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 2020עדכון: יולי 

 תחלובותהתקופת המעבר בין 
 טיפול במאזן אנרגיה שלילי ללניטור ו המלצות ממשקיות

 ברפת הנאספיםלפי מדדים 
 

 לייעול וביצוע מיטבי של מסמך זה הוגדר ונערך ע"י ד"ר טל שקולניק מתחום הבקר בשה"מ ומכיל המלצות מקצועיות

בינלאומית נתוני ספרות מקצועית . ההמלצות מתבססות על תישראליהפרות ברפת במאזן אנרגיה  עלובקרה  ניטור

 .1936מאז  רפתההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות בע"י אנשי שירות גם בארץ במחקר צבר נידע שו

  [לאה שבת]אני רוצה לחיות את חיי בשקט..."  ולהכך "ס

 

 הכוללת ,רגועה ויציבה ת רפתשגרהוא רות עבור הפ נוחהמצב ה

 חציכרביצה  ,בהתאם העלאת גירה, כל היוםמאוזנת על פני  הזנה

 הסביבב יציבהקבוצה בתדירות קבועה לאורך היום וחליבות  ,יום

מידת לפי  ניתן להעריך ייםחלי ורווחת בעשגרה בריאה  .תמוכר

 ובסביבתן פרותבים בחננה ,מדדי התנהגות שונים היציבות של

העלאת לרוב נוכל למצוא ו ,בכל רפת בארץ שעות היממה במרבית

כל וקצב נשימה.  אכילה, מיניתהתנהגות , פעילות, רביצהאו  גירה

במספר יה יעלו לאורך היום ההתנהגותאו תיזמון משך בשינוי ברור 

 בירור. יםדורש -אופן חריג בהפרטים בקבוצה המתנהגים 

 

של ה. הממשק תהגדרבעצם מובנים  במדדי ההתנהגותהשינויים  ,תחלובותהבין כשמדובר בתקופת מעבר 

שונים ברצף אירועים . העוקבתכן מזה של התחלובה התחלובה הקודמת וממשק מבעליל ביובש שונה הפרות 

מלווה במעברים וטראומתי כשלעצמו וא ה ,ככל שיהיה טבעי ,אירוע ההמלטה הפרה.ת משבשים את שגר

ת המחיה. בסביבוקבוצה, במנת ההזנה חברתי בבהרכב ה המתבטאים ,בממשקבסדר היום ו חדיםשינויים בו

התיאבון והיכולת למקסם שבעוד מאוד,  עולהלאנרגיה זמינה גוף הת דרישבתקופה זו מבחינה פיזיולוגית 

ייצור  עקבותבתחלובה. בשפל חסר תקדים בתחילת ה יםנמצא מבחינה מטבולית את תכולות המזון באבוס

הפער  מתגוף מגויסות להשל, כל רזרבות הדובזמן קצר מא ושחרור כמויות פנומנליות של חלב בעטין

לי בשלב זה חלק מבע בפועל. הפרה בגוף אנרגיה הזמינההלבין  ,לאנרגיהאמיתית ההמשמעותי בין הדרישה 

 ,למעמקי מאזן האנרגיה השלילי יםצונחולגשר על הפערים  יםמצליח אינםבעדרים טובים(  10%-)כ ייםחה

 . 'קטוזיס'בהפרעה המטבולית המוכרת בשם המתבטא גם 

 

 זמינהה)המקור הטבעי לאנרגיה  על חשבון ייצור הגלוקוז בכבד ניםהקטו ייצור בהגזמהמוגבר קטוזיס במצב 

זמינה, משום המחסור באנרגיה ללמעשה גורמים ולרקמות הגוף משוחררים הקטונים  (.ייצור בפרותללקיום ו

 אנרגיה. לכמקור במקום גלוקוז  קטוניםביעילות מסוגלים לנצל  אינםתאי הגוף  יתרבמש
 

 

