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משק הבקר והחלב 389

פיזיולוגיה ומטרולוגיה:
היונקים )של פרות החלב( שומרים על טמפרטורת גוף קבועה 

של 38.7 מעלות צלסיוס )38.3-39.2(. ו"התחום הטרמי 
הנוח" )תחום טמפרטורת הסביבה* שבו שומר היונק על חום 

גופו ללא צורך בהשקעה של אנרגיה( נע בין 10-25 מעלות 
צלסיוס ובין 0-25 מעלות צלסיוס עד גיל חודש ומעל גיל 
חודש בהתאמה. כך שטמפרטורת הסביבה עולה מעל 25 
מעלות צלסיוס מתחיל היונק "להרגיש לא נוח" ולהפעיל 
מנגנונים פיזיולוגים והתנהגותיים שכוללים: עליה בקצב 

הנשימה, הרחבת כלי דם שקרובים לפני הגוף והזרמת יותר 
דם, ירידה בפעילות ועלייה בזמן הרביצה, ירידה באכילה 

והגברת השתייה. תפקידם של כל אלו הוא לצמצם את ייצור 
החום הפנימי ולהגביר את אובדן החום לסביבה. *חשוב 

לדעת שכשמדברים על טמפרטורת סביבה אנו מדברים על 
הטמפרטורה הסביבה המקיפה את גוף היונק ושאותה הוא 

מרגיש, טמפרטורה זאת נקראת גם "טמפרטורת סביבה 
אפקטיבית" והיא מושפעת מגורמים סביבתיים- טמפרטורת 

אוויר, לחות יחסית, קרינה, זרימת האוויר, וכן מגורמים 
ממשקים - מרבץ וצפיפות. 

מה הסכנות בעקת חום ביונקים?
עקת חום ביונקים אפשרית במצבים בהם אבדן החום לסביבה 
קטן מקליטת החום + ייצור החום הפנימי. עקת חום ביונקים 

פוגעת במערכת החיסון, פוגעת בצריכת מזון, מעלה סיכון 
להתייבשות למרות צריכת מים גבוהה, פוגעת במאזן חומצה 

בסיס ועוד. התוצאות: עלייה בתחלואה, פגיעה בגידול 
ובמקרים קיצוניים מוות.

חשוב לדעת 
שכשמדברים על 

טמפרטורת סביבה אנו 
מדברים על הטמפרטורה 

הסביבה המקיפה את 
גוף היונק ושאותה הוא 

מרגיש, טמפרטורה זאת 
נקראת גם "טמפרטורת 

סביבה אפקטיבית" 
והיא מושפעת מגורמים 
סביבתיים- טמפרטורת 

אוויר, לחות יחסית, 
קרינה, זרימת האוויר, 

וכן מגורמים ממשקים- 
מרבץ וצפיפות

הקיץ שלנו ארוך מאוד ומלווה 
בעומסי חום כבדים שמשפיעים 

על כלל בעלי החיים. באופן טבעי 
הדאגה העיקרית מופנית לשלוחת 

הפרות החולבות, הרגישות הגבוהה 
שלהן לעומס החום באה לידי ביטוי 

באופן מוחשי ומידי )ירידה בחלב, 
ירידה בצריכת מזון, פגיעה בבריאות 

ועוד( ולכן מציבה אותן בראש 
סדר העדיפויות בעוד שהשלוחות 

שהפגיעה בהן לא נראית לעין 
מקבלות עדיפות נמוכה )הכנה, 

יבשות, יונקים ועגלות( •

ד"ר ערן אפרים החקלאית

גידול יונקים בקיץ
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כמה באמת סובלים היונקים בקיץ?
ליונקים יש שתי תכונות פיזיולוגיות שמקלות עליהם מאוד 

בקיץ )והן אותן התכונות שמקשות עליהם בחורף( שטח 
פנים גדול ביחס למשקלם דבר שמאפשר "נידוף" חום מהיר 

לסביבה וייצור חום מטבולי, פנימי, מועט )קטן בהשוואה לזה 
של עגלה בוגרת וזניח בהשוואה לזה של פרה חולבת(. תכונות 
אלו הופכות את היונק ליותר סביל לעומסי חום שיקשו מאוד 

