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חלב פרות של הייצור פוטנציאל למיצוי תחלופה, עגלות גידול ממשק
שני חלק

ם הוצגו הראשון לחלק בהקדמה  ממצאי
ר כי המוכיחים צו  הבוגרת הפרה של החלב יי

שפע  ההגמעה בתקופת ההזנה מממשק מו
ת המינית. הבגרות עד מכן ולאחר  הוגמעו עגלו
ם( ק״ג 6.5 )בממוצע חופשי בחלב  ונגמלו ליו
ם, 60 בגיל ם ו80 מגיל והחל יו עד יו  270 גיל ו
ספת (1989) ל־ב<מא בהתאם הוזנו יום  20/0 בתו

ם מקמח חלבון חלבון(. דגי  החלב תנובת )חלב־
ת של  גבוהה היתה ראשונה בתחלובה אלה עגלו

ת מתנובת מובהקת במידה קורת עגלו  אשר בי
חליף הגמעה של מקובל בממשק גודלו ת  חלב, ב

ת ומתנובת  אולם כנ״ל בחלב הוגמעו אשר עגלו
 תקופת בהמשך חלבון תוספת קיבלו לא

 נבדלו חלב־חלבון מקבוצת העגלות הגדילה.
ת גם העגלות משאר ת אחרות בתכונו  הקשורו
עד מו ת כניסה ל ת, לבגרו מדי מיני מ  הגוף ל

ם שינויי  אשר ההמלטה, לאחר גוף במשקל ול
ארו שון בחלק תו ט. המחקר של הרא טרו  בפרו

ת המחקר של זה חלק בסקירת ארו תו ת מ קו  בדי
צעו אשר נוספות ת בו  הגדילה, במהלך בעגלו
ת אשר הראשונה, והתחלובה ההריון שויו  ע

ת במידה להסביר מ סויי  ההבדלים את מ
ם ם העגלות בין הפיזיולוגיי פולי  השונים בטי

ם הסיבות ואת ר. להבדלי צו ביי

העבודה ושיטות השני הניסוי תיאור
אור ת 40 הניסוי: מבנה של מקוצר תי  עגלו

שבוע הן הראשון ב ם, 2ל־ חולקו לחיי פולי  טי
ת ו. יום: 60 למשך קור ת 20 - בי  הוגמעו עגלו

חליף ת בהתאם חלב בת  המקובלות להמלצו
ממוצע ם(; ג׳ 450 של ) סוי .2 ליו ת 20 - ני  עגלו
תי פרה בחלב הוגמעו ש ת ב חו ם, ארו  כאשר ליו

ת ארוחה בכל ת. החלב כמו  בתקופת חופשי
ת היתה היניקה ת גישה לעגלו  למים חופשי
מזון ל  180-60 של בגיל הגמילה, לאחר מרוכז. ו

חדו יום,  וניזונו אחת לקבוצה העגלות כל או
שר תערובת של אחידה במנה  ,1 )טבלה בן־א
 ובמנת המחקר( של הראשון החלק ראה

ת גידול. למנת הסתגלות לצורך חולבו

ם 180 בגיל  למנת העגלות כל הועברו יו
ת בהתאם גידול,  (1989) ה־€£א] להמלצו

שון(. חלק ראה ,2 )טבלה א שלב ר  חולקו זה ב
ת: 4ל־ העגלות ת תת־קבוצו  שהיו העגלות מחצי

 במנת ניזונו הביקורת בקבוצת היניקה בתקופת
חליף הגידול ת  של השניה והמחצית חלב( )

ל בנוסף קיבלה העגלות  תוספת הגידול לבלי
ם קמח בעזרת חלבון 20/0 של חליף דגי ת ( 

+חלבון(. ת חלב  בתקופת שהיו העגלות מחצי
חלב( הניסוי בקבוצת היניקה  במנת ניזונו )
 לבליל בנוסף קיבלה השניה והמחצית הגידול
ם קמח בעזרת חלבון 20/0 של תוספת הגידול  דגי

+חלבון(. חלב יום. 270 גיל עד נמשך זה שלב )
ת מו  ר הגדילה הורמון ריכוז לקביעת דם דגי

1^  בגיל ההגמעה תקופת סיום עם נלקחו 10-
ת 20 כל בוקר, ארוחת לאחר יום, 60 קו  במשך ד

ת. 4 ת נלקחו כן כמו שעו מו  8 ,7 ,3 בגיל דם דגי
ש. 12ו־ ת כל חוד מו  והפלסמה סורכזו הדם דגי

