
בחינת השפעת ריכוזיות החלבון  

בתערובות פיטום לטלאים

2020פברואר , כנס לקוחות אמבר



:על מה נדבר היום
תפקידים ומבנה, הגדרה כללית-חלבון•

דרישות החלבון לפי הספרות•

מחסור בחלבון•

?למה לא-עודפי חלבון•

Pelibueyבחינת ריכוזי חלבון בטלאים מגזע • × Katahdin-מאמר

תוצאות תצפית עין חרוד איחוד•

•Money, money, money…

מסקנות•



:מאפייני ותפקידי החלבון

(ראשוני, פרוטאיוס-ביוונית)פרוטאין < =חלבון •

ואחראי לרוב הפעילות בו, מצוי בכל תא חי•

חלבונים  , נוגדנים, אנזימים, הורמונים: דוגמא לתפקידיו•

שרירים, (ציפורניים, שיער)מבניים 

פגיעה  /רוב המחלות התורשתיות נגרמות כתוצאה מחסר•

בחלבון ספציפי



:מבנה החלבון

חומצות אמינו21

חומצת אמינו בודדת
מבנה ראשוני מבנה שניוני מבנה שלישוני

רביעונימבנה 

α -helix
β –sheet

קשרים בין קצה אמיני

לקרבוקסילי

DNA-מקודד לפי ה-.א.רצף ח
פ מטען "מבנה ע

.א.חשמלי של ח



NRC-דרישות החלבון לפי ה

משקל  
גוף  

(ג"ק)

צריכת מזון  
ג  "ק)יומית 

(י"ח

אנרגיה  
מטאבולית  

(יום/ל"מגק)

כמות  
חלבון  
יומית  

(גרם)

ריכוז  
חלבון  

)%(

ריכוז  
אנרגיה  

/ל"מגק)
(י"חג"ק

401.474.2217411.82.87

501.754.6119711.252.63

602.125.082079.82.4

702.175.182129.82.39

עלייה בכמות  גרם ליום350מחושב לפי קצב גדילה של 
האנרגיה והחלבון 

אך ירידה  , היומית
בריכוזן במזון



בתיאבון בבעלי חיים צעיריםירידה •

בהתפתחות השריריםפגיעה •

פגיעה בפוריות, מיניתדחייה בהגעה לבגרות •

פגיעה בתפקוד המערכת החיסונית•

ירידה במשקל ובתנובת החלב•

:מחסור בחלבון

!?חלבון גבוה ולהיות בטוחים% אז למה לא לתת 



עלות אנרגטית
(Urea cost)

(:אמינציה-דה)א .פירוק ח
אמינו. ח

אמוניה

אוריאה

? פגיעה בסביבה
תלוי את מי שואלים 

פירובאט

:שורה תחתונה

באנרגיה" עולה"פירוק עודפי החלבון 1.

תלוי  , שומן/ייצור גלוקוז-עודפי חלבון2.

(מסלול בזבזני ולא יעיל.)א.בסוג ח

חנקן -מתן עודפי חלבון פוגע בסביבה3.

שתן/המופרש בצואה

פגיעה בפוריות-בנקבות4.

גלוקוזשומן



השפעת ריכוז החלבון בתערובות 
אנרגטיות על ביצועי טלאים -איזו

הטבחהוהרכב 

Pelibueyטלאים מגזע 40• × Katahdin(23ג"ק)

ימים84ניסוי באורך •

:חלבון משתנה% , קבוצות4-חלוקת הטלאים ל•

KatahdinPelibuey

Pelibuey × Katahdin



:תכולת המנות

מרכיב  
(י"ח)%/

(י"ח)החלבון במנה% 

11141720

7568.563.1557.4תירס לחוץ

6.259.516-לפתית. כ

2.55.57.25-קמח בשר

109.597קש חיטה

1.111.11.1אוריאה

תכולות

NDF15.416.516.917.1

6.387.117.88.42)%(שומן 

בניסוי קודם בו בחנו  

נמצא  , לפתית. בכהזנה 

10%-ששימוש ב

בתערובת לא פגע 

בביצועי הטלאים



:ביצועי הטלאים-תוצאות

(ג"ק)משקל 
(י"ח)החלבון במנה% 

11141720

23232323משקל התחלתי

ב31.5ב31.4אב30.1א28.9יום28

ג40.4בג39.0אב37.8א35.8יום56

ב48.2ב46.3אב45.4א43.3משקל סופי

י  "תמ
(יום/גרם)

