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משק הבקר והחלב 399

מבוא
פרת החלב מייצרת בין 150-300 ליטר רוק ליממה. הרוק מכיל 
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הוא סודה לשתייה, הסיבות לכך: מחירו נמוך ביחס לאחרים 

והשפעתו לא שונה מהם. לפני מספר שנים נכנס לשימוש 
 )AcidBuf10( מוצר חדש אשר מופק מאצות בחופי אירלנד

ומצהיר כי ביכולתו לשמש כבופר ביעילות גבוהה מזו של 
הסודה לשתייה, או לחלופין זהה בחצי ממינון הסודה לשתייה 

במנה. המוצר מכיל רמה גבוהה של סידן ומגנזיום ברמת 
זמינות גבוהה. קצב מסיסות של AcidBuf10 מתון מזה של 

סודה לשתייה. ניסוי קודם שבוצע לאחרונה בחומר זה בדרום 

עבודת מחקר הבוחנת את השימוש 
בשלד אצות ים )AcidBuf10( במנת 
פרות לחלב והתועלת בהן כתחליף 
לסודה לשתייה ומגנזיום אוקסיד 

והשפעתן על חומציות הכרס, איכות 
וכמות החלב •

המחלקה לבקר, שה"ם  .1
רפת נחל עוז  .2

תזונאי, יועץ ממשק וניהול רפתות   .3
החקלאית  .4

נומבס יועצים  .5

י. שעני1, ס. רוזן1, ר. טרייטל2, ג. סבג2, 
י. שפירר3, א. קפלן4, ע. בר5, נ. מילר5

אצות ים 
במנת פרות לחלב 

מטרת הניסוי הנוכחי 
הייתה לבחון את 

 AcidBuf10 יעילות
כתחליף לסודה 

לשתייה ומגנזיום 
אוקסיד בהזנת פרות 
עם תנובת חלב גבוהה
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חדש!

אפריקה מצא השפעה חיובית על תנאי הכרס וריכוז השומן 
בחלב )Cruywagen et al., 2015(. עקב עלותם הגבוהה של 

בופרים במנת פרות חלב יש צורך לבדוק את יעילות המוצרים 
בעלי הפוטנציאל לשפר את ייצור שומן החלב.

מטרת הניסוי
 AcidBuf10 מטרת הניסוי הנוכחי הייתה לבחון את יעילות
כתחליף לסודה לשתייה ומגנזיום אוקסיד בהזנת פרות עם 

תנובת חלב גבוהה.

שיטות וחומרים
הניסוי בוצע ברפת נחל עוז בשלהי קיץ 2017. 100 פרות 

מתחלובה שלישית ומעלה חולקו לשתי קבוצות זהות על-
בסיס מס' תחלובה, מרחק מהמלטה ותנובת חלב והרכבו. שתי 

הקבוצות נחלבו שלוש פעמים ביום בסמיכות זו לזו וצוננו 
פעמיים נוספות בין החליבות. חלוקת המזון התבצעה פעמיים 
ביום לשתי הקבוצות, בשש בבוקר ובשתיים בצהריים. הפרות 
הואבסו בשיטת אד-ליב ושאריות נאספו לפני חלוקת המזון 
הראשונה ונשקלו. המנות בניסוי הכילו 36% מזון גס ממקור 

של תחמיץ חיטה ושחת חיטה )טבלה 1 ו-2(. 
מנת הביקורת הכילה 0.72% סודה לשתייה ו-0.25% מגנזיום 

אוקסיד ואילו במנת הניסוי הוחלפו שני אלה ב-0.45% 
של AcidBuf10. בנוסף בגלל תכולת הסידן הגבוהה 

ב-AcidBuf10 הופחתה כמות הסידנית והועלתה רמת המלח, 
זאת בכדי לשמור על רמת נתרן דומה בשתי המנות )טבלה 

2(. לאחר כל אלו הושלם נפח מנת הניסוי בסובין כדי לשמור 
על ערכי אנרגיה וחלבון דומים )טבלה 1(. שאריות המזון 

נשקלו מדי יום בכדי לעקוב אחר צריכת המזון של הקבוצות. 