 

 

 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 אגף בעלי חיים, תחום בקר
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 [2017, ואפידמיולוגיה, "החקלאית"מח' רפואת עדר ] *הישראלי בעדר שיעור הקטוזיס .1 טבלה

 מקסימום
)%( 

 מינימום
)%( 

רביעון 
 עליון

רביעון 
 תחתון

 חציון
)%( 

 ממוצע
)%( 

מספר 
 **משקים

 

 מבכירות 103 14.1 11.7 7.9 20.0 5.0 33.3
 פרות 156 15.7 13.9 9.3 20.6 5.1 42.7

  .ברפת ולממשקלהזנה  ,ד בהתאם לממוצע הימים בתחלובהומשתנה מאמצב מאזן האנרגיה  *
 ,(יהי)כולל תחלובה שנהמלטות של פרות  100 -המלטות של מבכירות ו 60 שבהם לפחות עדריםבניתוח נכללו  **

 .פרות באופן קבוע(קטוזיס ב)לרוב משקים שלא בודקים  קטוזיס 5%מינימום ו
 

 . שיעור הפרות במצב גופני חריג* בהמלטה בעדר הישראלי2טבלה 
 [2017]מח' רפואת עדר ואפידמיולוגיה,"החקלאית",                

 מקסימום
)%( 

 מינימום
)%( 

רביעון 
 עליון

רביעון 
 תחתון

 חציון
)%( 

 ממוצע
)%( 

מספר 
 משקים**

מצב גופני 
 חריג

 

55.7 0.0 16.7 5.3 9.8 12.6 178 ≤2.5  
48.4 0.0 20.6 5.5 11.2 13.7 178 ≥3.5  

מצב יה בסיכון ליעל שמשמעותו ,(5-1בסולם  3.5-2.5הוא  נורמלימצב )חריג מצב גופני  שיעור הפרות בעדר בדירוג* 
גם  משפיעה על התוצאותבחלק מהמקרים ו ,הוא מדד סובייקטיביהציון הגופני  .בפרותשלילי וקטוזיס מאזן אנרגיה 

  .מדרגיםרופאים השונות בין הה

אירוע קטוזיס עלות  .מאובחנות במצב קטוזיסמהפרות הנבדקות אחרי המלטה  20%-50% בארה"ב** 

עם סיכון  מתאם גבוהב ונמצא שיא חלבעד  מסוג זה יםאירועמקרה. ל₪  280 -בכ בתחלובה מוערכת בממוצע

השפעות  ערכוומחקרים שונים הבנזקים לביצועים בתחלובה העוקבת. עם ו אחרות למחלות המלטהמוגבר 

מצא כי קיים נו (BHBA>1.4 mmol/L) בסרוםבוטירית -הידרוקסי-בטאחומצה גבוה של קטונים מסוג הריכוז ה

 ,בנוסף .התעברותירידה בשיעורי לו ריק ימיתוספת ל, עטיןדלקת ל, רחם דלקתל, היסט קיבהסיכון מוגבר ל

 ת,מתעכבהחלב שיא הגעה לה ;'התמדה'ה עקומת החלב נפגעת בעיקר בשלבו ,מקטוזיס נפגע חלבהייצור 

 .תחלובהיום  305-לפרה ב ש"ח 4300 -כבמוערך הנזק ש כך ,וההתמדה נמשכת פחות זמן

 

, נכון לומר פרות בתקופת המעבר ואין ספור בדיקות קטוזיס בארץ ובעולםרבות של מחקר נות אחר של

 ,כלומר .'קרחוןהקצה 'בבחינת הוא  -חר המלטה לא נמצאאם , דםבבדיקות שתן או מזוהה ש פיכ ,קטוזיסהש

מהחולבות משתנה בו נמצא חלק שאירוע נקודתי וחמקמק, שהינו למעשה עדות לרעב המטבולי מדובר ב

