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נושאים לדיון

בפרות יבשות( א"פק–פער קטיונים אניונים )DCADהצגת המונח •

שלילי במנות הכנה על מטבוליזם הסידן של פרת ההכנהא"פקהשפעת •

א"פקהמלצות פרקטיות להזנת •

השפעת סטטוס הסידן בפרה על היצור והבריאות•

שליליא"בפקהיבטים כלכליים בממשק הזנה העושה שימוש •

ממשק שלילי מתון לממשק שלילי :  שליליא"פקהשוואה בין שני ממשקי •
וממשק מתון בצריכת סידן או קיצוני בצריכת סידן, קיצוני



והמאזן המטבולי של  , סטטוס הסידן
בסיס-חומצה

שנות מחקר מתעדות שהמאזן המטבולי של 40-למעלה מ•
.בסיס משפיע על מטבוליזם הסידן-חומצה

שמטבוליזםמסתמן שיחסי הגומלין מתבטאים בכך , באופן כללי•
מעלה את זמינות , (על ידי הכיליה)תיקון -בר, חומצי מתון

.הסידן בדם בפרות לפני ההמלטה



כיצד משפיעה המנה על יצירת 
?מטבוליזם חומצי

חזקים גורמת לקטיוניםהזנה של עודף אניונים חזקים בהשוואה •
.לתנאים חומציים

.תורמים לתנאים חומציים( וסולפטכלורידכמו )אניונים •

.תורמים לתנאים בסיסיים( כמו אשלגן ונתרן)קטיונים •
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תנועה חזקה יותר של סידן בגוף( = נמוךpH)שתן חומצי יותר 

DCAD-של השתן וערכי הpH-ה
השפעה על סטטוס הסידן ושעור ההפרעות המטבוליות בהמלטה

שעור גבוה של פרות  –אין תועלות 

היפוקלצמיההמגלות 

נדרשות עוד  -תועלות שוליות 

פרות רבות מגלות  ; התאמות
היפוקלצמיה

DCAD ירידה ברורה ברמת  –מתון

ושעור ההפרעות  ההיפוקלצמיה
המטבוליות לאחר ההמלטה

DCAD עלייה שולית של סידן  –קיצוני

של השתןpHחובה לבדוק ; בדם

!חומציות יתר–אזור מסוכן 



ממשק פרקטי

י הינו ערך  "ג ח"ק/meqv-0-100לפני ההמלטה בתחום של DCADמשטר •
.תיקון-מטרה מיטבי לטובת אצידוזיס מתון ובר

בסיסי של הפרה/החומצי, קבע את הסטטוס המטבולי•
?(8<השתן pH)האם הוא בסיסי טיפוסי •

?האם הוא חומצי•

•pH (חומציות מתונה)הוא הערך אליו יש לשאוף 6-7שתן בתחום של

.זרימת הסידן ורמת הסידן בשם עולה, השתן יורדpH-ברגע ש•



בסטטוס חומצי  , זרימת הסידן בפרה יבשה
או בסיסי

↘

מזון 
יום  /'ג13-18

סידן נספגים

סידן בדם
'ג2-3

1>שתן 
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שלד
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מזון 
יום  /'ג13-18
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השתן במצבים  pHהשונות בערכי 
מטבוליים שונים

אין תועלות

תועלות שוליות

נדרשות התאמות קלות של הורדת  
מטה pH-ה

מתון DCAD

קיצוני DCAD

אזור מסוכן
!חומציות יתר

מטבוליזם בסיסי

אצידוזיס מטבולי מתון  
תיקון-ובר

!!אצידוזיס קיצוני



ברפת , שתןpHתוצאות אמת מעולות של 
בסויכלורחלב ישראלית העושה שימוש 

6.65= ממוצע 

5.5= מינימום 

7.4= מקסימום 
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תת קלינית והפרעות היפוקלצמיה
מטבוליות לאחר ההמלטה בפרות חלב

Rodriguez et al., 2017.  J. Dairy Sci. 100:7427 -מאמר של 

;  DCAD-אין שימוש ב–עדרים 2-ב; עדרים במזרח ספרד3-פרות ב700•
.DCAD-יש שימוש ב–בעדר אחד 



תת קלינית והפרעות היפוקלצמיה
מטבוליות לאחר ההמלטה בפרות חלב

עדיין יש , תת קליניתהיפוקלצמיהלפרות אשר הראו רק ערכי 
:סיכון גבוה יותר לפתח את ההפרעות המטבוליות הבאות

