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משק הבקר והחלב 398

מבוא
באופן מסורתי, ההתייחסות המשקית לפרות היבשות הייתה 
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החשיבות שבצינון פרות לאורך תקופת היובש הינה מוסכמת 

היום על מרבית הרפתנים. כמו כן, היות ובמהלך תקופת 
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לאורך שנתיים ובה נבדק לעומק 

נושא צינון הפרות במהלך תקופת 
היובש תוך בחינת שיטות שונות 

הקיימות ברפתות •

1. שה"מ, המחלקה לבקר, משרד החקלאות
2. התאחדות מגדלי בקר

הלל מלכה1, איל פרנק1, דוד בירן1, 
יואב שעני1, אפרים עזרא2, יניב לבון2

צינון פרות בתקופת היובש 
האם ניתן להסתפק 

באוורור בלבד?

כיום ידוע שעומס 
חום פוגע בייצור 
החלב לא רק תוך 

כדי התחלובה, אלא 
גם במהלך תקופת 

היובש לפני ההמלטה. 
תקופה זו הינה 

צומת חשוב ומרכזי, 
המפגיש את סיום 

התחלובה מחד ואת 
ההכנה לתחלובה 

העוקבת מאידך
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הצינון צריכה להיות פחותה יותר מצד אחד אך קיימת ויעילה 
מצד שני. בנוסף, כתוצאה מהאינטנסיביות של צינון הפרות 

החולבות נוצר חוסר זמן בעיקר ברפתות הגדולות על מנת 
לאפשר צינון יעיל בחצר ההמתנה גם של קבוצת היבשות. 

עובדות אלו גורמת לנו לבחון שיטות צינון נוספות בסככת 
היבשות ללא צורך לקיחתן לחצר ההמתנה. היפותזת העבודה 

הינה שצינון יעיל של פרות במהלך תקופת היובש ישפר את 
המדדים הבאים: 

אופן ההמלטה ואחוז ההמלטות הקשות   .1
הגדלת משקל ובריאות הוולד בהמלטה   .2

הפחתה של מחלות המלטה וכן שיפור בבריאות הפרה    .3
בתחלובה העוקבת

שיפור מדדי הייצור והפוריות בתחלובה העוקבת.   .4

שיטות וחומרים
מחקר זה כלל שני ניסויים שונים אשר התבצעו 

לאורך 2 קיצים.
הניסוי הראשון התבצע בקיץ סתיו 2016 בששה משקים 

שונים ובחן ארבע שיטות צינון אלטרנטיביות לפרות בתקופת 
היובש: 

מערכת צינון בלחץ גבוה בסככת היבשות  .1
מערכת צינון ישיר בלחץ נמוך על המדרך  .2
צינון בחצר ההמתנה/חצר צינון ייעודית  .3

אוורור מלא )הצבת המאווררים צריכה להיות כמו בחצר   .4
המתנה/צינון( בסככת היבשות. 

המשתנים אשר נוטרו והושוו בין הטיפולים הנבדקים הם: 
טמפרטורה וגינלית לאורך היממה, מספר שעות בהן שוהה 

הפרה בעומס חום, קצב נשימה, תנובת חלב, מוצקים, סת"ס, 
מדדי בריאות, כמות דלקות עטין קליניות ומדדי רבייה. בנוסף, 
נוטרו והושוו משקל הוולדות ובריאותם עד גיל  גמילה, איכות 

וכמות הקולסטרום. בניסוי השתתפו כ-630 פרות אשר 
המליטו במהלך חודשי הקיץ )יולי-אוקטובר 2016(. 

במהלך הניסוי נבחנה השתנות הטמפרטורה הווגינלית לאורך 
היממה. הבדיקה התבצעה על מדגם מייצג של פרות )כ 10 

פרות לכל טיפול/משק( למשך ארבעה ימים כל פעם. סה"כ 
נערכו 4 בדיקות בכל משק. דגימות חלב נלקחו מכל פרה 

בזמן החליבה הראשונה לאחר ההמלטה על מנת לאפיין את 
איכות וכמות הקולסטרום. מדגם מייצג של הוולדות נשקלו 
ביום ההמלטה והגמילה על מנת לבחון האם ישנה השפעה 
לאופן הצינון על משקל הוולדות. כל אירועי התחלואה של 

העגל/ה ושל הפרה נרשמו ונלקחו מתוכנת נעה. בוצע מעקב 
לאחר ההמלטה על הפרות אשר כלל: את ייצור החלב, מחלות 

המלטה, דלקות עטין, רמות סת"ס, פוריות ועוד. השפעת 
שיטת צינון הפרות בתקופת היובש על כל הפרמטרים 

הנבדקים נבחנה במבחני GLM וכן Mixed models של 
 SAS (SAS Institute Inc. Version 9.2, 2009, Cary, תוכנת
NC, USA(. הבדלים בין רמות שונות בתוך אותו גורם נבחנו 

במבחן Duncan. רמה של P<0.05 נחשבה כהבדל מובהק. 
תוצאות מוצגות כממוצע ± שגיאת תקן.