ת -20ב־ ונשמרה הופרדה ס מעלו סיו  עד צל
ע צו הבדיקה. לבי

ודיון תוצאות
ת ת תוצאו ט חי ם העגלות ש  תקופת בסיו

ת ההגמעה קיל ש ת האברים, ו ארו תו  .1 בטבלה מ
 הוצאת לאחר העגלות, של הריק הגוף משקל

תר גדול היה העיכול, ממערכת המעכל  יו
ת )מובהק(  משקל בחלב. שהוגמעו בעגלו
תר גדול היה הריקה העיכול מערכת ת יו  בעגלו

חליף שהוגמעו ת שקל גם חלב, ב חלט במ  וגם מו
ש יחסי. במשקל ציין י חד ל  ההבדל את במיו
ת הקיבות מערכת של היחסי במשקל  האופייני
ת כפול היה אשר גירה, למעלי  שהוגמעו בעגלו

ם חלב. בתחליף ם אלה ממצאי  לעובדה קשורי
ת ת שהוגמעו שעגלו  תחליף של מוגבלת בכמו

קדם התחילו חלב תר מו ם, בליל לצרוך יו  יונקי
ת בהשוואה ת החלב. לעגלו ת בליל אכיל  מעודד

 האומסום, הכרס, של מוקדם פיתוח
ם קולו  שהוגמעו העגלות הדק. והמעי הרטי

ת ההגמעה, בתקופת צרכו חופשי בחלב מויו כ
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ת חו ש, בליל של זני  מערכת והתפתחות יב
 התעכבה. אמנם גירה למעלי האופיינית הקיבות
 מהווה העיכול מערכת בהתפתחות העיכוב

שש בסיס כלל בדרך ח ת גמילה למשבר ל  בעגלו
ש חופשי. בחלב שהוגמעו ציין, י  ירידה כי ל
טין מנעה החלב בכמות הדרגתית חלו  משבר ל

גמילה.
ם בין הבדל נמצא לא שקל הטיפולי  היחסי במ

ת, הכבד, של  הריאות הלב, הטחול, הכליו
ו(. )טבלה הגס והמעי

 0/0) אברים של יחסי משקל .1 טבלה
 ותחליף החלב בעגלות ריק( גוף ממשקל

 סיום עם יום, 60 בגיל שנשחטו חלב,
______________________ההגמעח. תקופת

?<0.05

פול  טי
 חלב תחליף

שי חלב חופ
58.75 60.3 ימים שחיטה, גיל
34.35 37.8 ק״ג לידה, משקל

+ 79.18 68.7 ק״ג שחיטה, משקל
+ 73.48 59.9 ק״ג ריק, גוף משקל
+ 4.85 5.2 עיכול מע׳ משקל

ק״ג ריקה,
ריק נוף ממשקל 0/0

+ 6.6ו 8.74 ריקה עיכול מערכת
0.58 0.60 טחול
2.63 2.82 כבד
0.63 0.65 כליות
0.75 0.70 לב

.ו63 1.54 ריאות
0.86 0.76 אבומסום

+ 0.9ו 1.88 כרס
+ 0.49 0.87 אומסום
+ 0.25 0.35 רטיקולום

1.15 1.17 נס מעי
+ 2.94 3.72 דק מעי
+ 0.47 0.21 עטין

מן השקעת נתוני ם אברים במספר שו  מובאי
מן של היחסית הכמות .2 בטבלה שקע שו  שהו

ת, טין, במפסעה בכליו בע תר גדולה היתה ו  יו
פן ת מובהק( )באו  חופשי, בחלב שהוגמעו בעגלו

ת בהשוואה חליף שהוגמעו לעגלו ת  חלב. ב
ת, לעומת מן אחוז זא שריר השו  13ה־ הצלע ב

ל היה תר גדו ת יו חליף שהוגמעו בעגלו ת  חלב ב
פן מובהק(. )באו

 העגלות של באברים השומן ריכוז .2 טבלה
 60 בגיל חלב, בתחליף או בחלב שהוגמעו

חהגמעה תקופת סיום עם יום,
כוז ק( גוף ממשקל )־/״השומן רי רי

שי חלב חלב תחליף אבר חופ
0.443* 0.241ב כליות

0.029א 0.008ב מפסעה
0.471* 0.2 1 2ב עטין

15.6ב 17.6* שריר שומן
בח״י 0/0,13 בצלע

 באותה למספרים הנלוות שונות אותיות - ב , *
<?(.0.05) מובהק הבדל מציינות שורה,

 ה־ בצלע בכליות, שומן השקעת .3 טבלה
 יום, 240 בגיל בעגלות החלב, ובבלוסת ו 3

מינית. לבגרות כניסה לאחר
 חלב+ חח׳חלב
חלבון +חלבון

חלב תחליף
חלב פול טי

2.14* 0.95ב 0.80ב 1.02ב ק׳׳ג כליות',
18.8ב 16.0ב 16.7ב 23.2* 0/0,213ה־ הצלע

1.51* 1.01 = 0.89נ 1.11נ ׳ג ק׳ העטיף, בלוטת
 שורה, באותה למספרים הנלוות שונות אותיות -ב , *

