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משק הבקר והחלב 387

דו"ח "יחס קיץ - חורף" הינו דו"ח אשר פותח על ידי ד"ר 
ישראל פלמנבאום ואפרים עזרא. דו"ח זה מבטא את הפער 

בביצועי הפרות בין העונות וכן את יכולתו של המשק הבודד 
להתמודד עם השפעתו השלילית של הקיץ. הדו"ח מופק 

בקביעות משנת 2005 ולשם הפקת הדו"ח מורץ מודל על 
תוצאות ביקורת חלב, נבדקו מדדי הייצור הבאים: ק"ג חלב, 

אחוז שומן, אחוז חלבון, סת"ס, לוג סת"ס וחמ"מ.

לצורך הניתוח הוגדרו שלוש עונות:
1. חורף: ינואר-מרץ
2. אביב: אפריל-יוני

3. קיץ: יולי-ספטמבר. 
במודל נכללות פרות עם יותר מביקורת אחת בעונה ומשקים 

עם יותר מ 50 ביקורות חלב בכל עונה. המשתנים במודל 
הם: עדר, עונה, עדר*עונה, מספר חליבות ביממה, מצב הריון 

בביקורת, מספר תחלובה, ימי חליבה וימי חליבה*מספר 
תחלובה. בנוסף רץ מודל הבוחן ומשווה את שיעורי 

ההתעברות מהזרעות 1 ועד 5 ואת שיא החלב בעונות 
החורף, אביב וקיץ. יחס קיץ לחורף בכל המדדים הוא המנה 
בין הממוצעים המתוקנים לעדר/עונה. נתוני כל משק ברמה 

פרטנית קיימים וניתנים לצפייה בנעה. 

מטרת הסקירה הנוכחית הינה לבחון האם היה שינוי כל שהוא 
ביכולת ההתמודדות של המשקים עם עקת החום בעונת הקיץ 

לאורך 10 השנים האחרונות כפי שבא לידי ביטוי בתוצאות 
מדד קיץ/חורף לאורך השנים.

מסד הנתונים כלל את נתוני יחס קיץ חורף ברפתות שיתופיות 
מהשנים 2007 ועד 2016. לצורך הניתוח המשותף קובצו כלל 
הנתונים לקובץ אחד ונותחו בתוכנת SAS. המשקים חולקו 
לשלוש רמות על פי יחס החלב בין עונת הקיץ לעונת החורף 

)טבלה 1(. 

השפעות הקיץ הישראלי שונות בין 
משקים ובין שנים. 

דו"ח יחס קיץ/חורף מנסה לתת 
הסברים לתופעה •

ד"ר יניב לבון | המ"ב 
הלל מלכה | שה"מ

דו"ח "יחס קיץ - חורף" 2007-2016

השפעות הקיץ על ייצור חלב 
ורכיביו, סת"ס והתעברות
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תאור קבוצה

יחס חלב נמוך מ-10.9

20.9-0.95

גדול מ-30.95

טבלה 1 חלוקת המשקים לשלוש רמות על פי 
נתוני ייצור החלב בעונת הקיץ בהשוואה לחורף

חלוקה זו שמשה לצורך השוואה במדדים השונים בין 
משקי יחס גבוה למשקי יחס נמוך. בהקשר זה חשוב לציין 

שיתכן וחלוקה זו מוטה בגלל ההבדלים בייצור החלב בקיץ 
והאפשרות הקיימת שמשקים עם חמ"מ קיץ נמוך יהיו עם 

יחס גבוה הנובע מתנובה נמוכה בעונת החורף ולא מממשק 
קיץ תקין. על מנת לבחון סוגיה זו ביצענו חלוקה נוספת על פי 

רמת הייצור בעונת הקיץ לשלוש רמות ייצור. טבלה 2 מציגה 
את התפלגות המשקים לפי רמת הייצור בעונת הקיץ ומראה 
את היחס הממוצע בכל רמת ייצור. ניתן לראות באופן ברור 
שמשקים בעלי חמ"מ קיץ גבוה הינם בסבירות גבוהה להיות 

גם עם יחס קיץ/חורף גבוה.