3.7פי –שמיטת קיבה •

5.4פי –קטוזיס•

4.2פי –דלקת רחם •

3.4פי –אצירת שליה •



:יחסי גומלין השקעה והחזר השקעה
שלילי לעומת אי שימוש  DCAD-שימוש ב

Liang et al., 2017. J. Dairy Sci. 100:1472. מאמרם של

תוך שימוש  , הערכה של עלות מחלות קליניות בעדר חלב אמריקאי
(a stochastic simulation model)במודל סימולציה 

, אצירת שליה, קדחת חלב: נכללו במודל ההפרעות המטבוליות הבאות•
.דלקת עטין, צליעה,קטוזיס, שמיטת קיבה, דלקת רחם

פגיעה  , חלב שנפסל, עבודה, שרות וטיפול וטרינרי: ההוצאות שנכללו•
.תמותה, הגברת ימי ריק, פרות שיצאו,  בתנובת החלב



Liang et al., 2017: מאמרם של
העלות של הפרעות מטבוליות אחר ההמלטה

בוגרותמבכירותהפרעה מטבולית

180$246$קדחת חלב

150$313$אצירת שליה

171$262$דלקת רחם

77$180$קטוזיס

432$639$שמיטת קיבה



שלילי  DCADהחזר השקעה בגין ממשק 
היבטים שאינם מחלות–

התקבל שפרות שהואבסו  , אנליזה-בניסויים רבים וכן בניתוחי מטא•
:יצרו יותר חלב, שליליDCADבממשק 

•Beede et al., 1992 -יום לאחר  120במהלך , בניסוי ברפת חלב
.ג יותר חלב"ק3הפרות יצרו , ההמלטה

•Siciliano-Jones, 2008– לפני ההמלטה יצרו  בסויכלורפרות שהואבסו
.יום לאחר ההמלטה90ג יותר חלב במהלך "ק1.3

•Santos et al., 2019-ג יותר  "ק1.1הפרות יצרו –אנליזה -ניתוחי מטא
.חלב

היה מספיק כדי  , יצור החלב הנוסף בלבד, בכל העבודות הללו
.בתקופת ההכנהבסויכלורלהחזיר את השקעה עקב שימוש 



שלילי  DCADהחזר השקעה בגין ממשק 
.פרמטרים שאינם כלכליים–

.עבודה בסביבת פרות בריאות יותר: סיפוק רב בקרב צוות הרפתנים•

=  ממשק בריאות מונע : דעת קהל חיובית יותר הנוגעת לרפת החלב•
.פחות הפרעות בריאותיות ופחות טיפולים בפרות חולות



קיצוני לעומת מתון: DCADממשק 

שלילי השרו  DCADרוב המחקרים שעסקו בממשק הזנה של מנות עם •
.7-ל6שנע בין pHמטבוליזם חומצי מתון עם ממוצע 

האם  , במידה וממשק חומצי מתון נותן תועלות ברורות, נשאלת השאלה•
?ייתן תועלות גדולות יותר, 6-קטן מpH-בו ה, ממשק חומצי קיצוני יותר

מחקרים אחרונים שעסקו בשאלה זו לא הצליחו להראות תועלות נוספות  •
והסיכון  הממשקייםממשק בו הצרכים , בממשק חומציות קיצוני

.הפוטנציאלי לפרה גבוהים יותר



בעיות הקשורות לממשק קיצוני של  
DCAD שלילי(pHשתן נמוך)

ירידה חזקה יותר בצריכת המזון לפני ההמלטה•

באיכות נמוכה יותרקולוסטרום•

בקצב העלייה ביצור חלב לאחר ההמלטה" בלתי מוסברת"פגיעה •

זאת על מנת לשחרר ולהפריש  , גלוטאמיןהגברה בפירוק גופני של •
יותר מימן מהגוף

pH-כאשר המנטרהשתן כגורם pH-אבוד היכולת לעשות שימוש ב•
6-יורד מתחת ל
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o←urine pH 6.46, -66 DCAD

o←urine pH 5.62, -176 DCAD

DCAD-שלילי ובקרה חיובית על ערכי הDCADשתי רמות של 

Lopera et al., 2018 
JDS 101:7907

שעור גבוה של פרות  –אין תועלות 

היפוקלצמיההמגלות 

נדרשות עוד  -תועלות שוליות 

פרות רבות מגלות  ; התאמות
היפוקלצמיה

DCAD ירידה ברורה ברמת  –מתון

ושעור ההפרעות  ההיפוקלצמיה
המטבוליות לאחר ההמלטה

!חומציות יתר–אזור מסוכן 

DCAD עלייה שולית של סידן  –קיצוני

של השתןpHחובה לבדוק ; בדם



Lopera et al., 2018

בסיס לפני ההמלטה-של מצב חומצהערכים 

-DCAD =66-DCAD =176פרמטר

pH6.465.62השתן

pH7.427.39של הדם

ריכוז הביקרבונט בדם  
(mM)

