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פרופ' עמי אריאלי

יקיר הענף

בפקולטה ע חיים  בעלי  למדעי  במחלקה  עבודתו  החל  אריאלי  מי 
לחקלאות של האוניברסיטה העברית בשנת 1983, כחוקר מן המניין 

בתחום הזנת מעלי גרה. 
הראשון  במחלקה,  עבודתו  במהלך  עמי  הוביל  מרכזיים  מחקר  כווני  שני 
חקר המטבוליזם של מרכיבי מזון בכרס פרת החלב והשפעותיהם על ייצור 
במשקי  הנוצר  הסביבתי  הנזק  במזעור  עסק  השני  והתחום  חלב  ואיכות 

מע"ג, תוך שימוש באמצעים תזונתיים חדשניים. 
בפרה  ושומן  חלבון  אנרגיה  ניצולת  בתחום  עולמי  למוביל  נחשב  עמי 
בתקופת  הנמצאת  בפרה  מטבוליות  בהפרעות  טיפול  ובחינת  היצרנית 
המעבר. הוא חקר את יחסי אנרגיה-חלבון במנה המובילים ליעילות מרבית 

של הפעילות הבקטריאלית בכרס. 
עמי ביסס במחקריו את החשיבות של סנכרון רמות חלבון ופחמימות במנה, 
על מנת להביא ליעילות ייצור מיטבית של פרות חלב גבוהות תנובה, תוך 

מדידת התפלגות תהליכי עיכול וספיגה של מנות בכרס ובמעי. 
שונים  מזונות  של  המזוני  הערך  להערכת  חשובה  תרומה  תרמו  מחקריו 

ותרומתם לסינתזה המיקרוביאלית בכרס.
אורגני  חומר  של  אמתית  נעכלות  ערכי  בקביעת  שעסקו  מעבודותיו  חלק 
של  החשוב  הנתונים  לבסיס  הוכנסו  במעי,  אמינו  חומצות  וזרימת  בכרס 

ה-NRC האמריקאי, המקובלים בעולם כולו, לתכנון מנות לפרות חלב. 
תוצרי  אלטרנטיביים,  מזונות  של  מיטבי  לניצול  נכבדה  תרומה  תרם  עמי 

לוואי של התעשייה; חלקם נמצאו בעלי ערך מזוני שולי ואחרים בעלי ערך 
מזוני טוב מאד. 

חלק ניכר ממחקריו עסק בהערכת נעכלות מזונות שונים בפרות המצויות 
שונים,  מזונות  של  החום  ייצור  ערכי  את  קבע  הוא  לדוגמה,  עקה.  במצבי 
והמלצותיו למתן מזונות בעלי ערכי ייצור חום נמוכים בעונת הקיץ, נפוצים 

כיום כאסטרטגיה מקובלת של תכנון מנות בעונת הקיץ לפרות חלב. 
פרסומיו המדעיים הופיעו בעיתונים המדעיים המובילים בתחום ובהם זכה 

עמי להכרה בין-לאומית רבה. 
אקדמיות  ועדות  וכיו"ר  כחבר  שימש  ולכן  בתחומו  ידע  מרכז  מהווה  עמי 
מקצועיות בתחומו, במסגרת המדען הראשי, הנהלות ענפים, וכעורך שותף 

בעיתונות בין-לאומית. 
כמובילים  כיום  משמשים  חלקם  תלמידים,  של  רבים  דורות  העמיד  עמי 
בתחומם באקדמיה וחלקם בתפקידים בכירים בתעשייה ובמשרד החקלאות. 
אנושיותו, סבלנותו וצניעות מהלכו, אפיינו את עמי כחבר המחלקה למדעי 
בעלי חיים, שבה שימש גם כמנהל המחלקה ויו"ר החוג לבעלי חיים. תכונות 
תפקידיו  בביצוע  רבות  לו  וסייעו  סביבו  המחלקה  חברי  את  רתמו  אלו 

הציבוריים.
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בפרוס עלינו השנה החדשה 
רצינו לאחל לכם בקצרה,

שתהא זו שנה טובה.
שנת שגשוג והצלחה

שנה בעלת הישגים ונחת
ובקיצור שנה מווווו...צלחת.
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