 )Gebremedhin et al., 1981( על פרות חולבות. בניסוי מבוקר
חשפו יונקים לטמפרטורות שונות למשך חצי יממה כאשר 
הלחות היחסית עמדה על 50% ונמצא כי טמפרטורת הגוף 

של היונקים התחילה לעלות רק כאשר טמפרטורת הסביבה 

 Neuwirth et al.,( עלתה מעל 30 מעלות צלסיוס. ניסוי אחר
1979( מצא שסימנים לעקת חום החלו רק כאשר טמפרטורת 

הסביבה עלתה מעל 32 מעלות צלסיוס ב 60% לחות. על פי 
מחקרים אלו ניתן לחשוב שהיונקים עמידים וכי הפגיעה בהם 

מתחילה רק בעומסי חום כבדים. אבל מחקרים שעוסקים 
בהשפעה של עקת החום על ביצועים מראים שיונקים שגדלים 

בחדשי הקיץ מתפתחים פחות טוב כאשר הסיבות הן ירידה 
בצריכת מזון מרוכז ועלייה בדרישה האנרגטית לקיום, 

 Bateman et al.,2011), (Wiedmeier et al., 2006),)
 . .(2011(Sheldon.D. Holt

התקנת מערכות איוורורמצע קש = פחות מחלות

והזמנות: קונצפט לרוקחות בע"מ למידע 
טל. 09-7667890,  הורציו: 4972362 -054
w w w . c o n c e p t - R x . c o . i l

כל פתרונות החיטוי במשק

שנה טובה, 

שנת התחדשות, 

שגשוג והצלחה
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נוכל לסכם:
המערכת הטרמורגולטורית של היונקים יעילה ועוזרת   )1

להם לווסת את חום גופם גם בטמפרטורות סביבה גבוהות 
ביחס לתחום הטרמי הנוח שלהם. 

כבר בעמסי חום קלים נפגעים ביצועי היונקים בעקבות   )2
פגיעה בצריכת מזון מרוכז והפניית אנרגיה לקירור, 

הביצועים נפגעים ככל שעומס החום גדל.
השונות הגדולה שקיימת בממשקי הגידול )סוגי המבנים,   )3

איכות מבנים, תנאי ממשק הכללי ועוד( מייצרת שונות 
גדולה ב"טמפרטורה האפקטיבית" שהיונקים מרגישים 

ולכן גם במשקים באותו אזור גיאוגרפי נוכל למצוא 
הבדלים גדולים במידת הפגיעה של היונקים בקיץ . 

דגשים לממשק הקיץ
דגשים מיוחדים לקבוצה כוללת:

במבנים שהוקמו בשנים האחרונות הייתה התייחסות לנושא 
עומס החום וברוב המקומות נמצא מבנים עם גגות גבוהים,  

פתחים לשחרור אוויר חם ומערכת אוורור המשתלבת בכווני 
הרוח במקום.

במבנים הישנים קיימת לרוב בעיה של הצטברות חום ועומס 
החום בהם כבד. ניתן לצמצם עומס חום זה ע"י:

צביעת הגג בצבע לבן - אינו בולע את הקרינה ולכן מקטין  £
את אנרגית החום הנפלטת לתוך המבנה.   

יציאת  £ לאפשר  מנת  על  הקדקוד  באזור  מהגג  חלק  הסרת 
אוויר חם - יש למנוע מצב של אזור גדול לא מוצל.

התקנת מערכת אוורור שתיצור זרימת אוויר במבנה, חשוב  £
חשוב  במקום.  הטבעית  האוויר  זרימת  לכווני  שתתאים 
לשים לב שמאוורר שממוקם בחלק העליון זורק את האוויר 
גובה  מעל  המאוורר  הפניית  העליון,  בחלק  שמצטבר  החם 
היונקים תאפשר הן את פינוי האוויר החם והן את זרימת 

האוויר במבנה.

דגשים מיוחדים למלונות:
צל- הנושא של השפעת הצל על מדדים מטאורולוגיים 

ופיזיולוגים נבחן בעולם ובארץ. 
נקודות חשובות ממחקרים אלו:

הצללה אפקטיבית* מורידה טמפרטורת סביבה ביחס לאזור 
לא מוצל.

הצללה מורידה טמפרטורה בתוך המלונות. £
הצללה מונעת קרינת שמש ישירה על היונקים, הטמפרטורה  £

גבוהה  תהיה  ישירה  לקרינה  יונק שנחשף  של  האפקטיבית 
בעד 5 מעלות בהשוואה ליונק מוצל.   