עבודות קודמות שבחנו את יעילות 
השימוש בסודה לשתייה על 

ביצועי פרות חלב בתחילה ואמצע 
התחלובה, מצאו יתרון לשימוש 

בסודה במנות המבוססות על 
תחמיץ תירס אך לא במנות שאינן 

מבוססות על תחמיץ תירס

טבלה 1 תכולת ויחסי תכולות עיקריים במנות 
הניסוי והביקורת ע"פ התכנון 

ניסויביקורתתכולה )ח"י(

60.660.6ח"י )%(

1.771.78אנרגיה נטו )מגק"ל/ק"ג(

16.416.5חלבון )%(

35.635.6מזון גס )%(

NDF21.721.7 ממזון גס )%(

0.910.9סידן )%(
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תנובת חלב והרכבו נלקחו מנתוני ה-AfiLab )צח"ם אפיקים, 
ישראל(. לניתוח הסטטיסטי נלקחו רק פרות שהתחילו 

את הניסוי ושהו בקבוצה לפחות 50 יום. הנתונים היומיים 
מתוכנת AfiFarm הוכנסו למודל MIX בתוכנת JMP. המודל 
הסטטיסטי כלל את מס' התחלובה וימים בתחלובה כמשתני 

קו-ואריאנס )covariance( והפרה מקוננת בקבוצה.

טבלה 2 הרכב מנת הניסוי והביקורת באחוזים 
על-בסיס חומר יבש לפי תכנון

ניסויביקורתמזון )% מהח"י(

20.24%20.24%תחמיץ חיטה )31.3% ח"י(

15.36%15.36%שחת דגן

25.35%25.35%תירס גרוס

2.47%2.47%חיטה גרוסה

4.11%4.11%גלוטן פיד
DDGs9.72%9.72%

6.54%6.54%כ. סויה

0.84%0.84%כ. לפתית

6.03%6.03%גרעיני כותנה

0.79%--סובין

4.82%4.82%פסולת תפו"א )26.1% ח"י(

1.07%0.68%סידנית

0.42%0.54%מלח
NPN0.38%0.39%

1.60%1.60%שומן מוגן

--0.72%סודה לשתייה

--0.25%מגנזיום אוקסיד
AcidBuf10--0.45%

תוצאות
דגימות ממנות הניסוי נאספו אחת לשבועיים ונשלחו לבדיקת 

הרכב כימי )טבלה 3 ו4(. לא נמצאו הבדלים מובהקים בהרכב 
הכימי של המנות פרט להבדל בריכוז המגנזיום שהיה גבוה 

יותר ב-0.06% במנת הביקורת )טבלה 4( וזאת בשל הוצאת 
המגנזיום אוקסיד במנת הניסוי. 

על-אף שלא נמצא הבדל מובהק בריכוזם של מרבית 
 )DCAD( המינרלים, נמצא הבדל בהפרש הקטיונים-אניונים

שהיה גבוה פי שניים במנת הביקורת )20 מילי-אקווילנט 
ל-100 ג' לעומת 11 במנת הניסוי(. צריכת המזון במהלך 
הניסוי הייתה 26.5 ק"ג חומר יבש לפרה ליום ללא הבדל 

מובהק בין הקבוצות. לשש פרות מכל קבוצה הותקנו בולוסים 
שמאפשרים מדידה רציפה של pH הכרס.

טבלה 4 תכולת המינרלים במנות ע״פ תוצאות 
בדיקת מעבדה

SEMP-valueניסויביקורתרכיב 

0.75%0.88%0.040%0.1081סידן )%(

0.39%0.38%0.011%0.9045זרחן )%(

0.34%0.28%0.014%0.0267מגנזיום )%(

1.45%1.39%0.067%0.7054אשלגן )%(

0.22%0.24%0.009%0.3172גופרית )%( 

0.45%0.34%0.036%0.1986נתרן )%(

0.79%0.85%0.036%0.5169כלור )%(
DCAD 

)meq/100g(19.9810.942.0930.0020

פרות אלו החליפו קבוצות לאחר 40 יום בניסוי כך שלכל 
פרה התקבלו נתוני pH גם ממנת הניסוי וגם ממנת הביקורת 

)cross-over( )איור 1(. נמצא כי ה-pH הממוצע בכרס היה 
גבוה יותר ב-0.07 יחידות pH במנת הניסוי בהשוואה למנת 
הביקורת )טבלה 5(. בנוסף, גם ה-pH המינימלי והמקסימלי 
במהלך היום היו גבוהים ביותר מ-0.1 יחידות pH בקבוצת 

הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת. 