26.222.6

-1.752.26עודף בסיסיות בדם

DCAD-בשתי רמות ה, הערכים היו מובהקיםכל ההבדלים בין•



Lopera et al., 2018 
שתן וסידן בדםpHתוצאות בדיקות 

-DCAD =66-DCAD =176פרמטר

pH6.46ההכנה' בתקהשתןab5.62

ביום ההמלטהערכים

mM1.11a1.15b, ריכוז סידן יוני בדם

.נחשב כערך מיטבי לבריאות תקינה1.0ריכוז סידן יוני בדם של : הערה חשובה

ערכים של ארבעת הימים לאחר ההמלטהשילוב

mM1.121.13, ריכוז סידן יוני בדם

mM2.212.20, כלל הסידןריכוז של



Lopera et al., 2018 
Diagnostic values

שימושנעשהבובדםסידןריכוזשלהפרמטרסוגעםקשרללא

מובהקהבדלהיהשלאנמצא,ההיפוקלצמיהקביעתלצורך

חומצימטבוליזםעברואשרפרותביןההיפוקלצמיהבאירועי

.קיצוניחומצימטבוליזםשעברוכאלולעומת,מתון



Lopera et al., 2018
היבטים פרקטיים של בריאות ויצור

-DCAD =66-DCAD =176פרמטר

10.7a10.2bיום/י"ג ח"ק, לפני ההמלטהצריכת מזון

6.8a4.0bיום/ג"ק, קולוסטרוםיצור

:השפיעה עללארמת החומציות בשתן 

.חלבון החלב ושומן החלב, הימים הראשונים לאחר ההמלטה42החלב במהלך יצור•

דלקות  , דלקות רחם שנגרמות בהמלטה או מיד אחריה, דלקות רחם, שיעור אירועי אצירת השיליה•

.עטין ושמיטת קיבה

.תחלובהימי 305כמו גם הסיכון לצאת מהעדר עד , לאחר ההמלטהההיפוקלצמיהשיעור אירועי •



ההשפעות של כמות הסידן הנצרכת במנות  
בתקופת ההכנה, שליליDCACבעלות 

לא נמצא , בפרות אשר נמצאות במטבוליזם חומצי-נלך ישר לעניין •
שרמת צריכה מסוימת , מדעית שום ממצא או הוכחה/בספרות המקצועית

(.בתקופה ההכנה)של סידן משפיעה לטובה לעומת רמת צריכה אחרת 

ללא )במנה 0.4%-עובדה זו נכונה לגבי רמות צריכה של סידן הנעות מ•
(.כסידניתתוספת ניכרת של סידן )במנה 2%ועד ( מקור סידן מוסף למנה



Glosson, 2017-  חיבור לשם קבלת תואר
מוגש לאוניברסיטת אילינוי; דוקטור

ההחמצה המטבולית לפני ההמלטהשיעור

פרמטר
+60 DCAD

גרם סידן48

-240 DCAD
גרם סידן48

-240 DCAD
גרם סידן243

pH8.125.765.67השתן

סטטוס 

בסיסי/חומצי
קיצוניחומציבסיסי



4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

-400.0 -300.0 -200.0 -100.0 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0

-ה
p

H
תן

ש
ה

ל 
ש

DCAD meq/kg

תנועה חזקה יותר של סידן בגוף( = נמוךpH)שתן חומצי יותר 

DCAD-של השתן וערכי הpH-ה
השפעה על סטטוס הסידן ושעור ההפרעות המטבוליות בהמלטה

שעור גבוה של פרות  –אין תועלות 

היפוקלצמיההמגלות 

נדרשות עוד  -תועלות שוליות 

פרות רבות מגלות  ; התאמות
היפוקלצמיה

DCAD ירידה ברורה ברמת  –מתון
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!חומציות יתר–אזור מסוכן 



Glosson, 2017-  חיבור לשם קבלת תואר
מוגש לאוניברסיטת אילינוי; דוקטור

ההמלטהלאחר בדם ( iCa)סידן יוני רמות

רמת צריכת  /DCADרמת 

סידן

+60 DCAD-240 DCAD-240 DCAD

גרם סידן243גרם סידן48גרם סידן48

0.981.101.11בעת ההמלטה

0.981.111.05לאחר ההמלטה' ש24

1.101.141.09לאחר ההמלטה' ש48

1.211.191.17ימים לאחר ההמלטה4



Glosson, 2017-  חיבור לשם קבלת תואר
מוגש לאוניברסיטת אילינוי; דוקטור
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פרות בוגרות; Santos(2019)המסקנות של 
JDS 102:2134מחקרים  42אנליזה המסכמת -מטה

:ג יביא ל"לקmeqv-100-ל+200-לפני ההמלטה מDCAD-הורדה של ה

הקטנת צריכת המזון לפני ההמלטה1.