לכל דבר בריאות הג כגירה ולהתנלהעלות  ,לרבוץ ,פרות לאכול לשובעיכולות הברעב מטבולי אחר המלטה. ל

הנזכר לעיל המטבולי  שיבושה   אינם יעילים בעליל.בגופן  האנרגיה הפקה וניצולהתהליכי שבעוד  ,ועניין

. ניוד במאזן אנרגיה שליליהנמצאות  רבות ותפרשל השומן לחלבון בחלב בין יחס ב ה חריגהעליימתבטא גם ב

חלבון לשומן יחס גבוה בין בלרוב גוף הפרה בתגובה למחסור באנרגיה עד שיא החלב מתבטא ב עודףשומן 

בריאות ניטור ים מנחים לווקועדכני בחלב מתאים לספק מידע המוצקים מדד יחס  ,( בחלב. משום כך1.4)<

מדד זמין כחלבון בחלב לשומן בין ה יחסכי ההיום ניתן לומר בביטחון  .(1)איור  אחר המלטהלהזנה של פרות ו

האנרגיה  אזןממ המושפעות סייע בקבלת החלטותלבהחלט מתאים  )לפחות פעם בחודש(, אמין ואובייקטיבי

מקובל  בושבאופן  ,מיטבי ותזמון הזרעתלמעבר וקביעת תקופת מנוחה הת הזנה בתקופדיוק בה מוכ ,בפרות

 ציון המצב הגופני.להסתמך על 
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 האחרילומלטה הה בקבוצות לפני הזנהומנת הממשק שיקוף קבוע של טיב ה. 1 איור
 

ביום  בחלב שומן לחלבוןבין היחס הערכי מתאר את   Y-וציר ה ,X -ציר העל מלטה המסומנים הימים לאחר ה 1 איורב

במערכת  מיקום הנקודות .שונותה תחלובותה על עידיםמצבעי הנקודות ו ,ל נקודה מייצגת פרה בעדר. כשקילת החלב

 10%-אם יותר מ .1.4-1 הוא הנורמלי של היחס. הטווח פרות בעדרמצב מאזן האנרגיה באותו היום באת  הצירים משקף

 קיימת בעיה של מאזן אנרגיה שלילי יאז ,בחלק העליון של הגרף זה לטווחחוץ מנמצאות מת בתחלובה מסוימהפרות 

(NEB) ריכוז הפרות החורגות על הגרף. מיקום בהתאם ל ןאליהלהתייחס  כדאיו ,או קבוצה באותה תחלובה 

ויותר מההמלטה ימים  10כעבור  ;הכנה להמלטהבלבחון את טיב ההזנה ביובש ו מומלץהמלטה האחר לימים  10עד 

כאשר נמצא ריכוז של פרות  ,רכי החולבות. במקרה אחרומלטה הולמת את צהלאחר ה המוגשת לברר אם המנה רצוי

ממשק בה או ( ולאתר את הגורם לה במנSARA)אקוטית -עלינו לחשוד בחמצת כרס תת ,המוגדר נורמלימתחת לטווח 

 ההזנה.

 

 ,דוח הנקרא "פרות בסיכון לקטוזיס"מופיע  - בישראל של התאחדות מגדלי הבקרניהול העדר  -נ.ע.ה תכנת ב

 .המרכזיתחודש במעבדת החלב אחת לנבדקים ה ,חלבהמוצקים בבין יחס הנתוני ניתוח ופרשנות לובו עמודת 

 ,בחלבחלבון לשומן הבין יחס ההתייחסות לנתוני  קבלל היהניתן  'החקלאית'עדר של הבסיכומי רפואת 

על הניטור והבקרה של תקופת המעבר  מונגשים בפועל באופן זה .בעדר המשקפים את מצב מאזן האנרגיה

 התערבות וטיפול בפרטים בעדר בהתאם לצורך תמאפשרנטית ווהפרשנות הרל יחס המוצקים בחלב. סמך