(י"ח)החלבון במנה% 

11141720

ב302ב298אב250א213יום1-28

ב319אב270אב275א246יום28-56

268273260280יום56-84

ג300בג276ב266א242יום1-84

 +17%-ל: יום28עד 
היה יתרון מובהק  20%

11%בהשוואה לתערובת 
היה  20%-ל: יום56

יתרון מובהק בהשוואה  

14%/ 11%לתערובות 
יתרון מובהק : יום84

על  20%+17%-ל

11%פני 

יתרון מובהק : יום1-56
בהשוואה  20%-ל

בלבד11%לתערובת 
לא היה הבדל  : יום56-84

!בין הטיפולים
יתרון מובהק : יום1-84
בהשוואה  20%-ל

14%/ 11%-ל



:ביצועי הטלאים-תוצאות
צריכת מזון  

(יום/י"גרם ח)

(י"ח)החלבון במנה% 

11141720

ב981ב972אב910א827יום1-28

ב1281אב1159אב1140א1058יום28-56

ב1447אב1318אב1360א1261יום56-84

ב1230אב1150אב1136א1049יום1-84

ניצולת מזון  
(ג חי"ק/ג תערובת"ק)

(י"ח)החלבון במנה% 

11141720

ב3.3אב3.2א3.6א3.7יום1-28

4.34.24.34.0יום28-56

ב5.2אב5.1אב5.0א4.7יום56-84

ב4.1אב4.2אב4.3א4.3יום1-84

11%לאורך כל הניסוי תערובת 

נאכלה פחות באופן מובהק 

20%בהשוואה לתערובת 

בסיכום הניסוי תערובת 

הראתה ניצולת מזון  11%

פחות טובה בצורה מובהקת  

20%-בהשוואה ל



:ביצועי הטלאים-תוצאות

נתוני טבחה
(י"ח)החלבון במנה% 

11141720

56.255.555.656.0תפוקה% 

ב3.0אב2.6א2.4א2.4*שומן מאגרים% 

ב0.4אב0.4א0.3א0.3(מ"מ)עורי-שומן תת

ב1.99אב1.86א1.62א1.64(דירוג)**בשראיכות

אגן-לב-שומן שעוטף את הכליות*
(הרבה מסת שריר, מעט שומן)רצוי 1כאשר , 1-5דירוג **

השומן היה גבוה יותר  % 

בהשוואה  20%בתערובת 

14%/ 11%לתערובות 

:מסקנות

:המחבר הןהמלצות ,בשקלול ניצולת המזון ועליית המשקל

(י"על בסיס ח)חלבון 17%-הזנה ב–( ג"ק30סביב )יום 28< -( ג"ק23)פיטום תחילת •

(י"על בסיס ח)חלבון 14%-הזנה ב–( ג"ק45סביב )שיווק < -יום 28•

(שומן גבוה בטבחהריכוז )חלבון 20%בתערובת ביותר בהזנה איכות הבשר הייתה הגרועה •



יום מגזע אסף99טלאים בגיל 108: בעלי חיים•

דיר עין חרוד איחוד: מיקום•

:  מהלך הניסוי•

קבוצות3-חולקו ל' 19טלאים ילידי אוגוסט 1.

עד לשיווקם, בשבועייםפעם שקילת כל הטלאים 2.

נמדדה על ידי מתמרים במכלי התערובת-צריכת מזון3.

JMP+בעזרת תכנת אקסל * ניתוח הנתונים4.

בחינת השפעת ריכוזיות החלבון בתערובות פיטום לטלאים על ביצועיהם

סולומוןיוסף ורן מור חיים , נווטגדי , שטראוסיואל 

על העזרה בניתוח הסטטיסטי. תודה לנגה א*





:מטרת הניסוי

בחינת ריכוז החלבון האידיאלי בתערובות פיטום 
לטלאים מגזע אסף

:השערת הניסוי

,  גבוה בגיל הצעיר יותרחלבון % -יתרון ליתקבל 

אך יתרון זה יצטמצם עם העלייה בגיל הטלאים  

ואף יגרום לפגיעה בעליית המשקל



:מבנה הניסוי

מאפייני  
הקבוצות

–ביקורת 
14%

-1טיפול 
16%

-2טיפול 
18%

373536טלאים בקבוצה. מס

±99.4 ±99.48 ±99.66 7(ימים)ממוצע גיל

±35.1 ±33.96 ±34.16 6(ג"ק)משקל התחלתי 

363536טלאים סוף ניסוי. מס

as)תכולות  is)
878787)%(חומר יבש 

141618)%(חלבון כללי

MEאנרגיה מטאבולית 
(ג טרי"ק/ל"מגק)