טבלה 5 נתוני ה-pH בכרס הפרות

P-Valueשת"םניסויביקורת רכיב

>6.096.160.0070.0001ממוצע

5.505.630.02950.0024מינימום

>6.456.640.03250.0001מקסימום

זמן מתחת ל-6 
)שעות(

8.58.10.1670.061

זמן מתחת 
ל-5.8 )שעות(

5.85.30.13350.0094

זמן מתחת 
ל-5.6 )שעות(

3.02.80.0950.0975

טבלה 3 הרכב כימי של מנות הניסוי על-בסיס 
ממוצע בדיקות המעבדה שנעשו לבלילים

SEMP-valueניסויביקורתרכיב )%(

58.8%59.4%0.25%0.3562ח"י

17.5%17.9%0.29%0.5341חלבון

ADF21.6%19.6%1.36%0.5159

NDF31.1%30.1%1.49%0.7784

aNDFom30.0%28.5%2.04%0.6964

3.19%2.66%2.52%0.3776לגנין

AD-ICP0.93%0.90%3.00%0.6493

ND-ICP2.79%2.86%3.48%0.5412

)EE( 6.5%6.2%3.96%0.6641שומן

8.7%8.4%4.44%0.3089אפר

רח' פיק"א 10, פתח תקווה, 4961112
נייד: 050-5379383

טלפון/פקס: 03-9227921
aaviram11@bezeqint.net  :דוא"ל

המחקר קובע טחינת מזון גס - 

מעלה תפוקה וניצול אפקטיבי של המנה!

מחקר אוניברסיטאי בארה"ב קבע שקיצוץ / טחינת המזון הגס בבליל המוגש 

לפרות קובע את גובה תפוקת הבליל הנעכל בתחומים:

תוספת משקל הבשר - בין 20% ל-40% בהשוואה עם אותה כמות קש בבליל 

שאינו קצוץ / טחון.

תוספת בתפוקת החלב - 

ROTOGRIND. COM /advantages :ראה נתונים באתר

גזם דקלים כתחליף לקש מוזיל עלויות באופן משמעותי

מתוך הרצאה בכנס יצרנים של מחלבות יטבתה שנושאו "שיפור הכנסות 

הרפת באמצעות העלאת רווחת הפרה"

בשנות ה-60 הוחלט שגזם תמרים יחליף קש בשנות בצורת.

פרויקט רווחת הפרה נכנס למשבצת קיימות מפני שמפנים 

את הגזם ממטעי התמרים ובכך עוזרים לתמרנים להפטר 

מה"פסולת שלהם" ועוזרים בנושא איכות הסביבה.

"גזם דקלים נבדק במעבדות בארץ ונעשה ניסוי של שנה  בעגלות 

ופרות יבשות. הוא מוזיל העלויות מ-1,200 ש"ח לטון מול 300 ש"ח 

בשנה לטון גזם תמרים"

כדאי לבחור
Roto Grind-ב

Roto Grind-יתרונות ה
המכונה שיכולה לטחון ולרסק חומרים רטובים וקשים   µ

שמכונות אחרות לא יכולות.  
אחזקה קלה - במכונה 2 חלקים נעים בלבד, מהם רק חלק אחד נשחק.   µ 

המרסקות עשויות תרכובת טונגסטן קשה והן ניתנות להחלפה בכל 4 הכיוונים.
פשוט - מערכת הפעלה מאוד אפקטיבית המאפשרת לאותה מכונה לעבוד   µ

עם טרקטורים מ-70 עד 200 כו"ס. אנחנו יכולים להתאים גם למערכות 
בהספק 540-1000 סל"ד.

קיצוץ דק של ענפי תמרים משמש כחומר יבש במנות מזון הבקר במקום כל   µ
סוגי הקש הרגילים. שיפור ניצולת הבלילים.

בעת שימוש 
במקרב מזון 

אפשר להפחית את 
כמות החומר היבש 

במנה עד

!50%
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תנובת החלב בקבוצת הניסוי הייתה גבוהה יותר במנת 
הניסוי ב-1.2 ק"ג לפרה ליום. הפרש זה בתנובת החלב, כאשר 

זו נותחה על-בסיס שבועי, החל בשבוע החמישי לניסוי 
ומרגע שנפתח הפער בתנובת החלב הוא נשאר מובהק עד 

לסוף הניסוי. ריכוז השומן בחלב לא נבדל באופן מובהק בין 
הטיפולים וכתוצאה מכך תנובת השומן בקבוצת הניסוי הייתה 

גבוהה יותר ב-40 גרם לפרה ליום. ריכוז החלבון בחלב היה 
גבוה יותר במעט במנת הביקורת בהשוואה למנת הניסוי אך 
הבדל זה קטן מכדי ליחס לו חשיבות ביולוגית )שתי מאיות 

של יחידת האחוז(, ומנגד תנובת החלבון הייתה גבוהה ב-50 
גרם לפרה ביום בקבוצת הניסוי בהשוואה לקב' הביקורת. 

