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 זנה מוגברתלממשק ה המלצות
 תחליף חלבבאו  מלא חלבב

 שה"מ - , אגף בע"חבקרתחום , עדין בי גד"ר איל פרנק ו 

  

 מבוא

התפתחות תקינה ומיטבית של עגלות לתחלופה 

ברפת החלב תלויה רבות בממשק הגידול בתקופת  

ניזון היונק משילוב של חלב    והינקות. במהלך תקופה ז

הזנה במזון  בתוספתאבקת חלב ייעודית של מלא או 

המרכיב החלב או תחליף החלב הם יבש ייעודי. 

אך   , בשל עלותם הגבוהה הכלכלי העיקרי בגידול היונק  

שימוש  באמצעות  ולהלעלויות בגם להוזיל מעט ניתן 

. בשבועות הראשונים שעבר פיסטורחלב נפסד ב

מרבית כך ש ,הכרס של היונק אינה מפותחת דיה 

 תוגדיללתקינה וה   וחומרי ההזנה הזמינים להתפתחות

המקובל לאורך  הממשקנק הינם ממקור חלב. של היו

 ,"הזנה מוגבלת" אשנים רבות ברפת הישראלית הו

ו כמות ההזנה עולה לפיש ,על לוח הגמעה וא נסמך ה ו

 -ליטרים/יום     5-כשל  לשיא  הגעתה  באופן הדרגתי עד  

אז  )חומר טרי( ממשקל גוף היונק, ו 10%-המהווים כ

הגמילה. מועד עד בכמות החלב המוגשת  ה דיירחלה 

ממשק הגמעה זה נועד לעודד צריכה של מזון יבש 

מגבירות אשר    ,עמילנים ומקורות חלבון איכותיים(, החיוני להתפתחות תקינה ומיטבית של הסיסיות בכרס  ,)גרעינים

 ומן הנדיפות.שה כך מייעלות את ספיגת חומצות בו , את שטח המגע בין תוצרי המטבוליטים לדופן הכרס

 

 הזנה מוגברת בחלב

העגלה גוף  משקל לשחיובית  קיימת השפעה כי בארץ ובעולם רבות בעבודות נמצא ם יהחל מתחילת שנות האלפי

עלתה המודעת במהלך השנים  , ראשונה. בנוסףה תחלובה במהלך ה ועל תנובת החלב פוריות ה  , בגמילה על הגדילה 

התפיסה כי לרווחה וגדילה ישנה השפעה על הביצועים יה בפרט. יוביונק  בכלל,  לחשיבות רווחת בעלי החיים ברפת

ם ה אנרגטי של תגבורד לצ , ה יביונקי יםהיונק של ה ליהגד ביצועילשפר את סיון יהובילו לנ של בעל החיים הבוגר

 תקופת הינקות.כל ך במהלבכמויות הולכות וגדלות של חלב 

 
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

  לחלב בקרתחום  - לבעלי חייםאגף 
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 הכנה לממשק הזנה מוגברת בחלב

היונק.   שלשונות גידול המציעים כמויות חלב גבוהות בתקופות  , הזנה מוגברת בחלב כוללת לוחות הגמעה שונים

כתוצאה ממעבר  לו לאור העומס התזונתי הצפוי , לו מחייב הקפדה יתרה על ממשק גידול היונקהלשימוש בלוחות 

עקרונות שני יש להקפיד על  , תרלהזנה מוגב היונקיםטרם קבלת ההחלטה על מעבר  ך, כפירב של מזון נוזלי במעי. ל

 שיכון.הכלים וה תהיגיינעל  השמירו  קולוסטרוםממשק : עיקריים

 

 ממשק קולוסטרום

כיוון  )  לאחר ההמלטה מיד    שעתיים הראשונותב  להגמיעמומלץ    ,היונק  ן שלחיסומערכת ה   רמה מיטבית של  תלהבטח

ם ראשון  קולוסטרושל  ניתןהככל ערך גבוה בעלי  יםליטר 4.0לפחות ( מרביתהינה נים דנוגה של ספיגה ה יכולת ש

.  קולסטרומטר דיגיטליאו  קטומרררפקשנבדק על ידי כפי  , קולי, סלמונלה, קורונה וירוס( מאימהות מחוסנות )א.