לעומס  £ תגובה  המבטאים  הפיזיולוגיים  במדדים  הבדלים 
נשימה  וקצב  עור  טמפרטורת  רקטלית,  טמפרטורה  חום: 

נמצאו בחלק מהעבודות, ובחלקן היו לא מובהקים.
*הצללה אפקטיבית - איכות הצל תלויה בתכונות החומר 

הסוכך ובמיקומו. כאשר מדובר ברשת צל, אזי צבע הרשת, 
אחוז ההצללה )צפיפות( ומיקומה מעל הקרקע )גובה( ישפיעו 

על איכות הצל.

האם הצללה באזור המלונות היא השקעה 
הכרחית?

בהחלט כן, רווחת היונקים והעובדים תשתפר לאין ערוך 
באזור מוצל, גם אם אין שיפור "מובהק" בביצועים.

זרימת אוויר - לזרימת אוויר יש אפקט עצום על הורדת עומס 
החום. באזורים בהם קיימת זרימת אוויר טבעית יש לקבוע 

את מיקום אתר המלונות ואת סידור המלונות כך שננצל 
זרימה זו בצורה מיטבית, הצבת מאווררים הוא פתרון שרצוי 

לשקול באתר מלונות מאחר ולרוב אין זרימת אוויר טובה 
בשעות של עומס החום. במלונות סגורות )איגלו( מומלץ 

להגביה את החלק האחורי של המלונה באמצעות בלוקים, 
הדבר יאפשר לאוויר לזרום בתוך המלונה יקטין את עומס 

החום בתוכה ויקטין את כמות החיידקים והגזים שמצטברים 
.)Hill et al., 2011( בתוכה

דגשים כללים
צינון פרות יבשות - ממשק הקיץ ביונקים צריך להתחיל 

עוד לפני ההמלטה בצינון האימהות. הקשר בין עקת חום 
באימהות בסוף ההיריון וביצועי הוולדות נבחן במספר עבודות 

ונמצא כי  וולדות לאימהות שלא צוננו נולדו במשקלים 
נמוכים יותר)4-5 ק"ג פחות(, ספגו קולוסטרום פחות טוב, 

התפתחותם נפגעה, הם נטו יותר לחלות ולמות ואפילו הפכו 

להציב שקתות במקום מוצל ולהחליף מים לעיתים קרובותזמינות של מים 24 שעות ביממה

צינון פרות יבשות - ממשק 
הקיץ ביונקים צריך להתחיל עוד 

לפני ההמלטה בצינון האימהות
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למבכירות שנתנו פחות חלב )1225ק"ג בתחלובה(  וכל זה 
 ,Tao and Dahl, 2013(( בהשוואה לוולדות לאימהות שצוננו

 .)Tao et al., 2014(, (Tao et al., 2012(, (Monteiro et al., 2016(
מים - בקיץ צריכת המים עולה ויכולה להגיע לעד פי 1.5 

.)Jan Broucek et al,. 2009( מצריכת המים בחורף

החשיבות של מים: 
משקל  £ תוספת   = מרוכז  מזון  אכילת  יותר   = מים  יותר 

והתפתחות כרס.
חשיבות במנגנון וויסות חום. "קיבולת החום" הגבוהה של  £

עוזרים  ובכך  יעיל  פנימי  חום  לקולט  אותם  הופכים  המים 
בוויסות החום. יותר מים = יותר חום ייקלט בהם.

מניעת "תחושת צמא" - אחד ממנגנוני הקירור של היונקים  £
הוא נשימה מוגברת דרך הפה, נשימה זו גורמת להתייבשות 
הריריות בחלל הפה והלוע ולהפעלת מנגנון הצמא. תחושה 

זו תגרור מצוקה  ודיכוי אכילה באם לא יהיו מים זמינים.

בקבוצות - יש להציב את השקתות במקום מוצל, לכוון את 
המצוף כך שיאפשר תחלופת מים גבוהה, לבצע ניקיון ובדיקה 

שהצינורות שמזינים את השקתות אינם חשופים לשמש.

