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משק הבקר והחלב 396

מה הן הפרוצדורות שייסקרו במאמר זה?
הסרת קרניים א. 

סימון באמצעות כוויות ב. 
הסרת פטמה עודפת ג. 

קטימת זנב ד. 

הסרת קרניים
יש להבחין בין הסרת ניצן הקרן שזהו תהליך הנעשה עד גיל 

8 שבועות , לבין הסרת קרניים המחוברות לגולגולת הנעשית 
אחרי גיל 8 שבועות. תמיד יש להעדיף לבצע הסרה של ניצן 

הקרן שאיננה מחוברת לגולגולת וגורמת לפחות כאב ונזקים. 

עם זאת, גם עד גיל 8 שבועות הסרת ניצן הקרן היא תהליך 
כואב. ניתן לבצע את הסרת ניצן הקרן בשתי דרכים עיקריות: 
עם מלחם הצורב את ניצן הקרן )צריבה בחום( או באמצעות 
משחה )צריבה כימית(. שתי הדרכים כואבות. הצריבה בחום 

כואבת יותר בזמן הצריבה עצמה, אך בשל צריבת קצות 
העצבים נמנע כאב מתמשך לאורך שעות וימים. הצריבה 

הכימית לעומת זאת איננה צורבת את קצות העצבים ולכן 
יוצרת כאב מתמשך. בין אם בוחרים לבצע צריבה בחום או 
צריבה כימית, חובה על פי חוק לבצע הרדמה מקומית החל 

מגיל 10 ימים. ההמלצה שלי היא לבצע הרדמה מקומית בכל 
גיל על מנת לצמצם את הכאב בעת ביצוע הצריבה. מעבר 
לביצוע הרדמה מקומית מומלץ לבצע טיפול בנוגד דלקת 

על מנת לנטרל כאב מתמשך של ההסרה. החומר המומלץ 
לשימוש הוא לוקסיקום. לוקסיקום הוא נוגד דלקת המתאים 

לשימוש גם בעגלים צעירים ויתרונו בכך שהוא ניתן פעם 
אחת ומשך זמן הפעולה שלו ארוך )מספר ימים(. בנוסף 

לביצוע הרדמה מקומית וטיפול עם נוגד דלקת, מומלץ, לפחות 
בעת שימוש במלחם לטשטש את העגל. כך, העגל שוכב רגוע 

ואיננו סובל מעקה משמעותית. כמו כן, הטשטוש מאפשר 
לעבוד בצורה מסודרת ונקייה ומבלי לגרום לנזקים. 

ישנן מספר פעולות ממשקיות 
הנעשות בעגלים שהן כואבות. מטבע 

הדברים, עלינו לנסות ולצמצם את 
הכאב הנגרם עקב פעולות אלה, על 

מנת לצמצם את הפגיעה ברווחת 
בעלי החיים •

ד"ר גלעד פקטור החקלאית

פרוצדורות כואבות 
בעגלים

בבקר לחלב מותר 
לבצע רק כוויות קור. 
את כוויות הקור רצוי

לבצע בגיל של 
שלושה חודשים, 

ולא מיד עם הגמילה
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סימון באמצעות כוויות
בבקר לחלב מותר לבצע רק כוויות קור. את כוויות הקור רצוי 

לבצע בגיל של שלושה חודשים, ולא מיד עם הגמילה. בעת 
גמילה בעל החיים בין כה נמצא בעקה והוספת עוד גורם עקה 

רק מחלישה את מערכת החיסון שלו עוד יותר. כוויות הקור 
גורמות לכאב לאחר שאזור הכוויה מפשיר. בעת ביצוע הכוויה 

ניתן לראות עקה משמעותית )עליה בהורמוני עקה( הנובעת 
מעצם הריסון. ההמלצה להפחתת כאב בעת ביצוע כוויה היא 
על ידי מתן נוגד דלקת כגון לוקסיקום. לא ניתן לבצע הרדמה 
מקומית לאזור כה נרחב עליו נעשית הכוויה. מתן נוגד דלקת 

ינטרל כאב מתמשך בעת ההפשרה. ניתן להשתמש בפינדין 
או קטופרוסול, אך היתרון של לוקסיקום הוא מתן חד פעמי 

עם אפקט מתמשך למספר ימים. גם קרפריב )קרפרופן( ניתן 
חד פעמי ויש לו אפקט מתמשך של שלושה ימים ולכן הוא 

מתאים כנוגד דלקת. 