הניסוי השני התבצע כניסוי המשך לניסוי הראשון ובחן את 
שתי שיטות הצינון אשר הציגו את התוצאות הטובות ביותר 

בשנה הקודמת. השיטות אשר נבחנו הן:
מערכת צינון בלחץ גבוה בסככת היבשות  .1

אוורור בלבד בסככת היבשות.  .2
הניסוי בוצע במהלך עונת הקיץ והסתיו 2017 בשלושה 

קבוצת היבשות ברפת רמת דויד

החשיבות שבצינון פרות לאורך 
תקופת היובש הינה מוסכמת 

היום על מרבית הרפתנים
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היום על מרבית הרפתנים
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משקים. קבוצת הפרות היבשות חולקו בכל משק לשתי 
קבוצות זהות: 

קבוצת טיפול א': אוורור בלבד.   •
קבוצת טיפול ב': צינון חלל סככת היבשות בלחץ גבוה   •

)ערפול(. 
המשתנים אשר נוטרו והושוו בין הטיפולים הנבדקים הם: 

טמפרטורה וגינלית לאורך היממה, תנובת חלב, רמות מוצקים, 
סת"ס, מדדי בריאות, ומדדי רבייה. בנוסף, נבחנו טמפרטורות 

ולחות בסככה ומחוצה לה וחושב עומס החום בכל סככה על 
פי הטיפול וכן מחוץ לסככה. השפעת שיטת צינון הפרות 

בתקופת היובש על כל הפרמטרים הנבדקים נבחנה במבחני 
GLM וכן Mixed Models של תוכנת SAS. הבדלים בין 

רמות שונות בתוך אותו גורם נבדקו במבחן Duncan. רמה 
של P<0.05 נחשבה כהבדל מובהק. בוצעו מבחני מתאמים 

בין טמפרטורה חיצונית בסככה ומחוצה לה לבין טמפרטורת 
הפרה. תוצאות מוצגות כממוצע ± שגיאת תקן.

תוצאות הניסויים
תוצאות המחקר מוצגות בנפרד לכל ניסוי.

ניסוי ראשון: 1: טמפ' גוף וקצב נשימה:
טבלה מספר 1 מציגה את טמפרטורת הגוף הממוצעת לאורך 
היממה וכן את קצב הנשימה בקבוצות הטיפול השונות. ניתן 

לראות טמפרטורה נמוכה יותר בקבוצות האוורור וקבוצת 
הערפול בהשוואה לקבוצות האחרות. כמו כן, גם קצב הנשימה 

נמצא נמוך יותר בשתי קבוצות אלו בהתאמה לטמפרטורה 
הנמוכה יותר.

 בחינת ההשתנות של טמפרטורת הגוף לאורך היממה 
מצביעה גם היא על יתרון קבוצות האוורור והערפול על פני 

הקבוצות האחרות אם כי ההבדלים אינם תמיד מגיעים לרמת 
מובהקות )גרף 1(.

קצב נשימהטמפרטורה וגינלית

מובהקותשגיאת תקןממוצע מתוקןמובהקותשגיאת תקןממוצע מתוקןטיפול

38.960.012a44.491.661aאוורור

38.890.012b52.571.796bערפול בלחץ גבוה

38.980.012a55.291.764bצינון במדרך

39.030.012c60.351.603Cחצר המתנה

טבלה 1 טמפרטורה וקצב נשימה ממוצעים לאורך היממה בטיפולים השונים

גרף מספר 1: השתנות הטמפרטורה הווגינלית לאורך היממה בקבוצות הטיפול השונות.
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ניתן לשים לב מגרף מספר 1 לכך שקבוצת היבשות שצוננה 
בחצר ההמתנה סובלת יותר משאר הקבוצות ונמצאת במרבית 

שעות היממה )17 שעות( מעל סף של 39 מעלות המוגדר 
כעומס חום. לעומתן, קבוצת האוורור, ערפול בלחץ גבוה 

וצינון במדרך נמצאות פחות שעות מעל סף של עומס חום 
)10, 8.5 ו 12 שעות בהתאמה(.

1. נתוני יצור:
נתוני ייצור החלב נבחנו לתקופה של כ-180 יום מההמלטה. 

הנתונים המוצגים הם ההפרש בממוצע החלב היומי בין 
הקבוצות השונות )טבלה 2(.

טבלה 2 הפרש בממוצעי חלב יומי לאורך 180 
ימים מההמלטה בארבעת קבוצות הניסוי

Pהבדלטיפול שני טיפול ראשון

0.1398NSערפולאוורור

0.2184NSמדרךאוורור

 >.3.58120001חצר המתנהאוורור

0.4962NSערפולמדרך

 >.3.13190001חצר המתנהמדרך

0.1769NSחצר המתנהערפול

ניתן לראות יתרון לקבוצת הפרות שקיבלו רק אוורור אם כי 
הוא לא תמיד מובהק. כמו כן, ניתן לראות שקבוצת הפרות 
אשר נלקחו לחצר ההמתנה מראות את ייצור החלב הנמוך 

ביותר ביחס לשאר הקבוצות.