במלונות - יש לדאוג לזמינות - 24 שעות ביממה. יש 
להחליפם לפחות שלוש פעמים ביום על מנת לשמור על 
טריות וטמפרטורה סבירה. יש לבצע שטיפה של הדליים 

לפחות פעם ביום ולפי הצורך. 

מזון מרוכז - צריכתו נפגעת מאוד בקיץ ויש לכך השלכות על 
הביצועים. חשוב לספק ליונקים מזון מרוכז כבר מהיום השני 
לחייהם ויש להחליפו על בסיס יומי כך תבטיחו שהמזון יהיה 

טרי והפגיעה בצריכה תצומצם.

מרבץ - לכאורה קיים יתרון למרבצים עם תכונות הולכה 
טובות, כגון חול או חצץ, שיעזרו ליונק לנדף חום באופן יעיל 

יותר, נמצא שיונקים שגדלו על מצע קש )גם בקיץ( חלו פחות, 
צרכו יותר מזון מרוכז והוסיפו יותר משקל בהשוואה ליונקים 
שגדלו על מצע חול )Hill et al., 2011), והסיבה כנראה קשורה 

לדרגת הנוחות ולהיגיינה של המרבצים. בשורה התחתונה: 
בקיץ אפשר לוותר על תכונות הבידוד של המצע אבל תמיד 

צריך לשמור על מרבץ נקי ויבש.

מזון נוזלי - בקיץ בעקבות הפגיעה בצריכת מזון מרוכז 
)והפגיעה בגדילה שבאה בעקבותיה( ניתן לשקול להאכיל 

יותר מזון נוזלי על מנת לתקן את החוסר האנרגטי, הבעיה 
שצריכת יותר מזון נוזלי תגרום לירידה נוספת בצריכת המזון 
המרוכז והדבר לא רצוי. תגבור הזנה נוזלית יעשה רק בחודש 

הראשון שבו גם כך צריכת המזון המרוכז נמוכה. לוחות 
ההגמעה המומלצים על ידינו ושמופיעים באתר החקלאית 

נותנים מענה טוב ורצוי לעבוד על פיהם.    

התנהגות היונקים בקיץ וביצועי אכילה וגדילה - היונקים, 
כחלק ממנגנון התנהגותי לשמירה על חום גוף, מדכאים 

פעילות בכלל, ואכילה בפרט, בשעות החמות.

פעילותם מצטמצמת לשעות הבוקר המוקדמות ושעות 
אחה"צ המאוחרות.

הבנה והתאמת שגרת העבודה לצרכים של היונק תעזור לנו 
להגביר צריכת מזון מרוכז ולשפר ביצועים.

דוגמא 1 - הגמעת בוקר מאוחרת )08.00-07.00( תצמצם 
את פעילות אכילת הבוקר למינימום, כך שיונקים אלו יאכלו 

מזון מרוכז בעיקר אחה"צ עד הערב, ובסך הכול צריכת המזון 
היומית תהייה נמוכה מהרצוי.

הגמעת בוקר מוקדמת )05.00-04.00( תאפשר ליונקים לאכול 
מזון מרוכז במשך שעתיים-שלוש בשעות הבוקר, בנוסף 

לשעות אחה"צ.

דוגמא 2 - הצבת דליי תערובת בחצר המלונה עדיפה על 
הצבה בתוך המלונה. הסיבה: בשעות הפעילות, היונקים 

מצויים לרוב בחצר המלונה, האכילה מהווה חלק מפעילות 
זאת ולכן רצוי שהמזון יהיה זמין ככל האפשר. 

סיכום
היונקים בקיץ נפגעים גם אם לרוב קשה לראות סימנים לכך. 

הפגיעה קשורה בעיקר לדיכוי צריכת מזון מרוכז ופגיעה 
בגדילה למרות שבתנאי ממשק גרועים עקת חום מתמשכת 

תגרום לפגיעה בבריאות ובמקרים קיצוניים למוות. בתקופת 
הקיץ יש לספק ליונקים הרבה צל, הרבה אוויר והרבה מים 

ומעבר לכך יש להקפיד ולשמור על  ממשק מעולה כמו בכל 
ימות השנה.  ▲

בתקופת הקיץ יש לספק ליונקים 
הרבה צל, הרבה אוויר והרבה 

מים ומעבר לכך יש להקפיד 
ולשמור על  ממשק מעולה כמו 

בכל ימות השנה
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