יחס חלב קיץ/חורףמספר תצפיותחמ"מ קיץ )ק"ג(

1820.915עד 34 ק"ג

34-3711420.959

4000.980מעל 37 ק"ג

טבלה 2 קשר בין ייצור החמ"מ בקיץ ל יחס הייצור 
בין עונת הקיץ לחורף לאורך התקופה

איורים 1 עד 4 מראים את הנתונים ברמה הארצית לאורך 
התקופה ללא התייחסות לחלוקה המתוארת בטבלה 1.

איור מספר 1. יחס חלב קיץ/חורף לאורך כלל התקופה 
)2007-2016(

איור זה מתאר את יחס החלב בין חודשי החורף לחודשי הקיץ 
לאורך השנים. על פי התוצאות לא ניתן לדבר על קיומו של 
שיפור כלשהוא ביכולת ההתמודדות עם עקת הקיץ לאורך 

השנים. על פי איור 1 ניתן לראות שישנם הבדלים מובהקים 
בין שנים אשר עונת הקיץ בהם הייתה קשה במיוחד כגון 

קיציים 2010, 2012 ו2015 בהשוואה לשנים האחרות בהם 
הקיץ היה פחות קשה. ממצאים אלו מלמדים שבקיצים עם 
עקת חום קיצונית מערכות הצינון הקיימות לא מאפשרות 

ייצור גבוהה בניגוד לקיצים פחות קשים בהן מערכות הצינון 
מאפשרות התמודדות טובה הבאה לידי ביטוי ברמת ייצור 

גבוהה ולא רחוקה מעונת החורף. 

מושב עי�-ורד ת.ד 186 מיקוד 40696 טלפק�. 09-7962387, נייד: 052-3383005

לסככות המרבץ,
לאבוס ולחצר ההמתנה

שאל את הפרות ברפתות:
●  גרופית

●  דורי מרקס - פארן

●  עין-חרוד

●  תל-יוסף

●  שלוחות

●  רפת התבור - עין דור

●  רפת יוטבתה

●  יהל

●  שביל החלב - כפר ויתקין 

●  חוות השחפים 

●  משק יוקר - יוקנעם

●  נווה-אור

●  מיזרע

●  רוזנברג - כפר ידידיה

●  אמטו - בורגתא

www.arn-fog.com   Email: arn_noam@walla.co.il

פיתוח ויעוץ בחקלאות בע"מא.ר.נ.

צינון זה א.ר.נ.
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איור מספר 2. ממוצע חמ"מ קיץ לאורך כלל התקופה 
)2007-2016(

איור 2 מציג את ממוצעי החמ"מ לאורך כל התקופה. בדומה 
ליחס חלב קיץ/חורף גם הכמות המיוצרת תלויה בעיקר 

בעוצמתו של הקיץ. קיציים חמים כגון 2010, 2012 ו-2015 
מאופיינים בייצור נמוך יותר בהשוואה לקיציים פחות חמים.

שיעורי ההתעברות בעונת הקיץ )איור 3( נעים לאורך השנים 
בין כ-15 ל-25 אחוזי התעברות. גם כאן ההשפעה הגדולה 
ביותר קשורה לעוצמת עומס החום בשנה ספציפית, שנים 

2010 ו-2012 אשר אופיינו בעומסי חום כבדים מציגים 
שיעורי התעברות נמוכים במיוחד לעומת השנים האחרות. 

לעומתן שנת 2013 אופיינה בשיעורי ההתעברות ברמה 
הגבוהה ביותר לאורך השנים. 

איור מספר 3. אחוזי התעברות מתוקנים בעונת הקיץ 
לאורך כלל התקופה )2007-2016(

בניגוד לשינויים בשיעורי ההתעברות בעונת הקיץ הקשורים 
לעומס החום, עונת החורף מאופיינת בשיעורי התעברות 

פחות או יותר קבועים )איור 4(. חשוב לשים לב לשנת 2012 
שהראתה שיעורי התעברות נמוכים יחסית בעונת החורף, 

עובדה שהובילה לדיונים רבים סביב נושא הפוריות באותה 
תקופה ולביצוע כמה עבודות לבחינת הנושא. מעניין לראות 

שמשנת 2012 ישנה עלייה בשיעורי ההתעברות בעונת 
החורף ובשלושת השנים האחרונות הם אף עברו את סף 40 

האחוזים, אחוזי התעברות כפי שנצפו בשנות ה 90 עם כמויות 
חלב נמוכות בהרבה.