2. רמות נוגדנים בקולסטרום:
רמות הנוגדנים מסוג IGg אשר נבחנו בקולסטרום )חלב 

ראשון של הפרה לאחר ההמלטה( לא היו שונים בין המשקים 
וכן לא היו הבדלים בין הטיפולים השונים. מדד זה נמצא כבעל 
שונות רבה בין הפרות עובדה אשר ככל הנראה הובילה לחוסר 
ההבדלים בין הקבוצות. אף על פי כן, נמצאו הבדלים מובהקים 

בין פרות בתחלובה 2 לפרות בוגרות יותר כאשר רמות 
הנוגדנים בקבוצת הבוגרות היו גבוהות באופן מובהק מהפרות 

בתחלובה 2 )נתונים לא מוצגים(.

3. נתוני בריאות
נבחנו ההבדלים במחלות המלטה בין קבוצות הטיפול, בין 

העדרים וכן בין התחלובות. לאחר ניתוח הנתונים אנו 
התמקדנו בדלקות רחם ובקטוזיס. בשתי סוגי המחלות לא 

נמצאו הבדלים בין העדרים השונים אך כן נמצאו הבדלים בין 
התחלובות )נתונים לא מוצגים(. 

4. מצב גופני
מצב גופני נבדק בשלושה מועדים שונים כמקובל במשקים: 

מועד הייבוש, מועד ההמלטה ובשיא חלב. כמו כן, נבחן 
השינוי במצב הגופני ממועד הייבוש למועד ההמלטה וממועד 

ההמלטה למועד שיא החלב. נתוני מצב גופני לא היו שונים 
בין העדרים ובין התחלובות )למעט עדר אחד אשר בו היו 

נתוני מצב גופני נמוכים באופן קיצוני( והם אינם מוצגים כאן. 
שיטת הצינון בתקופת היובש לא השפיעה באופן מובהק על 

המצב הגופני בכל אחת מנקודות הבדיקה וכן לא השפיעה על 
גובה השינוי )טבלה מספר 3(.

6. פוריות
השפעת שיטת הצינון על שיעורי ההתעברות נבחנה לשתי 
ההזרעות הראשונות. נמצא יתרון מובהק לקבוצת הערפול 
בהשוואה לקבוצת האוורור וקבוצת הצינון במדרך. קבוצת 

הצינון בחצר ההמתנה לא הייתה שונה מיתר הקבוצות 
)טבלה 4(. 

מספר טיפול
הזרעות

שגיאת תקן% התעברות

21334.28b0.033 אוורור

23533.62b0.032 מדרך

13350.38a0.042ערפול

12244.26ab0.044 מקלחות
P<0.05 אותיות שונות מציגות הבדל מובהק ab

טבלה 4 השפעת שיטת הצינון על שיעורי 
ההתעברות משתי ההזרעות הראשונות

ממצאי הניסוי הראשון הצביעו על יכולת התמודדות טובה 
יותר עם עומס החום וכן שיפור בתוצאות המקצועיות 

בשתיים מהשיטות אשר נבחנו: אוורור בלבד וכן ערפול בלחץ 
גבוה. טמפרטורת הגוף הממוצעת לאורך היממה הייתה נמוכה 

יותר בשתי קבוצות אלו וכן מספר השעות מעל 39 מעלות 
)עומס חום( היה גם הוא נמוך יותר. כמו כן, גם קצב הנשימה 

נמצא נמוך יותר בשתי קבוצות אלו בהתאמה לטמפרטורה 
הנמוכה יותר. חשוב לציין, שקבוצת היבשות שצוננה בחצר 

ההמתנה סובלת יותר משאר הפרות ונמצאת במרבית שעות 
היממה )17 שעות( מעל סף של 39 מעלות המוגדר כעומס 

חום. בחינת נתוני ייצור החלב מראה יתרון לקבוצת הפרות 
שקיבלו רק אוורור אם כי הוא לא תמיד מובהק. כמו כן, ניתן 
לראות שקבוצת הפרות אשר נלקחו לחצר ההמתנה מראות 
את ייצור החלב הנמוך ביותר ביחס לשאר הקבוצות. נתוני 

ההתעברות הטובים ביותר נמצאו בקבוצת הפרות אשר קיבלו 
ערפול בלחץ גבוה. שאר המדדים שנבחנו לא הצביעו על 

הבדלים בין קבוצות הטיפול השונות.
ממצאי הניסוי הראשון יחד אם הידוע על ממשק הרפת הכללי 
בו ישנה בעיה אם שימוש נרחב במים לצורך צינון בגלל בעיות 
הפרש, הובילו אותנו לרצון שיש לבחון את נושא הפגת עומס 

החום בקבוצת היבשות לאורך שנה נוספת תוך התמקדות 
בשני הטיפולים אשר נמצאו כיעילים יותר אוורור בלבד מול 

ערפול בלחץ גבוה.