כתוצאה מכך תנובת החמ"ם הייתה גבוהה ב-1.2 ק"ג במנת 
הניסוי )טבלה 6(.

טבלה 6 נתוני יצור חלב ורכיביו 
וצריכת מזון קבוצתית

ביקורת    רכיב
)n=50(

ניסוי      
)n=50(

P-Valueשת"ם*

26.726.40.1460.0733צריכת מזון )ק"ג ח"י(

>39.841.00.1620.0001חלב )ק"ג(

%4.034.020.00930.6999 שומן

>1.591.630.00670.0001ק"ג שומן

%3.313.290.00440.0039 חלבון

>1.301.350.00560.0001ק"ג חלבון

>39.840.80.1630.0001חמ"ש )ק"ג(

>39.440.60.1610.0001חמ"ם )ק"ג(

דיון בתוצאות
עבודות קודמות שבחנו את יעילות השימוש בסודה לשתייה 

על ביצועי פרות חלב בתחילה ואמצע התחלובה, מצאו יתרון 

לשימוש בסודה במנות המבוססות על תחמיץ תירס אך לא 
 Hu and Murphy,( במנות שאינן מבוססות על תחמיץ תירס
2005(. על אף זאת בצורת ההזנה הנהוגה בישראל בה ריכוז 
המזון הגס במנה נמוך באופן יחסי, השימוש בסודה לשתייה 

נפוץ ביותר גם במנות המבוססות על תחמיץ ושחת דגן בלבד 
כמו אלו אשר שימשו בניסוי זה. מנגד עבודה קודמת שבחנה 

את יעילות AcidBuf10 בפרות חלב הראתה יתרון מובהק 
בהשוואה לסודה לשתייה ובהשוואה למנה ללא בופרים כלל 

)Cruywagen et al., 2015(. עקב כך הוחלט  לבדוק בניסוי זה 
את השימוש ב-AcidBuf10 כתחליף לסודה לשתייה ומגנזיום 
אוקסיד במנה. תוצאות ניסוי זה הראו שיפור מובהק בתנובת 

החלב והחמ"ם של הפרות בקבוצת הניסוי וזאת ללא פגיעה 
בריכוז המוצקים בחלב. רמת ה-pH בכרס כפי שנבדקה בניסוי 
הראתה על שיפור ב-pH הממוצע בכרס במנת הניסוי וכן על 

מספר שעות קטן יותר מתחת לסף של 5.8 ו-5.6. שינוי זה 
עשוי להסביר שיפור בתנאי התסיסה בכרס אשר יוביל ליצור 
גבוה יותר של חלבון מיקרוביאלי וכן לשיפור בנעכלות דופן 
התא במנה )Russell et al., 1992(. צריכת המזון בניסוי זה 
נבדקה על בסיס קבוצתי בלבד ולא נמצא הבדל מובהק בין 
הקבוצות )26.4 ו-26.7 לקבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת 

הביקורת, בהתאמה(, זאת כאשר הקבוצות הכילו פרות 
שנתוני ייצור החלב שלהן לא נלקחו לצורך ההשוואה בין 
הטיפולים, בנוסף לא נבדק משקל הפרות בתחילת ובסוף 
הניסוי ולכן לא ניתן לומר האם ניצול האנרגיה במזון ע"י 
הפרות היה טוב יותר בקב' הניסוי. עם זאת, ניתן להניח 

ששיפור בתנאי התסיסה בכרס כפי שהתבטא ב-pH הכרס 
צפוי לשפר את יעילות הייצור.     

 AcidBuf10-לסיכום, בעבודה זו נמצא יתרון לשימוש ב
כתחליף לסודה לשתייה ומגנזיום אוקסיד במנת פרות חלב, 
הן בשמירה על pH הכרס והן בתנובת החלב. ראוי לציין כי 

בניסוי נעשתה התאמה של המנות כדי לשמור על ריכוז סידן 
ונתרן דומה בין המנות.

המחקר מומן ע"י קרן שה"ם   ▲

איור 1. גרף השתנות ה-pH בכרס ואינדקס עומס חום )THI( לאורך הניסוי )קו ירוק(

תאכל.
תגדל.

פרוסה אחת של גבינה צהובה 
מכילה 20% מכמות הסידן היומית המומלצת לילד,

מסייעת בבניית העצם ותורמת לגדילה.
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