
ממשק

]88[

משק הבקר והחלב 381

מבוא
כשפרות עוברות מקבוצה אחת לקבוצה שנייה שהיא קטנה 
ובעלת הירארכיה מובנית בין הפרות, עולה מספר הפעולות 

ההדדיות בין הפרות; פיזיות )אירועי נגיחות, דחיפות, לחימה( 
ושאינן-פיזיות במהותן )אירועי איום והתחמקות(, עד 

לביסוס הררכייה חברתית חדשה. במידה ובקבוצה החדשה 
קיימת תחרות על משאבים כגון: מזון, מים ושטח מחייה, 

תגבר המוטיבציה של הפרות להיות מעורבות יותר בפעולות 
הדדיות שהן פיזיות במהותן, בהשוואה למצב בו אותם 

משאבים יינתנו  באופן חופשי. 
תוצאות מחקרים התנהגותיים מראים שברוב המקרים 

השפעת ההעברה על הפעילות הפיזית, התנהגות אכילה, 
צריכת המזון וייצור החלב של הפרה, היא ארעית וחולפת 

תוך יום עד יומיים, התואמת את מימצאי תצפיות התנהגות 
המצביעות על ביסוס מהיר של הררכיית-שליטה חדשה 

בקבוצה.  
החשש של המגדל מבוסס על תוצאות מחקרים התנהגותיים 

שבוצעו בקבוצות קטנות של פרות, עם הירארכיה מובנית 
בין הפרות, ומרחבי מחייה ואבוס תחרותיים, השונים מאוד 

מאילו הנהוגים בארץ. 
ניתן לשער, שתנאי האחזקה של פרות בעדרים גדולים בארץ, 
מצמצמים מאוד עד כדי ביטול את המבנה ההירארכי בקבוצת 
פרות, ואת העקה בעת המעבר של פרות בין קבוצות. במבנים 

הנפוצים בארץ, מספר הפרות גדול, מספר העמדות באבוס 

מספיק לכל הפרות, מרחב האבוס מיטבי, מנה כולית זמינה 
במשך רוב שעות היממה, ומרחב רביצה מספק, מקטינים את 

התחרות בין הפרות, ומונעים בכך את מקרי התוקפנות ביניהן. 
עד כה, השפעת המעבר מקבוצה לקבוצה לא נחקר בתנאי 

הממשק בארץ. 
אפשרות נוספת להקטין את עקת ההעברה היא לשנות את 

מועד העברת הפרות במשך היממה. היות ובשעות הלילה 
הפרות פחות פעילות, בדקנו את האפשרות להעביר פרות בין 

קבוצות אחר חליבת הערב בהשוואה להעברה אחר חליבת 
הבוקר, כמקובל.

מטרת העבודה
לבחון את ההשפעה של העברת פרות בין קבוצות אחר 

חליבת הערב בהשוואה להעברה אחר חליבת הבוקר, על 
דינמיקת השינויים בהתנהגויות הרביצה והצעידה ועל ייצור 

החלב של הפרות.

שיטת הביצוע
ניסויי התנהגות שכללו 235 פרות נערכו לאורך השנה, בהם 

נבדקה דפוסי השינויים בהתנהגויות הרביצה והצעידה וייצור 
החלב, בעקבות מעבר פרות בין קבוצות. בכל ניסוי, הועברו 

הפרות בין שתי הקבוצות בשני מועדים: אחר חליבת ערב 
)טיפול(, ולמחרת אחר חליבת הבוקר כמקובל )ביקורת(. 
הקצאת הפרות לשתי קבוצות הניסוי נעשתה לפי מספר 

ההמלטה והמרחק מההמלטה. הפרות הועברו )2 עד 6 פרות( 
בין שתי סככות כוללות דומות בגודלן ובמספר הפרות. 

כמספר הפרות שהועברו מהקבוצה ראשונה לשנייה הועברו 
מהקבוצה השנייה לראשונה. רוב הפרות )161 פרות( צוידו 

העברת פרות בין קבוצות, הוא 
אמצעי ממשקי העשוי לשפר את 

יעילות הייצור.  למרות זאת, המגדל 
ממעט להשתמש בו, בגלל החשש 
מפני השפעות שליליות על רווחת 

הפרה, צריכת מזון, וייצור החלב של 
הפרות העוברות והקולטת •

מ. קאים1, י. שעני2, 
א. שניר3, א. מלץ4, 
ג. עדין2, ע. מועלם1

השפעת המעבר של פרות במהלך 
היממה בין קבוצות,

על רווחת הפרה וייצור החלב

1. מכון לחקר בעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי; 2. המחלקה לבקר, 
שה"ם; 3. רפת דרום-גת; 4. מכון להנדסה חקלאית; מינהל המחקר 

החקלאי.