<?(.0.05) מובהק הבדל מציינות
הכליות. שומן כלל ממוצע 1
.13ה־ הצלע ברקמת השומן אחוז 2
העטין. בבלוטת שומן כלל ממוצע 3

כוזי מן רי ת, השו ת 13ה־ בצלע בכליו ט  ובבלו
ם יום 240 בגיל העטין ארי  .3 בטבלה מתו

ת השומן השקעת ת בכליו ט  היתה העטין ובבלו
תר גבוהה ת יו ל בעגלו פו טי חלבון״, ב +  ״חלב

ת בהשוואה שאר לעגלו ם. מ מת הטיפולי  לעו
כוז זאת, מן רי תר הגבוה היה 13ה־ בצלע השו  ביו

ת ל בעגלו פו טי ת בהשוואה חלב, תחליף מ  לעגלו
ם. בשאר הטיפולי

רוז ת של הגדילה זי ה עגלו  בד׳׳כ מלוו
ת בהשמנה.  תנאים כי הראו, רבת עבודו

ם ם צעיר, בגיל השמנה המעודדי  מביאי
 ?(.01! 6( *11,. 1993) המינית הבגרות להקדמת
ם ם אלה ממצאי כולי  הקדמת את להסביר י

פול העגלות של המינית הבגרות טי  מ
חלבון״, + חלב ם אינם אולם " כולי  את להסביר י

ת המוקדמת הכניסה חזוריו מ ת ל ת של מיני  עגלו
פול טי תר, הרזות היו אשר ״חלב״ מ  ביו

שאר בהשוואה ם ל  נראה, (.3 )טבלה הטיפולי
היניקה בתקופת החופשי החלב שלהגמעת
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ח ארוכת השפעה ת הכניסה על טוו חזוריו מ  ל
ת, אזן קשורה אינה אשר מיני מ האנרגטי. ל

ת עו ת ידי ת בספרו עו  כי האפשרות על מצבי
מן השקעת טין שו ע  את מעכבת המתפתח ב

 כבסיס המשמשת הפרנכימה, רקמת התפתחות
 ומפחיתה חלב, היוצרת הרקמה להתפתחות

תיד ר את בע צו ]36),מ הבוגרת בפרה החלב יי  36ז
1994 .)£  הגדילה היתה הנוכחית בעבודה .

ה בחלב שהוגמעו העגלות של המהירה  מלוו
 בגיל הגמילה עד העטין של מובהקת בהשמנה

 העגלות למנת חלבון תוספת (.2 )טבלה יום 60
ל פו טי +חלבון ב מן רמת על שמרה חלב  שו

טין גבוהה ע ם 240 בגיל גם ב  בעת (,3 )טבלה יו
ת הכניסה חזוריו מ ת. ל ת עובדה מיני א  לא ז
ת הפריעה +חלבון מקבוצת לעגלו  להגיע חלב

ת תר הגבוהות החלב לתנובו  בתחלובה ביו
 המחקר(. של הראשון החלק )ראה הראשונה
ם ם אלה ממצאי ם ספק מטילי אר במיכניז תו  ש
ת  בתקופה ההזנה הגבלת והמחייב בספרו
ת הקרובה  השקעת למנוע כדי המינית לבגרו

מן  מאידך, המתפתח. העטין ברקמת שו
 הנוכחית בעבודה שהתקבלו הממצאים
ם ת על המצביעי שרו  איננה מהירה שגדילה אפ

 החלבני, העטין התפתחות את מעכבת
ם מוד מחייבי  הממשק תנאי את מחדש לל
ם שי שר מנת על העגלה, של גיל בכל הדרו  לאפ

טין פיתוח צוי ע מי אל ל צי טנ ר פו צו החלב. יי
ציין, הראוי מן ת כי ל תר רבה השקעה למרו  יו

מן של ם שו טין, במאגרי בע  תקופת כל לאורך ו
פול העגלות של הגידול, טי חלבון״, מ +  ״חלב
עור מן שי שריר השו  נמוך היה 13ה־ הצלע ב
ת בהשוואה מובהקת, במידה קצבי לעגלו  ש
מן והשקעת הגידול ם השו  נמוכים היו במאגרי