2.92.92.9

NDF)%(16.614.513.9



:משקלי לידה ועליית משקל-תוצאות

הקשר בין משקל הלידה למשקל הטלה בסיום הניסוי

CorrelationSignif. Prob

0.3669170.0003
0.37–קורלציה 



(ג"ק)טלה / משקל ממוצע 

14%16%18%(ימים)גיל 

9934.0733.9435.06

11340.9740.4940.58

12746.3745.3246.20

14252.4151.9553.05

15557.2555.9657.24

16260.2158.8658.67
32.00

37.00

42.00

47.00

52.00

57.00

62.00

99 106 113 120 127 134 141 148 155 162
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(ימים)גיל 

טלה/ משקל ממוצע 

14% 16% 18%

1משקלים מתוקננים לפי שקילה 

תחילת ניסוי



:מרבץ-תוצאות

16%



סיכום התוצאות

מובהקות14%16%18%יחידת מידהמדד

עליית  
משקל

25.724.324.20.25ג"ק

0.4080.3870.3830.25יום/ גרם י"תמ

צריכת  
מזון

-2.071.942.05יום/ ג תערובת "ק

ניצולת
מזון

ג  "ק/ ג תערובת "ק
-5.15.05.3משקל חי



הוצאות משוערות/ הכנסות 
החלבון במנה% 

(י"ח)

141618

1.451.561.62(₪)ג תערובת "עלות ק

5.085.025.34(ג משקל חי"ק/ג תערובת"ק)ניצולת מזון 

7.377.858.66(חיג"ק/₪)עלות ייצור בשר

25.724.324.2(ג"ק)ימי ניסוי 63כ תוספת משקל "סה

189191209(₪)ימי ניסוי 63כ עלות מזון "סה

694657652(₪* )הכנסה משוערת ממכירת בשר

505466443(₪)כ יתרה "סה

ג בשר חי"לק₪ 27לפי *

×

=
×

=

×

=



:מסקנות ומחשבות

14%-החלבון מעבר ל% לא היה יתרון בהעלאת 1.

קיים קשר חיובי בין משקל הלידה לבין המשקל בזמן השיווק2.

חלבון בגיל הבוגר  18%-נראה שהרטיבות במרבץ גוברת בהזנה ב3.

(התרשמות בלבד)

החלבון האידיאלי בגילאים הצעירים יותר% יש צורך לבחון מהו 4.

חלבון גבוה% -יש צורך לבחון את כמות השומן בטבחה כאשר מזינים ב5.



...תודה ל

דיר בעין חרוד איחוד(א)צוות ה•

גדי נווט•

"אמבר", מחלקת התזונה•



 **P<0.05
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טלה/ תוספת משקל יומית 

14% 16% 18%

(יום/ג"ק)טלה / י ממוצע "תמ

14%16%18%(ימים)גיל 

1130.4610.4270.434

1270.3780.3550.418

1420.4150.4070.451

1550.3670.3390.316

1620.4220.4140.204

**

**
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צריכת מזון

14% 16% 18%

(יום/ג תערובת"ק)צריכת מזון 

14%16%18%(ימים)גיל 

1132.131.962.26

1272.021.881.84

1422.092.072.17

1552.361.772.47

1622.343.041.39



(יום/ג תערובת"ק)צריכת מזון 

14%16%18%(ימים)גיל 

1134.634.585.22

1275.355.294.39

1425.045.084.81

1556.435.227.81

1625.547.346.80
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טלה / ניצולת מזון 

14% 16% 18%



חלבון כללי 
(CP)במזון 

חלבון שאינו 
<10%נעכל 

חלבון שאינו  
נעכל

ספיגת  

.א.ח

חלבון מטבולי  
MP

חלבון שרידי 
(RUP )1/3~

חלבון שרידי  

חלבון פריק  
(RDP )2/3~

חלבון מסיס במים
NPN) ,א.ח).

חלבון שאינו מסיס  
מתפרק על ציר )

(הזמן

סוכרים

חלבון
פריק  

. ח
אמינו

NPN אמוניה

חלבון
מיקרוביאלי  

חלבון 
מיקרוביאלי  

כרס
קיבה אמתית

מעי הדק

עובר

רקמות גוף חלבון החלב

:מטבוליזם של החלבון במעלי גירה