  חלב.עד שיא ת התחלובה בתקופלפחות פעמיים 

מחקר שנערך באוניברסיטת  המבוססת על, שלהלן 3 טבלהבהמופיעים  םמצאיהמגם מכפי שניתן להתרשם 

להתמודד טוב יותר עם  כדי ,לתוספת אנרגיה ותזקוקהחיוני ונכון לסייע לחלק מהפרות מניסוטה בארה"ב, 

בתחלובה ייצור החלב  למצות את פוטנציאל במטרה ,זאת השינוי הקיצוני בדרישה לאנרגיה אחר ההמלטה.

תכשירים עבור תועלת -מהות הסיוע ויחס העלות .של הפרות פוריותהעוקבת מבלי לפגוע בבריאות וב

כל  -טעונים הוכחה  ,המיועדים לשיפור תפקודי הכבד וניצולת המזון ,תוספי מזון שוניםולמיניהם  תראפויטיים

  .בתנאי הרפת בארץלגופו  תכשיר
 

 

 

 יחס שומן חלבון יומי בשקילת החלב החודשית לפי פרה ותחלובה
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 מבטא מחסור באנרגיה זמינה בגוף הפרהה ,בין השומן לחלבון בחלב. יחס גבוה 3טבלה 

 

חלבון לשומן הבין יחס הלפי  ,פרות במאזן אנרגיה שלילי .המעבר בבקרתקופת ניהול יש הכרח ב ,לסיכום

עם יותר ימים פתוחים ובעלות שיעורי התעברות נמוכים יותר , בחלב, מייצרות פחות, מאחרות בשיא החלב

בעדר. ככל שניוד השומן בגוף ממושך יותר, ההשפעה השלילית על הייצור ביותר נמוכים ההישרדות הושיעורי 

על משתני הפוריות בחלב  (1.4)< חלבוןלשומן גבוה בין הוהפוריות גדלה. עוצמת ההשפעה השלילית של יחס 

לפוריות ולהישרדות גרם הנהנזק נמצא כי מלטה. האחר הלתלויה במשך ובתזמון של ניוד השומן בגוף  -והייצור 

אין להקל ראש בנזק מהמצב  ,מאידך .יום מהמלטה 20מתקיים עד  'הרעב'ביותר, כאשר מצב  משמעותיבעדר 

 .בתחלובה משך לאחר שלב זהנה

ת פחתמאפשר התערבות מדויקת ויעילה לה יחידהבפרה  חלבוןלשומן בין ה( 1.4מהסף )גבוה זיהוי של יחס 

 שתילפחות בכל רפת מלטה יש היום מה 70עד  .השלילית על הביצועים ברפת תוהשפעהאירוע ושכיחות 

 ,חייםהלי בעב נדרשהטיפול ה. (1.4)<גבוה  בחלב שלהחלבון לשומן בין היחס שה הזדמנויות לטפל בכל פרה

 עודפתזיהה רמה ש במצבים המשקהווטרינר של רופא הי ל ידוכתב עה המזהוא  ,זמינה אנרגיה ה להםחסרש

 .בשתן או בדםשל קטונים 

 

חשוב לוודא שמכשירי המדידה מתוחזקים  ,בכל חליבה ברפתמבוצע ברמה יומית הניטור  בהםשבמקרים 

ערך רב לנתוני  נמצא .אחת ברצף תוצאות חליבהיותר מלהסתמך על  -בקבלת ההחלטה ו ,ומכוילים כנדרש

התנהלות בהחלטות מושכלות וב נדרש לסייעאשר  ,המוצקים בחלב בשיקוף מאזן האנרגיה של הפרות ברפת

 המבוססת על יותר עובדות. 

 

 מושכלת של המשק!אחראית ולב משפר ביצועים ומעיד על התנהלות עד שיא ח 'רעב'טיפול מתוזמן ב