שנה

גדול מ-0.9-0.950.95יחס חלב נמוך מ 0.9

מספר 
משקים

אחוז 
התעברות

יחס 
ממוצע

מספר 
משקים

אחוז 
התעברות

יחס 
ממוצע

מספר 
משקים

אחוז 
התעברות

יחס 
ממוצע

20071817.110.8775921.140.9329623.601.000

*20081713.500.8725716.980.92810023.180.998

20091214.100.8618120.920.9298225.420.994

*20103510.730.8676916.320.9267219.000.989

20111313.560.8615921.460.92910124.961.004

*20123613.060.8676517.070.9267320.910.994

2013612.800.8683023.080.93514226.931.010

20142111.940.8687119.140.9308523.670.999

*20152317.030.8797418.410.9276522.990.992

20161617.180.8745220.940.9309426.620.995

* מסמלת שנים חמות במיוחד לאורך התקופה.

טבלה מספר 3. מספר משקים, אחוז התעברות בקיץ ויחס קיץ/חורף לאורך כל התקופה )2007-2016(

כאשר מחלקים את המשקים 
על פי נתוני יחס קיץ/חורף ניתן 
לראות באופן מובהק כי משקים 
בעלי יחס חלב גבוה משיגים גם 
שיעורי התעברות גבוהים יותר 

ממשקי יחס נמוך או בינוני
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איור מספר 4. אחוזי התעברות מתוקנים בעונת החורף 
לאורך כלל התקופה )2007-2016(

כאשר מחלקים את המשקים על פי נתוני יחס קיץ/חורף 
)כמתואר בטבלה 1( ניתן לראות באופן מובהק כי משקים 
בעלי יחס חלב גבוה משיגים גם שיעורי התעברות גבוהים 
יותר ממשקי יחס נמוך או בינוני )איור מספר 5(. עובדה זו 

מחזקת את ההנחה שמשקים אלו מצננים טוב יותר וכן מעלה 
את הסברה שממשק הרבייה יחד עם ממשק הקיץ הינו טוב 

יותר במשקים אלו.

שיעורי ההתעברות בעונת החורף בין שלושת הרמות 
ייצור דומות )איור מספר 6( עובדה המצביעה על 

פוטנציאל התעברות זהה בין המשקים ומחזקת את 

העובדה שממשק קיץ יעיל בנוסף לממשק רבייה תקין 
מאפשר קבלת שיעורי התעברות סבירים בהחלט 

המאפשרים ניהול תקין של רפת החלב.

מספר המשקים המציגים יחס קיץ/חורף נמוך מ-0.9 נע 
בין 10 ל-20 משקים לאורך השנים. יחד עם זאת, בשנים 
חמות )2010, 2012 ו-2015( עולה מספרם למעל 20 ואף 

למעל 30. מעניין לראות שהיחס הממוצע עצמו אינו שונה 
במידה משמעותית בין השנים ונע בין 0.86-0.87, 0.92-0.93 

ו0.99-1.00 במשקים נמוכים, בינוניים וגבוהים בהתאמה 
)טבלה מספר 3(. שיעורי ההתעברות לאורך התקופה נמצאים 

תומר רענן - רפתן ותיק ומנהל בפועל של ’רפת ניר מעון‘ 

    tomer.raanan@gmail.com  054-7918102 :נייד, תומר

השיטה מנטרת ברציפות את 
טמפרטורת תוך נרתיק-הפרה, 

במשך היממה - מבלי לפגוע 
בשגרת יומה.

כדאי להזמין בדיקה ולתאם 
פגישה כדי להיות מוכנים לתחילת 

החום הגדול בקיץ

טמפרה – בדיקת יעילות ממשק הצינון ברפת

שיפור ממשק הצינון עשוי למתן או לבטל 
את עומס החום הסביבתי על הפרה ולהוביל 

לעלייה ניכרת בתנובת החלב ובפוריות  

השיטה המדויקת והיחידה המוכחת מדעית כאמינה

הבדיקה כוללת: דגימת מספר פרות בכל קבוצה 
ברפת, ניתוח והצגת התוצאות, דיון בתוצאות 

והמלצות לשיפור 

אפשרות לבדיקה חוזרת על מנת לבחון את תוצאות 
השינויים.

חג פסח שמח!