����� ����� �� ���� ����� ����� ��� ������, �� ����� ���� ������ ����.indd   88 4/19/16   12:08 AM



]89[

חג חירות שמח!
מאחלים

www.ambar.co.il • 04-6321313 .אמבר מכון לתערובת • גרנות ד.נ. חפר 3881100 • טל. 04-6321300 • פקס

המספרים בעמודה האמצעית מציינים את מספר השעות שעברו ממועד ההעברה של הפרות
*ההבדל בין הממוצעים באותו פרק זמן מובהק )p<0.01(, בהשוואה לתקופה שלפני המעבר.
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בתגים המנטרים פעילות צעידה ורביצה )פדומטר פלוס, 
צח"מ, אפיקים(, או בתגים המנטרים פעילות צעידה בלבד 

)74 פרות(. המשתנים הבאים נוטרו מידי יום, בכל אחד 
משלושת פרקי הזמן בין החליבות: מספר רביצות, משך 

רביצה, מספר צעדים ותנובת החלב. המעקב אחר הפרות 
שהועברו נערך במשך שבועיים; שבוע לפני מועד ההעברה 

ובמשך שבוע אחר ההעברה. 
פרקי הזמן הוגדרו כדלהלן: פרק הזמן "בוקר" כולל את רווח 

הזמן בין חליבת הערב ובין חליבת הבוקר, פרק הזמן "צהריים" 
כולל את רווח הזמן בין חליבת הבוקר ובין חליבת הצהריים, 

ופרק הזמן "ערב" כולל את רווח הזמן בין חליבת הצהריים 
ובין חליבת הערב )באיורים 4-1(. היות וקיימים הבדלים 

משמעותיים בפעילות הרביצה והצעידה בין פרקי הזמן במשך 
היממה, השווינו את השינויים של כל משתנה, בכל אחד 

מפרקי הזמן בנפרד לאורך תקופת הניסוי. 
הנחת העבודה הייתה שהתגובה המרבית של הפרות אחר 

ההעברה, תתרחש במשך שלושת פרקי הזמן הראשונים )24 
שעות( אחר ההעברה )תקופה סמוך למעבר(, בהשוואה לערכי 

בסיס ממוצעים בתקופה של 3 ימים שקדמו למועד ההעברה 
)תקופה לפני מעבר(, ושהתגובה של הפרות תחזור לערכי 

בסיס ממוצעים בתקופה של 3 הימים אחר ההעברה )תקופה 
אחרי המעבר(. כל החישובים וההשוואות בין תוצאות שלושת 

התקופות, נערכו תמיד עבור אותו פרק זמן ביממה. 
הניתוח הסטטיסטי של התנהגויות רביצה וצעידה ותנובת 

חלב, בהן היו תצפיות חוזרות לפרה הבודדת, נעשה בעזרת 
 Repeated עם שימוש בפרוצדורת ,SAS של  Proc Mixed
Measurements. הפרה שימשה כ-random effect  והייתה 
מקוננת בתוך הטיפול. המודל כלל את הגורמים הבאים: 

טיפול, תקופה )יחסית ליום העברה(, שלב בתחלובה, עונה, 
ואינטראקציות מתאימות. 

תוצאות
היות ומועד ההעברה של הפרות בשתי קבוצות הניסוי שונה 
)בוקר או ערב(, נבדקה עוצמת התגובה של כל משתנה בכל 

קבוצת ניסוי בכל אחת משלושת התקופות שהוגדרו קודם:  
לפני מעבר,  סמוך למעבר ואחרי המעבר. תוצאות אלו 

מוצגות באיורים 4-1. השינויים המיידים ברכיבי התנהגות 
הרביצה והצעידה של הפרות בשלושת פרקי הזמן הראשונים 
)24 שעות הראשונות( אחר המעבר מוצגים בטבלה 1. בשתי 

קבוצות הניסוי, העברת פרות בין הקבוצות גרמה לשינויים 
מיידים בהתנהגות הרביצה והצעידה שלהן אך לא בתנובת 
החלב, בהשוואה לזו שלפני המעבר )טבלה 1(. בפרק הזמן 

הראשון אחר ההעברה, מספר הרביצות הממוצע ירד באופן 
משמעותי מ-3.4 ל-2.4 בהעברת בוקר, ומ-4.5 ל-3.8 בהעברת 