הגדלת צריכת המזון אחרי ההמלטה2.

הגברת תנובת החלב של פרות בוגרות3.

הקטנת אירועי קדחת החלב בפרות בוגרות4.

ודלקות רחםשיליההקטנת אירועי אצירת 5.

י  "ג ח"לקmeqv-100-ל+200-לפני ההמלטה מDCAD-הקטנה של ה6.
לאחר המלטה, את שעור אירועי התחלואה לפרהלחציהורידה 



Santos (2019) - אנליזה-החיזוי של המטאמוזל  ,

בשתי  , מטבוליות אחר ההמלטהההפרעות )%( לשיעור 
-100לעומת + DCAD :200רמות 

,בוגרות/ פרמטר 
DCADרמות , מבכירות

פרות בוגרותמבכירות

200+100-200+100-

0011.7a2.8b(35)חלב קדחות

12.7a3.5b17.0c9.0d(22)שיליהאצירות

34.4a12.0b16.3c9.9d(12)דלקות רחם

8.916.711.19.4(14)דלקות עטין 

6.711.98.06.6(14)שמיטות קיבה 

34.0a20.0b39.0c17d(35)פרות 100-אירועים ל

הבדלים לא מובהקים

הבדלים לא מובהקים



מסקנות כלכליות

שלילי לפני ההמלטה הראתה באופן חוזר  DCADהזנת פרות בעלות •
שרק היא מספיקה לשלם עבור תוספת המלחים  , שיפור בתנובת החלב

.האניונים

תועלות כלכליות נוספות שמקורן מהקטנת שעור אירועי התחלואה הן  •
.רווח מוסף נטו לרפת

רפתות מסוימות רואות חשיבות ותועלת רבה מעצם שינוי סגנון  •
.ההתנהלות ברפת והיות הפרות בריאות יותר



מסקנות כלכליות

?אלו מאמצי שכנוע נוספים נדרשים

•Beed ,1992 .השיפור בתנובת החלב היה  ; ניסוי ברפת בקנה מידה גדול
.בעצמו מספיק כדי להצדיק את השימוש במלחים אניונים

מחקרים רבים מאז הראו את אותם התוצאות כפי שהתקבל במטא •
.אנליזה שפורסמה לאחרונה

ונדרש התנסות קצרה ברפת שלכם על מנת שתיווכחו בהבדל  ... •
לא רק כזו המבוססת על , תועלת ברורה ברמת הרפת–בעצמכם 
.מחקרים



-לכהיפוקלצמיהמונעים אירועי 
פרות בשנה1,000,000



תודה על ההקשבה



דר' טים בראון סיים את לימודי הדוקטוראט 
 . 1984באוניברסיטת קנזס, ארה"ב בשנת 

שנות הקריירה הראשונות שלו הוא עסק  17-ב
כפרופסור באוניברסיטה בביצוע מחקרים בנושאי 
תזונת פרות חלב, פתוח תכניות לימוד והדרכה 
עבור רפתנים, והוראה בקורסים באוניברסיטה 

הבא של אנשי מקצוע בענף שהכשירו את הדור 
 החלב.

, עסק טים בליווי ויעוץ השנים הבאות 7במהלך 
, מטעם יצרני מזון מקצועי/תזונתי ברפתות חלב

 מובילים בארה"ב.

שנים, משמש טים כמנהל  11לאחרונה מזה 
הפתוח והתמיכה המקצועית של שני מוצרים 

סויכלור וסויפלוס, המיוצרים על ידי  –מובילים 
 של חקלאים במדינת איווה, ארה"ב.קואופרטיב 

רפתנים  ומכשירכחי הוא מנחה ובתפקידו הנ
תזונאים ויצרני מזון כיצד לעשות שימוש נכון 
במוצרים אלו לצורך איזון המנות ברמת החלבון 

קיום ממשק יובש תקין )סויפלוס( וכן, לצורך 
להקטנת אירועי קדחות חלב קליניות ותת 

 .)סויכלור( קליניות

Thank you Tim for coming!  

The stage is all yours. 