תר. תכן יו ממצא י שור זה ו  מטבולי־ למערך ק
ח המאפשר הורמונלי טין פיתו תר. חלבני ע יו
כוזי ת של בפלסמה הורמונים רי  60 בגיל עגלו

חליף או חופשי בחלב שהוגמעו יום,  חלב, בת
ם ארי כוזי .4 בטבלה מתו  הגדילה, הורמון רי

סולין  שני בין נבדלו לא בפלסמה 14ו־ האינ
ם, כוזי הבדלים בעוד הטיפולי  74ו־ 10-?1 ברי

תר גבוהים היו פן יו תר מובהק באו ת ביו  בעגלו
כוזי חופשי. בחלב שהוגמעו ההורמונים רי

ם העגלות של בפלסמה פולי טי  השונים ב
ם הגידול תקופת בהמשך ארי  לא .5 בטבלה מתו
 של בפלסמה, בריכוזיהם הבדלים כל נמצאו

קו ההורמונים ם בין שנבד תן השונים. הטיפולי  ני
כוזי כי להסיק קו ההורמונים רי  בלבד, בדם שנבד

ם אינם כולי תקבלו ההבדלים את להסביר י  שנ
ע צו ת. בבי העגלו

 של בפלסמה ההורמונים ריכוזי .4 טבלה
 בגיל חלב, ותחליף החלב בטיפולי העגלות

_______ההגמעה. תקופת סיום עם יום, 60
חלב

חופשי
תחליף

חלב ם טיפולי

8.59 7.36 מק״ג/מ״ל אינסולין,
5.64 7.30 מק״ג/מ״ל הגדילה, הורמון

212.0* 81.5ב 1? מק׳׳ג/מ״ל ,10-
193.7* 103.6נ מק״ג/מ״ל ,13

6.83 5.45 מק״ג/מ״ל ,14
 שורה, באותה למספרים הנלוות שמות אותיות -ב ,א

<?(.0.05) מובהק הבדל מציינות

סיכום

ת של מהירה גדילה .1  בתקופת עגלו
מן להשקעת המביאה ההגמעה, ם שו  במאגרי

טין בע פן השפיעה לא המתפתח, ו לי באו  על שלי
 של הראשונה בתחלובה החלב תנובת

ת. המבכירו
ת .2 בון 20/0 של תוספת למרו ת חל  למנ

ל, דו שך הגי ם 3 למ שי פני חוד  הכניסה ל
ת חזוריו מ ת, ל מן רמת היתה מיני ם שו  המאגרי

מן שו טין ו ע ת של ה חלבון״ עגלו + חלב ל ״  בגי
ם, 240 הה יו ר, גבו ת ה יו א שוו ה ת ב עגלו אר ל ש  ב

ם. פולי טי ה ה ת עובד א ר פגעה לא ז צו  החלב ביי
ה חלוב ת ה. ב שונ הרא

עור .3 מן שי שו שריר ה ת ב מעו העגלו הוג  ש
חלב שי ב פ ת חו ספ תו בון 20/0 וב ת חל  למנ

ל, דו מיד היה הגי מוך ת ר, נ ת ה יו א שוו ה ת ב עגלו  ל
שאר ם. ב פולי טי ש ה מוד י ת לל מעו ש ה מ  תופע

ת א ה ז תי שלכו ה ת על ו טין התפתחו ע חלבני. ה ה
כוזי .4 ם רי מוני ם בפלסמה הור שפעי  מו

קר ם בעי הליכי ת ם מ ליי טבו ח מ טוו א הקצר ב  ול
ם לי כו סביר י ה ת ל שפעו ת ה כו ח. ארו טוו
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 8 ,7 ,3 בגיל השונים, בטיפולים עגלות של )מק״ג/מ״ל( בפלסמה הורמונים ריכוז .5 טבלה
חודשים. 12ו־

פול טי גיל
+חלבון חלב +חלבון תחליף חלב חלב חלב תחליף ם( שי חד ( הורמון

12.1 10.9 12.7 13.9 3 אינסולין
8.6 9.4 7.8 8.8 7

17.8 20.2 19.1 18.8 8
13.9 13.0 11.3 11.4 12

172 173 168 141 3 10?— 1
144 127 143 141 7
140 150 157 148 8
140 132 154 147 12

140 147 147 139 3 73
118 125 119 115 7
119 128 113 123 8
107 108 114 104 12

5.30 5.44 5.39 5.31 3 74
4.42 4.68 4.06 4.02 7
4.42 5.32 5.15 4.64 8
3.72 3.55 4.06 3.74 12

ת רשימת סוי המוזכרת ספרו השני בני
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ת ם מי הצטברו שמי ד הג ה פארק לי ה. התעשי סרי קי