איור מספר 5. שיעורי התעברות בעונת הקיץ לאורך כלל התקופה 
)2007-2016( במשקים עם יחס קיץ/חורף גבוה, בינוני ונמוך
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במתאם גבוה עם יחס החלב. משקים עם יחס נמוך מראים 
אחוזי התעברות נמוכים ואילו משקים עם יחס גבוה מראים 
שיעורי התעברות גבוהים יותר באופן מובהק. יחד עם זאת 

ישנה שונות בין השנים בשיעור ההתעברות הקשורה לעומס 
החום. שונות זאת באה לידי ביטוי בשלושת רמות ייצור 

החלב. העובדה שישנם משקים לא מעטים )מכלל האזורים 
הגאוגרפים( אשר מגיעים לרמות חלב טובות וכן לשיעורי 

התעברות סבירים מעידה על יכול התמודדות טובה עם עקת 
החום בקיץ במשקים אלו. כמו כן, ניתן ללמוד מכך שבהתאמת 

ממשק מיטבי הן להתמודדות עם עומס החום והן לממשק 
הרבייה ניתן להגיע לתוצאות טובות בהחלט גם בשנים 

החמות יותר.
בדיקה מעניינת נוספת אשר נעשתה הינה בחינת הקשרים 

)מתאמים( בין גורמים שונים בניתוח. בחינה זו מראה קשר 

חיובי )r=0.447; P<0.0001( בין יחס קיץ/חורף לבין שיעורי 
ההתעברות בקיץ וכן יחס חיובי דומה בין כמות החמ"מ 

 .)r=0.484; P<0.0001( המיוצרת בקיץ לבין שיעורי ההתעברות
לעומת זאת ישנו יחס שלילי בין רמות תאים סומטיים בקיץ 

לבין ייצור החלב )r=-0.364; P<0.001( ובין רמות התאים 
 הסומטיים בקיץ לבין שיעורי ההתעברות באותה עונה

)r=-0.272; P<0.0001(. ממצאים אלו מראים מהצד החיובי 
שניתן להגיע לרמות ייצור חלב גבוהות יחד עם שיעורי 

התעברות טובים גם בקיץ הישראלי. לעומת זאת, הממצאים 
מחזקים את ההשפעה השלילית של דלקות עטין תת-קליניות 

בעיקר )כפי שבא לידי ביטוי ברמות סת"ס גבוהים( על 
הפגיעה הן בייצור חלב והן בביצועי פוריות.     

סיכום
ניתוח הנתונים על פני עשר השנים האחרונות מחזק את 

העובדה שעומס החום בשנה ספציפית הינו בעל ההשפעה 
החזקה ביותר הן על כמות החלב והן על שיעורי ההתעברות. 

חשוב לציין שישנם הבדלים בין אזורים גאוגרפים שונים ובין 
משקים שונים באותו אזור גאוגרפי. 

כמות החלב המיוצרת בקיץ וכן יחס החלב בין הקיץ לחורף 
נמצאים במתאם גבוהה עם שיעורי ההתעברות. כמו כן, רמות 

גבוהות של תאים סומטיים בעונת הקיץ נמצאים במתאם 
שלילי גם עם ייצור חלב וגם עם שיעורי ההתעברות. הקשר 

החיובי המובהק בין ייצור החלב לבין שיעורי ההתעברות 
מוכיח הלכה למעשה שניתן גם לייצר כמויות חלב גבוהות 

וגם להשיג שיעורי התעברות סבירים בעונת הקיץ. ממצאים 
אלו וכן השונות הגדולה הקיימת בין המשקים מצביעים על 
כך שניהול נכון של הרפת תוך הקפדה על ממשק קיץ תקין 

יחד עם ממשק רבייה תקין יאפשרו קבלת תוצאות מקצועיות 
מיטביות לאורך כל השנה.   ▲

יוסף ריזק ובניו בע"מ

יוסף 050-5577349  בשארה 050-7950550  פקס: 04-6568587

קבלן לעבודות מסגרות בנין 
וקונסטרוקציה, סככות חקלאיות ולולים

התמחות בהקמת מבנים לרפתות 
וגגות נפתחים

החזקה ושירות לגגות נפתחים
כל עבודות המסגרות והרכבת 

הפאנלים למערכות אנרגיה סולארית
שערים חשמליים

חג אביב שמח!

איור מספר 6. שיעורי התעברות בעונת החורף לאורך 
כלל התקופה )2007-2016( במשקים עם יחס קיץ/

חורף גבוה, בינוני ונמוך
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