נמכרות  שלעתים,  לציין  יש 
למטרות של ייצור חלב ויש לנכות את הפרות האלה מבסיס הנתונים, כדי 
 .לקבל נתון הנקי מהטיה והמקרין בהחלט על נושא ממשק פרת המעבר

סיור מקדים ברפת גן שמואל
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