מספר טיפול
פרות

מצב 
גופני 
ביובש

מצב 
גופני 

בהמלטה

מצב 
גופני 
בשיא 
חלב

הפרש 
ממוצע 
יובש 
המלטה

הפרש 
ממוצע 
המלטה 

שיא 
חלב

1823.353.142.65-0.22-0.50אוורור

1833.202.992.64-0.23-0.35מדרך

1363.062.882.45-0.16-0.42ערפול

1093.353.052.64-0.27-0.44מקלחות

טבלה 3 השפעת שיטת הצינון על ממוצע המצב 
הגופני במועדים השונים וכן על גובה השינוי
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ניסוי שני:
1. מדידות טמפרטורה וגינלית וחיצונית ומדדי עומס החום

גרף מספר 2 מציג את טמפרטורת הפרות הממוצעת כפי 
שנמדדה בחודש אוגוסט 2017. כפי שרואים בגרף קבוצת 

הפרות אשר צוננו רק עם אוורור מציגות טמפרטורה 
נמוכה יותר לאורך מרבית שעות היממה בשניים מהמשקים 

הנבדקים. לעומת זאת במשק השלישי התוצאות די דומות 
ואין הבדל בין הטיפולים.

גרף מספר 2: השתנות הטמפרטורה הווגינלית לאורך היממה 
בקבוצות הטיפול השונות ובמשקים השונים

39 מעלות )קו שחור בגרפים( נקבע כסף אשר מעליו הפרה 
סובלת מעומס חום, כאשר מסתכלים על הרף הזה ניתן לשים 

לב לשינויים בין המשקים ובין הטיפולים השונים. בשני 
רפתות )נווה אור ורמת דויד( פרות קבוצת הערפול נמצאות 
מעל סף זה למשך זמן רב יותר במהלך היממה. ניתן לראות 
שבשני המשקים פרות קבוצת האוורור לא עוברות את סף 

זה )טבלה מספר 5(. לעומת זאת ברפת גבע שתי קבוצות 
הטיפול מראות טמפרטורה וגינלית מעל הסף לאורך מרבית 

שעות היממה ללא הבדל בין הטיפולים. מספר השעות בו שהו 
הפרות בטמפרטורה הגבוהה מסף של 39 מעלות בכל אחת 

ממועדי הבדיקה מתוארים בטבלה מספר 5.

כאשר בוחנים את טמפרטורת הפרות במודל השלם הכולל 
את זמן היממה, תקופת המדידה, עדר, טיפול ואינטראקציות 

ביניהן ניתן לראות יתרון מובהק לקבוצת האוורור מול קבוצת 
הערפול )טבלה מספר P<0.001 ;6(. כמו כן ישנו הבדל מובהק 

בין זמני היממה השונים ובין העדרים. כאשר מסתכלים על כל 
עדר בנפרד ניתן לשים לב להבדלים הקיימים )אשר הוזכרו גם 
למעלה(, כאשר במשק גבע אין הבדלים בין הטיפולים, ברמת 
דויד ההבדל אינו מובהק אלא רק בעל נטייה למובהקות ואילו 

ברפת נווה אור ההבדל בין הטיפולים הינו מובהק )טבלה 
מספר 6(.  

על מנת לכמת את ההבדלים בין הסביבה החיצונית לבין 
הסככות נמדדו טמפרטורות וכן לחות חיצונית לאורך כל 
תקופת הניסוי. נתוני הטמפרטורה והלחות שימשו לצורך 

חישוב מדד עומס חום בכל סככה על פי סוג הצינון וכן מחוץ 

לסככות. הנתונים נבחנו הן ברמת המשק הספציפי לאורך 
חודשי הניסוי והן ברמה הכללית לאורך החודשים וסוג הצינון. 
גרף מספר 3 מציג את נתוני הטמפרטורה, לחות ועומס החום 

במשקים השונים לאורך כל תקופת הניסוי. ניתן לראות 
שישנם הבדלים בין המשקים הקשורים למיקומם הגאוגרפי 
וכן את העובדה שבכל המשקים היה עומס חום גבוה )מעל 
70( לאורך כל חודשי הניסוי. יחד עם זאת ניתן לראות את 
ההשפעה המטיבה שיש גם לערפול וגם לאוורור בהשוואה 

לטמפרטורה החיצונית.

נתוני המדדים השונים )טמפרטורה, לחות ועומס חום( לכל 
משק מתוארים בטבלה מספר 7. 

טמפרטורת הסביבה החיצונית הייתה גבוהה יותר מאשר 
טמפרטורת הסככות בשלושת המשקים. ההבדל הגדול ביותר 

בין טמפרטורת הסביבה לטמפרטורת הסככות בשני הטיפולים 
נמצא ברפת רמת דויד. יחד עם זאת הבדלים בין טמפרטורה 

חיצונית לזאת שבסככות היו מובהקים בשלושת המשקים 
)טבלה מספר 7(. מבחינת ההבדלים בין הטיפולים בכל משק 

ניתן לראות שהסככה אשר מצוננת על ידי ערפול בלחץ גבוה 
מציגה את הטמפרטורה הנמוכה ביותר באופן מובהק כאשר 
ההבדלים נעים בין 0.18 ל 0.78 מעלות בין הטיפולים )טבלה 