הסרת פטמה עודפת
יש ויכוח לגבי נחיצותה של הפרוצדורה הזו. בכל מקרה, אם 
נעשית יש לבצעה מוקדם ככל האפשר. ממליץ לבצע הרדמה 

מקומית של איזור החיתוך עם אדרנקאין בצורה מעגלית סביב 
הפטמה.

קטימת זנב
פרוצדורה זו נאסרה בשנת 2003 לפי הנחיות מנהל השירותים 

בחינת סממני כאב ועקה בעת ולאחר סימון בחום, בקור ובדמה

ניסיון של למעלה מ-40 שנה בענף ההובלה
רכבי משא שנבנו עם ארגזים בנפחים גדולים מאוד להובלת בלילים / גרעינים /   ✸

תחמיצים ועוד חומרים נפחיים
הובלת תוצרת חקלאית מכל סוג ולכל יעד: מגד"ש / מחסני היבואנים / נמלי ישראל   ✸

עם כל סוגי המשאיות: הייברים - רמסות -  סמיטריילרים - גרר לוביטריילר
הובלה במיכליות שואבות של נוזלים  ✸

הובלות חציר עם נתמכים חדישים בשוק  ✸
הובלת בקר עם טריילרים חדשים ומתקדמים  ✸

חיימזון החזקות בע"מ - מובילים הצלחות
www.haimzon.co.il |  haimzonoffice@gmail.com  |  08-8503211  |  8311001 ת.ד. 1084 קרית מלאכי

יש מובילים.... ויש 
מובילים בתחום!!!

נהגים 

מקצועיים 

ותיקים ובעלי 

ניסיון עשיר

לכל מטרהנגררים מסוגים שונים ומתקדם הכולל צי רכב ייעודי חדש 

אשמח לגייס גם אתכם למערך ההובלה שלנו!
henhaimzon@gamil.com   050-8870015 חן חיימזון
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הוטרינריים. אין בה שום תועלת. מחקרים הראו שאין בצידה 
כאב רב כשהיא נעשית בגיל צעיר, אך כאמור, מאחר ואין 

תועלת בצידה פרוצדורה זו נאסרה.

סיכום
פעולות הגורמות כאב צריכות להיעשות תוך מזעור כאב 

וסבל על פי הנחיות השירותים הווטרינרים והמידע העדכני 
בספרות.

אין לבצע פעולות בלא שיש מהן תועלת!    ▲

הווטרינריים   השירותים הווטרינריים  הנחיות השירותים הנחיות
בישראלבישראל

להיתראיסורהפעולהמספר תנאים
קרה.5 בכוויה בקר בלבד. אמותרסימון ממשקיות למטרות

בלבד. ב מקובלים באמצעים
חמה.6 בכוויה בקר הבקר. אמותרסימון משתייך לו המשק סמל לסימון ורק אך

שנהביצוע. ב לחצי שמתחת בגיל
סימנים. ג שני מקסימום סימנים. ג שני מקסימום
ביצועה. ד בעת החום כווית של  (גודל משותף גודל גם

סימנים גודל) שני יעבור .מ"ס 15X15לא
. ....ה
בקיץ. ט הסימון לבצע לא .מומלץ

קרניים.7 בקר(הסרת
)וצאן

בלבד. אמותרת ממשקיים .משיקולים
ל. ב מעבר קרניים הורדת מחייבת   10-כל ימים

וטרינר רופא ידי על תבוצע אשר מקומית .  הרדמה

5

להיתראיסורהפעולהמספר תנאים
קרניים.7 וצאן(הסרת בעזרתהפעולה.גמותרת)בקר תוך  אמבריוטוםתתבצע מסור או

הגולגולת"ס 5השארת מבסיס לפחות מ
בבקר  .8 קרניים ניצני הסרת

משחה ידי צריבה( -על
)כימית

גיל. במותרת תבוצעימים 10לאחר בלבדהפעולה .בהרדמה

הווטרינריים   השירותים הווטרינריים  הנחיות השירותים הנחיות
בישראלבישראל

)כימית
עודפת.12 פטמה בלבדעלמותרתהסרת וטרינר רופא ידי

ז.2 אסורה)בקר(נבקטימת

6

האחווה בין האדם והבהמה 
מובילה את היצור האנושי 

אל מעבר לגבולות בני מינו, 
ומגשימה את האחדות עם כל 

החי בעולם" מהאטמה גנדי