 . ליטר/IgG גרם 60 -מגבוהה תהיה הבדיקה  תתוצא כאשרככזה וגדר י  איכות מעולה קולוסטרום ב

   

 גיינהי ה

 יםויראלי ים או יפה לגורמי תחלואה חיידקישהמאפשרת התמודדות עם ח ,היונק נולד ללא מערכת חיסון נרכשת

 יש לבצע צעדים להפחתת החשיפה לגורמי , סטרוםוואיכותית של קול תלצד מתן כמות מספק ך, כפי)פתוגנים(. ל

וניקוי מצע הרביצה פינוי    ;בין יונק ליונק  תא(או    נה )מלו  סביבת השיכון הראשונים מיניקוי חומרים אורגני  , כמותחלואה 

ריפוד   ;ו סיד כבוימכ , פתוגניתכונות להפחתת עומס חומרים בעלי בעזרת סניטציה  ו;בוש י יבמים וסבון ולאחר מכן 

   .ים(יוחול )חומרים אנאורגנ  אפ"שלעומת  , ם(י)חומרים אורגני נסורתבאו קש חיטה ב

  

)חומר טרי(  20% -בהם כמות החלב שהיונק צורך מגיעה לש , כוללים לוחות הגמעה מוגבריםממשקי הגמעה 

, בריאותה שיפור במדדי  כי בממשקים כאלה ניכרים    ה לוע  שבוצעועבודות  מליטרים ביום בשיא.    10-8-ממשקל הגוף, כ

ירידה בהתנהגות ב ומשחק ברביצה, , המתבטאים במשך ה היונקהתפתחות היונק )משקל וגובה( ובמדדי רווחת ב

 הפרה הבוגרתיצרנות השפעת הזנה מוגברת על  , לעומת זאת .חפצים תמציצו מציצה הדדית ומכ , לעקה  ה רוהקש

השפעה מחשש מהשמנת יתר בתהליך גידול העגלה ולא קיים  , ככל הנראה , בתקופת הינקותשנויה במחלקות. 

כיוון שבתקופה זו רקמת העטין גדלה באופן אלומטרי )שווה לגדילת הגוף(. לרוב    , שלילית על התפתחות רקמת העטין

 מאידך,  .משקל וגדילת השלד מאוזנת בעקבות האיזון הקיים בין האנרגיה לחלבון בהזנה על בסיס חלבב ה עלייה 

הכנתה לצריכת מזון יבש באופן בלעדי. בממשק על  התפתחות הכרס ו  לע  משפיעה ת  וצריכת מזון יבש בתקופת הינק

מחקרים   לקראת הגמילה.כרס  ה ות  חהתפתב  היבש, דבר שעלול לפגועכת המזון  יצרירידה בלרוב  יימת  קהזנה מוגבר  

עיקר הירידה בצריכת המזון נצפתה בתקופת החודש הראשון לחייו של היונק, על כך שו עידה שנעשו בארץ ובעולם 

צריכת המזון לאחר  נמצא כי במרבית העבודות עם זאת,בהשוואה להזנה סטנדרטית.  ,תגברמו הגמעהב ןזוה כאשר 

 בעגלות שהוזנו בממשק הזנה מוגברת בחלב.  רהגמילה הייתה גבוהה יות

בסוף  למעט ,משתי הגמעות ביום הפחיתאין ללכן ו , כמויות גדולות של מזון נוזלי ותדרשנממשק הזנה מוגברת ב

 . ה גמילמועד הלקראת  התהליך,

היונק בריא ואינו סובל רק בתנאי שיש לבצע  ות יותרלו דג בכמויות חלבתהליך הגברת ההזנה חשוב לדעת! 

 .ן המיני ל יםת מעיו מתחלוא

הלוח הראשון   , קרוןי כע מוגברת בתחליף חלב או בחלב גולמי. גמעהה  שתי תכניותות עמוצשלהלן בטבלאות 

 (:step up & step downיורדת )ו הזנה עולה  והלוח השנה מבוסס על ,מתוגברתמבוסס על הזנה 
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 וגברתתהזנה מ 

 גרם לליטר  150 ריכוזב  על בסיס חלב מלא או תחליף חלב , יום 55-להגמעה לוח 

גיל 
 בימים

סה"כ 
 ימים

ליטר 
 בהגמעה

מספר 
 הגמעות

ליטר 
 ביום

ליטרים 
 בתקופה 

 הערות

0-3  + חלב מעבר* 1קולסטרום  12 4 2 2 3 

4-7  קולוסטרום או חלב  10 5 2 2.5 4 

8-14  או חלב מלא תחליף חלב  42 6 2 3 7 

51-45  או חלב מלא תחליף חלב  217 7 2 3.5 31 

46-55  תחליף חלב או חלב מלא פעם ביום  40 4 1 4 10 

  321    55 "כסה
 .ונות לאחר ההמלטהששעות הראה 72-הנחלב מהפרה בחלב מעבר הינו החלב *

 