מספר 7(. נתוני הלחות בכלל המשקים גבוהים יותר באופן 
מובהק בקבוצת הערפול ונמוכים יותר מחוץ לסככות )עם כי 
לא בכל המשקים ישנו הבדל מקבוצת האוורור(. רמת הלחות 

הגבוהה ביותר נמצאה ברמת דויד ואילו הנמוכה בנווה אור 
אשר נמצאת באזור יבש יותר. רמות עומס החום )טבלה 7( 
נמצאו נמוכות ביותר ברמת דויד בהשוואה לשאר המשקים 

וכן טיפולי הצינון בסככות הובילו לירידה החזקה ביותר 
בהשוואה לטמפרטורה החיצונית. בשני משקים )גבע ורמת 

דויד( ערפול הוביל לעומס חום גבוה יותר מאשר אוורור. 
לעומת זאת בנווה אור הנמצאת באזור יבש יותר הערפול 

דווקא עזר בהקלת עומס החום )טבלה מספר 7(.

מתאמים בין טמפרטורת הסככה בטיפולים השונים )אוורור 
וערפול( לבין טמפרטורה ווגינלית של הפרות נבחנו באותם 
הזמנים. מתאם גבוה בין המשתנים מעיד על יעילות נמוכה 

יותר של הצינון מכיוון שככל שעולה טמפרטורת הסככה 
עולה גם טמפרטורת הפרה. מצד שני מתאם נמוך יעיד על 

יעילות צינון טובה יותר מכיוון שלמרות עליית טמפרטורת 
הסככה אין עליה חזקה בטמפרטורת הפרה. המתאמים נבחנו 

במהלך חודש אוגוסט בשלושת המשקים. משק נווה אור 
הראה את המתאמים הגבוהים ביותר בכל המדדים. לעומת 
זאת המשקים האחרים התאפיינו במתאמים נמוכים יותר. 
כאשר משווים בין הטיפולים השונים גם כן ישנם הבדלים 

בין המשקים: ברפת נווה אור ישנו מתאם נמוך יותר בקבוצת 
האוורור מה שמעיד על יעילות צינון טובה יותר. מצד שני, 

רפת גבע מראה יעילות צינון טובה יותר 
דווקא בקבוצת הערפול עם כי רמות 

המתאמים נמוכות מאוד בשני הטיפולים. 
רפת רמת דויד מראה גם היא בדומה 

לנווה אור יעילות גבוהה יותר לטיפול 
האוורור עם כי גם במשק זה המתאמים 

יחסית נמוכים )טבלה 8(.

רמת דויד*גבענווה אור 

ספטמבראוגוסטספטמבראוגוסטספטמבראוגוסטקבוצת צינון

 71316.514.53.5ערפול בלחץ גבוה

 13.517140אוורור

69.5-0.50.53.5הפרש
* במשק רמת דויד לא הייתה מדידה בחודש ספטמבר.

טבלה 5 מספר השעות בהן הטמפרטורה הווגינלית הייתה מעל סף של  
39°C בקבוצות הטיפול השונות

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

צי רכב ייעודי חדש ומתקדם

הכולל נגררים מסוגים שונים

לכל מטרה

נהגים

מקצועיים

ותיקים ובעלי ניסיון עשיר

אשמח לגייס גם אתכם למערך 

ההובלה שלנו!

חן חיימזון 050-8870015

hen@haimzon.co.il

יש מובילים.... ויש מובילים בתחום!!!

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
הובלת בקר עם טריילרים חדשים ומתקדמים  ÷

הובלת מכולות ימיות מהנמלים  ÷
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טבלה 8 מתאמים בין טמפרטורת סככה לבין 
טמפרטורה ווגינלית במשקים ובטיפולים השונים