ערב, המהווים ירידה של 29% ו-16%, בהתאמה )איור 1 
וטבלה 1(. באופן דומה, משך הרביצה הממוצע בפרק הזמן 

הראשון אחר ההעברה, ירד באופן משמעותי מ-199 ל-108 
דקות בהעברת בוקר, ומ-233 ל-165 דקות בהעברת ערב, 
המהווים ירידה של 53% ו-29%, בהתאמה )איור 2 וטבלה 
1(. השינויים הנ"ל היו קצרי זמן, היות ובפרקי הזמן השני 

והשלישי אחר ההעברה, מספר הרביצות ומשך זמן הרביצה 
חזרו בהדרגה לרמתם שלפני ההעברה )איורים 2-1 וטבלה 1(.

מספר הצעדים בפרק הזמן הראשון אחר ההעברה, עלה באופן 
משמעותי מ-127 ל-195 בהעברת בוקר, ומ-134 ל-185 

בהעברת ערב, המהווים עליה של 53% ו-38%, בהתאמה )איור 
3 וטבלה 1(. העלייה במספר הצעדים נמשכה גם בפרק הזמן 
השני )20% ו-18%( ובפרק הזמן השלישי )9% ו-10%( אחר 
ההעברה, בקבוצות העברת בוקר וערב, בהתאמה )טבלה 1 

ואיור 3(. כלומר, הפרות חזרו למשך זמן רביצה נורמלי כבר 
אחרי פרק זמן אחד בלבד, אבל כשהן לא היו במצב רביצה הן 

עדיין היו פעילות יותר מאשר בתקופה שלפני ההעברה. 
אצל הפרות שהועברו בבוקר, מספר הצעדים בתקופת אחר 

המעבר, נשאר גבוה משמעותית בפרקי הזמן הראשון והשני 
)איור 3(. מאידך, אצל הפרות שהועברו בערב, מספר הצעדים 

בתקופה אחרי המעבר לא הייתה שונה מזה שבתקופה לפני 
המעבר )איור 3(. בשתי קבוצות העברה, לא נמצאה השפעה 

שלילית על תנובת החלב בתקופה סמוך למעבר, וגם בתקופה 
אחרי המעבר )טבלה 1 ואיור 4(.  

סיכום 
העברת פרות בין קבוצות גרמה לשינויים משמעותיים 

בהתנהגות הרביצה והצעידה לפרק זמן קצר,המעידים על 
עקה. השינויים המשמעותיים בהתנהגות הרביצה נמשכו 

פרק זמן אחד בלבד, והשינויים בהתנהגות הצעידה נמשכו 
שני פרקי זמן אחר ההעברה. כלומר, הפרות חזרו למשך זמן 
רביצה נורמלי כבר אחרי פרק זמן אחד בלבד, אבל כשהן לא 
היו במצב רביצה הן עדיין היו פעילות יותר מאשר בתקופה 

שלפני ההעברה. 
העברת פרות אחר חליבת ערב מיתנה את גודל הירידה 
במספר הרביצות ובמשך זמן הרביצה ואת גודל העלייה 

במספר הצעדים, בפרק הזמן הראשון אחר מועד ההעברה 
של הפרות. 

בשני מועדי ההעברה, לא נמצאה השפעה שלילית על תנובת 
החלב סמוך למועד ההעברה וגם בתקופה אחרי ההעברה. 

תוצאות עבודה זו מראים כי למרות השינויים הצפויים במדדי 
ההתנהגות של הפרות לא נמצאה פגיעה בתנובת החלב, והנזק 

הנגרם כתוצאה מהעברת בין קבוצות הינו מינורי בתנאי 
הממשק הישראלי. ▲

העברה אחר חליבת ערבהעברה אחר חליבת בוקרמועד העברת הפרות

פרקי הזמן ראשונים אחר 
מועד ההעברה

1
8 שעות

2
16 שעות

3
24 שעות

1
8 שעות

2
16 שעות

3
24 שעות

6 -3 -16 -9 +10 -29 -מספר רביצות )%(

12 -4 -29 -8 +7 -53 -משך רביצה )%(

10 +18 +38 +9 +20 +53 +מספר צעדים )%(

2 -1 +2 -1 -1 +2 -תנובת חלב )%(

*בהשוואה לממוצעים של פרקי זמן מקבילים במשך שלושה ימים לפני מועד ההעברה.

טבלה 1 השינויים )%( בהתנהגויות רביצה ו צעידה ובתנובת החלב, בשלושת פרקי הזמן הראשונים אחר 
ההעברה, בהתייחס למועד ההעברה של הפרות*
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