 (step up & step downהזנה עולה ויורדת )

 גרם לליטר  150על בסיס חלב מלא או תחליף חלב בריכוז  , יום 55-הגמעה ללוח 

גיל 
 בימים

סה"כ 
 ימים

ליטר 
 בהגמעה

מספר 
 הגמעות

ליטר 
 ביום

ליטרים 
 בתקופה 

 הערות

0-3  + חלב מעבר* 1קולסטרום  12 4 2 2 3 

4-7  קולוסטרום או חלב  10 5 2 2.5 4 

8-14  תחליף חלב או חלב מלא  42 6 2 3 7 

15-30  תחליף חלב או חלב מלא  168 8 2 4 15 

13-45  תחליף חלב או חלב מלא  75 5 2 2.5 15 

46-55  תחליף חלב או חלב מלא פעם ביום  40 4 1 4 10 

  347    55 "כסה
 .שעות הראשונות לאחר ההמלטה 72-מעבר הינו החלב הנחלב מהפרה ב*חלב 

 

 בחירת לוח הזנה

ה. לוח  יים של כל יונקיימו לצרכים הממשקים והבריאותיויש להתא ', מסיניתורה בגדר 'שימוש בלוח הזנה אינו 

גיל של קבוצות שיכון בללונות ממכלובים או מעגלות  יםמעבירשבו יכול להתאים לממשק  'הזנה עולה ויורדת'ה 

ם יתאמהלוח ה"מתוגבר"  ,לבצע את השינוי בממשק החלב עם המעבר. לעומת זאת ניתןכך ו , שבועיים או חודש

 שה"ממדריך  בעץ  וובאותו שיכון )מלונה או קבוצה(. מומלץ להי  וגידולתקופת  מרבית  במשך  למשק המשכן את היונק  

 טרם יישום אחד הלוחות. 

 

 גמילה

תוך מעקב אחר  , יש להקפיד על הפחתה של כמות החלב לקראת הגמילה  , צריכת המזון היבשב למנוע ירידה כדי 

 . בליל יונקיםאו  תערובת סטרטר יום/ק"ג 1.5-מינה פחותה שאלכמות ע יג, שבמועד הגמילה תצריכת המזון היבש

 

 כלכליתבחינה 

עבודה. יש  ה גידול עגלה כתוצאה מעלייה בכמות החלב וכן בכמות עבור  הוצאותה הזנה מוגברת בחלב תשפיע על 

 לך הגידול:במה העגלה  של  גובה  ה ומשקל  ה מעקב אחר    באמצעות  של השיטות המוצעות  כלכליתה   ןכדאיות את  לבחון  

 ,(23.5-16) , הרות(15-13) עותר, מוז(12-7) , בגרות מינית(6-5) , טרום בגרות מינית(4-3) , גמולות(2-0) יונקות

ר המוצקים במהלך ושיעאת תנובת החלב ואת  , יש לבחון את ביצועי הפוריות , בנוסף .המלטה קראת והכנה ל

  התחלובה הראשונה.
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בהשוואה להזנה  , הזנה מוגברת בחלב לבחינת ממשק בישראלה בתנאי ( 2019)פרנק וחוב', יסוי נערך נלאחרונה 

גם בניסוי עגלות שהוזנו בחלב מוגבר. ה  ן שלמשקלב ה טובה עליינצפתה זו בעבודה  ות סטנדרטיות של חלב.י ובכמ

יותר בחודש הראשון בעגלות שהוזנו בחלב  ה העולם, נצפתה צריכת מזון גבוה  שנעשו ברחביבדומה לעבודות  זה, 

מזון לעגלות שהוזנו בחלב  ה כת יצרחינת במלאחר הגמילה נצפה יתרון מובהק  , מת זאתולעאך,  , בכמות סטנדרטית

חלב, שיעור המוצקים  תמקצועיים )תנובה  ביצועיםה מעקב אחר ערך יי. בהמשך בהשוואה לחלב סטנדרטי , מלא

 . כלכליייבחנו מההיבט ה  הללוו , וביצועי פוריות במהלך התחלובה הראשונה(

 

משפטי. על בהליך  האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ואינו מהווה חוות דעת מומחה לצורך הצגה כראיה

הינו באחריות מקבל העצה בלבד.   שימוש או הסתמכות על המידע המופיע לעיל  .מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות

אין להעתיק, להפיץ או להשתמש במסמך זה או בחלקים ממנו לצורך הליך משפטי כלשהו, ללא אישור מראש 

  ובכתב של החתום.