THIלחות טמפרטורהטיפולמשק

0.79-0.860.64אוורורנווה אור

0.94-0.920.86ערפול

0.50-0.510.47אוורורגבע

0.22-0.230.18ערפול

0.28-0.270.28אוורוררמת דוד

0.51-0.520.49ערפול

שגיאת ממוצעטיפולמשקמדד נבדק
מובהקותתקן

טמפרטורה

נווה 
אור

29.980.043Bאוורור

29.240.043Cערפול

30.560.043Aחוץ

גבע

29.120.05Bאוורור

28.640.05Cערפול

30.100.05Aחוץ

רמת 
דויד

26.490.05Bאוורור

26.310.05Cערפול

29.880.05Aחוץ

לחות

נווה 
אור

57.5530.160Bאוורור

60.9020.160Aערפול

57.1330.160Bחוץ

גבע

61.890.18Bאוורור

68.430.19Aערפול

61.820.18Bחוץ

רמת 
דויד

69.040.17Bאוורור

72.600.17Aערפול

59.650.17Cחוץ

עומס חום

נווה 
אור

78.770.05Bאוורור

78.290.05Cערפול

79.520.05Aחוץ

78.300.05Cאוורורגבע

78.700.05Bערפול

79.490.05Aחוץ

רמת 
דויד

75.450.05Cאוורור

75.660.05Bערפול

78.840.05Aחוץ

טבלה 7 השפעת הטיפולים השונים על טמפרטורה, 
לחות ועומס חום בסככות ומחוצה להן

ממוצע רמהגורם
מתוקן 

שגיאת 
תקן

מובהקות

>.38.790.0150001אוורורטיפול

38.930.015ערפול

>.39.030.0170001גבעעדר

38.690.025רמת דוד

38.870.016נווה אור

זמן 
ביממה

06:00-12:0038.690.0200001.<

12:00-18:0039.010.021

18:00-0:0038.970.021

0:00-06:0038.780.021

תקופת 
מדידה

38.880.0140.1645ראשונה

38.850.018שניה

טיפול 
* זמן 

ביממה

0:00-06:0038.730.0290.0093 אוורור

0:00-06:0038.820.031 ערפול 

>.06:00-12:0038.640.0270001 אוורור

06:00-12:0038.740.028 ערפול

12:00-18:0038.900.0290.0023 אוורור

12:00-18:0039.120.030 ערפול

18:00-0:0038.910.0290.0312 אוורור

18:00-0:0039.040.031 ערפול

טיפול 
* עדר

39.030.0220.9449גבע - אוורור

39.030.027גבע - ערפול

38.660.0330.0903רמת דוד - אוורור

38.730.033רמת דוד - ערפול

>.38.700.0220001נווה אור - אוורור

39.030.023נווה אור - ערפול

טבלה 6 השפעת שיטת הצינון על טמפרטורה 
ווגינלית של הפרות

 www.zmf.co.il 
מסורת של איכות שירות וחדשנות.

אשר בראון סמנכ"ל תזונה | asher@zmf.co.il | נייד. 050-2101112 
מתן בן ישי שרות שדה מעלי גירה | matan@zmf.co.il | נייד. 050-7664260

ד.נ. עמק הירדן 1510501 | טל. 04-6755565

נגיע להישגים
חדשים
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1. נתוני יצור:
נתוני ייצור החלב נבחנו לתקופות שונות בכל משק וכן 

לתקופה ממוצעת לכלל המשקים ביחד.

גרף מספר 4 מציג את הנתונים הממוצעים לכלל המשקים עד 
100 יום בתחלובה. ניתן לראות יתרון קל לקבוצת הפרות אשר 

צוננו בטיפול האוורור. 

גרף מספר 5 מציג את ייצור החלב הממוצע לפרות האוורור 
והערפול במשקים השונים. הבחינה בכל משק נעשתה עד 

מספר ימים שונה כתלות במספר הפרות הנוכחות בקבוצות 
הטיפול השונות.

המודל הסטטיסטי לבחינת ההבדלים בין הטיפולים בייצור 
חלב מתואר בטבלה מספר 9. קבוצת האוורור הראתה עליה 

בייצור חלב יומי ממוצע של 0.73 ק"ג )גרף מספר 4 וטבלה 
מספר P< 0.05 ;9(. כאשר מסתכלים על השפעת הטיפולים 
בעדרים השונים ניתן לראות שבשני משקים ישנה עדיפות 
לטיפול האוורור המציג עליה של בין 1 ק"ג ל כמעט 2 ק"ג 

ואילו במשק השלישי קבוצת הטיפול הראתה עליה של 0.3 
ק"ג שלא הייתה מובהקת )גרף מספר 5 וטבלה מספר 9(.

נתוני ביקורת חלב
כמות חלב ביום הביקורת, ECM, FCM, אחוזי שומן, אחוזי 

חלבון ורמות תאים סומטיים נבחנו במועדי ביקורת החלב לכל 
משק בנפרד לפי סוג הצינון ומתוארים בגרף 6. כמויות החלב, 

ECM ו-FCM לא נבדלו בין הטיפולים בשנים מהמשקים 
הנבדקים ואילו במשק אחד נמצא הבדל מובהק במדדים 

אלו )גרף מספר P<0.05 ;6(. לעומת זאת, אחוזי שומן חלבון 

גרף מספר 3: השתנות מדדי עומס החום במשקים השונים לאורך כל תקופת הניסוי

גרף מספר 4: ייצור חלב יומי בכלל המשקים עד 100 יום בתחלובה

גרף מספר 5: ייצור חלב יומי במשקים השונים
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וכן רמות תאים סומטיים לא נבדלו בין הטיפולים במשקים 
השונים )גרף מספר 6(.

2. נתוני בריאות
נבחנו ההבדלים במחלות המלטה בין קבוצות הטיפול, בין 

העדרים וכן בין התחלובות. לא נמצאו הבדלים בין העדרים 

השונים וכן אחוז החולות היה יחסית נמוך בכלל משקי הניסוי.
נתוני מחלות ההמלטה במשקים השונים מתוארים בטבלה 

מספר 10. 

4. מצב גופני 
מצב גופני נבדק בשני מועדים שונים: מועד הייבוש ומועד 
ההמלטה. נתוני מצב גופני לא היו שונים בין העדרים ובין 

התחלובות. שיטת הצינון בתקופת היובש לא השפיעה באופן 
מובהק על המצב הגופני בכל אחת מנקודות הבדיקה )טבלה 

מספר 11(.

דיון
המחקר הנוכחי נערך במשך שנתיים )קיץ 2016-2017( ובחן 

ארבע שיטות צינון שונות של פרות במהלך תקופת היובש 
ואת ביצועיהן בתחלובה העוקבת. ממצאי הניסוי בשנה 

הראשונה הצביעו על יכולת התמודדות טובה יותר עם עומס 
החום וכן שיפור בתוצאות המקצועיות בשתיים מהשיטות 

אשר נבחנו: אוורור בלבד וכן ערפול בלחץ גבוה. טמפרטורת 
הגוף הממוצעת לאורך היממה הייתה נמוכה יותר בשתי 

קבוצות אלו וכן מספר השעות מעל 39 מעלות )עומס חום( 
היה גם הוא נמוך יותר. כמו כן, גם קצב הנשימה נמצא נמוך 

יותר בשתי קבוצות אלו בהתאמה לטמפרטורה הנמוכה יותר. 
חשוב לציין, שקבוצת היבשות שצוננה בחצר ההמתנה סובלת 

יותר משאר הפרות ונמצאת במרבית שעות היממה )17 שעות( 
מעל סף של 39 מעלות המוגדר כעומס חום. בחינת נתוני ייצור 

החלב מראה יתרון לקבוצת הפרות שקיבלו רק אוורור אם כי 
הוא לא תמיד מובהק. כמו כן, ניתן לראות שקבוצת הפרות 
אשר נלקחו לחצר ההמתנה מראות את ייצור החלב הנמוך 

ביותר ביחס לשאר הקבוצות. נתוני ההתעברות הטובים ביותר 
נמצאו בקבוצת הפרות אשר קיבלו ערפול בלחץ גבוה. תוצאות 
השנה הראשונה הובילו אותנו לשנת המחקר השנייה בה בחנו 

ממוצע רמהגורם
מתוקן 

שגיאת 
מובהקותתקן

45.930.27Aאוורורטיפול

45.200.27Bערפול

46.340.39Aגבעעדר

46.740.34Aרמת דוד

43.610.23Bנווה אור

245.250.30NSתחלובה

345.880.22

טיפול * 
47.260.54Aגבע - אוורורעדר

45.420.53Bגבע - ערפול

46.440.47NSרמת דוד - אוורור

47.040.48רמת דוד - ערפול

44.080.33Aנווה אור - אוורור

43.130.33Bנווה אור - ערפול

טבלה 9 השפעת הטיפולים השונים על ייצור החלב
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נבחנו ההבדלים במחלות המלטה בין קבוצות הטיפול, בין 

העדרים וכן בין התחלובות. לא נמצאו הבדלים בין העדרים 

השונים וכן אחוז החולות היה יחסית נמוך בכלל משקי הניסוי.
נתוני מחלות ההמלטה במשקים השונים מתוארים בטבלה 

מספר 10. 

4. מצב גופני 
מצב גופני נבדק בשני מועדים שונים: מועד הייבוש ומועד 
ההמלטה. נתוני מצב גופני לא היו שונים בין העדרים ובין 

התחלובות. שיטת הצינון בתקופת היובש לא השפיעה באופן 
מובהק על המצב הגופני בכל אחת מנקודות הבדיקה )טבלה 
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ארבע שיטות צינון שונות של פרות במהלך תקופת היובש 
ואת ביצועיהן בתחלובה העוקבת. ממצאי הניסוי בשנה 

הראשונה הצביעו על יכולת התמודדות טובה יותר עם עומס 
החום וכן שיפור בתוצאות המקצועיות בשתיים מהשיטות 

אשר נבחנו: אוורור בלבד וכן ערפול בלחץ גבוה. טמפרטורת 
הגוף הממוצעת לאורך היממה הייתה נמוכה יותר בשתי 

קבוצות אלו וכן מספר השעות מעל 39 מעלות )עומס חום( 
היה גם הוא נמוך יותר. כמו כן, גם קצב הנשימה נמצא נמוך 

יותר בשתי קבוצות אלו בהתאמה לטמפרטורה הנמוכה יותר. 
חשוב לציין, שקבוצת היבשות שצוננה בחצר ההמתנה סובלת 

יותר משאר הפרות ונמצאת במרבית שעות היממה )17 שעות( 
מעל סף של 39 מעלות המוגדר כעומס חום. בחינת נתוני ייצור 

החלב מראה יתרון לקבוצת הפרות שקיבלו רק אוורור אם כי 
הוא לא תמיד מובהק. כמו כן, ניתן לראות שקבוצת הפרות 
אשר נלקחו לחצר ההמתנה מראות את ייצור החלב הנמוך 

ביותר ביחס לשאר הקבוצות. נתוני ההתעברות הטובים ביותר 
נמצאו בקבוצת הפרות אשר קיבלו ערפול בלחץ גבוה. תוצאות 
השנה הראשונה הובילו אותנו לשנת המחקר השנייה בה בחנו 

ממוצע רמהגורם
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שגיאת 
מובהקותתקן

45.930.27Aאוורורטיפול

45.200.27Bערפול

46.340.39Aגבעעדר

46.740.34Aרמת דוד
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345.880.22
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טבלה 9 השפעת הטיפולים השונים על ייצור החלב
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את שתי שיטות הצינון המיטביות מהשנה הראשונה: אוורור 
בלבד וערפול בלחץ גבוהה. ממצאי הניסוי הצביעו על יכולת 
התמודדות טובה יותר עם עומס החום בקבוצת האוורור עם 
כי נצפתה שונות בין המשקים. בשני משקים קבוצת האוורור 
הראתה ירידה בטמפרטורת הגוף של הפרות וכן מספר שעות 
קטן יותר עם טמפרטורה ווגינלית מעל 39 מעלות המצביעה 

על עומס חום. לעומת זאת במשק אחד לא נצפו הבדלים 

במדד זה בין קבוצות הטיפול. מדידת הטמפרטורה בסככות 
הטיפול וכן מדידת הטמפרטורה החיצונית הראו על ירידת 

טמפרטורת הסככות בשני הטיפולים בהשוואה לטמפרטורה 
החיצונית. צינון בשיטת ערפול בלחץ גבוה הוביל מצד אחד 

לירידה בטמפרטורת הסככות מעל קבוצת האוורור ומצד 
שני העלה את אחוזי הלחות עובדה שהובילה בסופו של דבר 

לעליה במדד עומס החום בקבוצה זו. ניתן לראות שעיקר 

גרף מספר 6: תוצאות ביקורות החלב לפי משק וסוג צינון בתקופת היובש

קדחת חלבדלקת רחםקטוזיסעצירת שליהמספר תצפיותרמהגורם

טיפול
1404.29%7.14%29.29%2.14%אוורור

1396.48%2.16%27.34%2.16%ערפול

עדר

711.41%4.23%46.48%2.82%גבע

6612.12%15.15%33.33%1.52%רמת דוד

1424.23%0.00%16.90%2.11%נווה אור

תחלובה
2974.12%2.06%17.53%0.00%

3+1826.04%6.04%34.07%3.30%

טיפול * עדר

352.86%5.71%42.86%0.00%גבע - אוורור

360.00%2.78%50.00%5.56%גבע - ערפול

339.09%24.24%33.33%0.00%רמת דוד - אוורור

3315.15%6.06%33.33%3.03%רמת דוד - ערפול

722.78%0.00%20.83%4.17%נווה אור - אוורור

705.71%0.00%12.86%0.00%נווה אור - ערפול

טבלה 10 נתוני מחלות המלטה במשקים ובקבוצות הטיפול השונות
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העלייה בטמפרטורה הווגינלית של הפרות בקבוצת הערפול 
הייתה בשעות הצהריים והערב בהם הייתה גם עליה במדד 

עומס החום. נתוני ייצור החלב נבחנו לכל משק באופן נפרד 

וכן לכלל המשקים ביחד. נתוני ייצור החלב בכלל המשקים 
נבחנו עד 100 יום בתחלובה. ניתן לראות שפרות אשר צוננו 

באוורור בלבד בזמן היובש מציגות ממוצע יומי גבוה יותר 
לאורך תקופה זו. כאשר מסתכלים על כל משק בנפרד, נמצא 

שבשנים מהמשקים הייתה עליה מובהקת בייצור החלב היומי 
בקבוצת האוורור ואילו במשק השלישי לא היו הבדלים במדד 

זה. נתוני ביקורת החלב נבחנו לאורך התקופה והראו עליה 
מובהקת ב כמות חלב, ECM ו-FCM במשק אחד מתוך 

השלושה. אחוזי שומן, חלבון ורמות תאים סומטיים לא נבדלו 
בין הטיפולים. אחוז הפרות אשר סובלות ממחלות המלטה כגו 

דלקות רחם וקטוזיס היה יחסית נמוך בכלל המשקים בניסוי. 
כמו כן, לא נמצאו הבדלים מובהקים במדד זה בין קבוצות 

הניסוי. מצב גופני ביום הייבוש וכן במועד ההמלטה היה דומה 
בין קבוצות הניסוי ולא נמצאו הבדלים במדד זה. 

מסקנות
בבואנו להחליט על שיטת צינון מיטבית למשק חשוב מאוד 

להתחשב גם באפשרויות המשק מבחינת מקומות וזמני צינון 
וכן לקחת בחשבון שישנה עדיפות לצינון פרות חולבות על 

פני היבשות. ממצאי הניסוי הנוכחי )קיץ 2017(  מחזקים את 
ממצאי הניסוי אותו ערכנו לפני שנה )קיץ 2016( ומצביעים 

על שיטת הצינון באמצעות אוורור בלבד כשיטה העדיפה 
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יכסה את כלל חצר הרביצה )בדומה לחצר ההמתנה( על מנת 
שכל הפרות יזכו לאוורור טוב ויעיל.

תודות: המחברים מודים לכל מרכזי הרפתות אשר הסכימו 
להיות חלק מהניסוי על שיתוף הפעולה וההיענות לכל 

בקשותינו.   ▲
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