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, לכן רפתנים מחפשים ולעיתים אף יותר מכלל ההוצאות ברפת 60%-עלויות ההזנה מהוות כרקע: 

שהעלאת . מחקרים הראו [לק"ג ח"י נצרך )חמ"ש( חלב משווה שומן]דרכים לשפר את יעילות ההזנה 

ש החמ"ו  ייצור החלב מעלה את/ק"ג ח"יK+Na-Cl (meqv ) -הנמדד כ )הק"א( אניונים-הפרש קטיונים

 . עם זאת ריכוז הק"א האופטימלי ליעילות ההזנה טרם נקבע. ומשפר את יעילות ההזנה

לבדוק האם יש השפעה  ,ובנוסף השפעת הק"א על יעילות ההזנה, היתה לבחון את: העבודהמטרות 

 על יעילות זו.)נתרן או אשלגן(  למקור הקטיונים

 1פרות לניסוי(. בניסויים  20) ותשונ קבוצות ניסוי 3-חולקו לבשיא חלב פרות  60:  מהלך העבודה

בניסוי  ח"י /ק"גmeqv 150-ו 100 50-קרבונט שהעלה את הק"א ב אשלגןניתנה תוספת של  2-ו

 150ואילו בניסוי השלישי ניתנה תוספת של ; שניהבניסוי  ח"י /ק"גmeqv 375-ו 250 ,125 ;הראשון

meqv100%-ו 67, 33, 0הוחלפו ביוני נתרן ביחסים של ואלה  ן אשלגשמקורם ביוני ח"י  /ק"ג 

(sodium sesquicarbonate ףהחלי potassium carbonate), הק"א. למנת  ורה על אותיתוך שמ

בניסוי השני תירס.  ת. 60%של כ  ארה"בלצפון  אופייניתניסויים שימשה מנה הביקורת בכל אחד מה

 תוספת של תירס גרוס ו, סויה מזון מרוכז המכיל בעיקר כ.וגס  שחת אספסת כמזון 6% בתוספת של

המנה תוכננה להק"א של  2-ו 1בניסויים   .NRC 2001-ויטמינים ומינרלים עפ"י המלצות השומן מוגן 

250 meqvמעט מהמלצת הבנמוך שהוא  ח"י /ק"ג-NRC  296שעומדות על meqvמרווחי ח"י /ק"ג .

ובניסוי השני  ,ברפתות מסחריות נהוגכדי לדמות את ה זאת קטנים יחסיתבניסוי הראשון היו הק"א 

חמ"ש ויעילות , למצוא את האופטימום לייצור חלבולנסות  על מנתגדולים יותר היו הפרשי הק"א 

/ק"ג meqv 400הק"א של -תוכנן לבה לבדוק את השפעת מקור הקטיונים ו ניסוי השלישי הההזנה. 

  שהינו סביב האופטימום שנמצא בניסויים הקודמים.ח"י 

חלבון ושינוי יצור ה, חלבה יצורלריכוז הק"א לא היתה השפעה על  2-ו 1בניסויים תוצאות ודיון: 

עם העלאת (, P=0.067)ירידה קלה באחוז החלבון  של תה מגמהייה 1עם זאת בניסוי  ;הגוף משקל

חלה עליה בצריכת  2ואילו בניסוי  1שינוי בניסוי  (. צריכת הח"י נשארה ללא2.99%-ל 3.05-הק"א )מ

עלה בצורה לינארית בהתאמה(. ריכוז השומן , 23.6-ו 23.1, 22.9 ,22.3) עם העליה בהק"א ח"יה

. גם כמות השומן עלתה 3.62%-ל 3.28-מ 2ובניסוי , 2.86%-ל 2.59-מ 1בניסוי : בשני הניסויים

בוה ביותר הניבה הכי גבלה את ריכוז הק"א ההקבוצה שקי ,כך שבכל אחד מהם ,בשני הניסויים

. בשני הניסויים נצפתה עליה לינארית בהתאמה(, 2-ו 1גרם בניסויים  1379-ו 1108הרבה שומן )



על כל ונעצרה  ח"י /ק"גmeqv 360למיצוי בהק"א של  העליה זו הגיע  2אך בניסוי   ,בתנובת החמ"ש

 2נצילות המזון השתפרה ככל שעלה הק"א ובניסוי  1)תגובה ריבועית(. בניסוי בהק"א  עליה נוספת 

כך ששיא נצילות המזון היה בין הק"א , בנצילות המזון (P=0.085נצפתה מגמה לתגובה ריבועית )

 .ח"י /ק"גmeqv 488להק"א  360

תנובת  ,, תנובת חלבה השפעה על צריכת ח"יתלא נצפ ,יוני אשלגן ביוני נתרןבו הוחלפו  3בניסוי 

ה השומן על , ויצור3.36%-ל 3.06-. לעומת זאת ריכוז השומן עלה לינארית מו אחוז חלבוןלבון אהח

 נמצאהלא  ה בתנובת השומן וריכוזויי. למרות העלגרם ככל שעלה ריכוז הנתרן 1250-ל 1132-מ

ק"ג  1.67-ל 1.56-( מP=0.036נצפה שיפור מובהק ) בניצולת המזון .עליה מובהקת בחמ"ש

זאת , (; ח.ז.ב מקובל יחס הפוך של יעילותבארה"ד לישראל, ניגוב –)הערת המתרגם  ק"ג ח"יחמ"ש/

 .וישינ נצפהלא  ,צריכת ח"י  כשלעצמו ואחמ"ש  ,הניצולת ל אף שבכל אחד מרכיביע

לייצור  בניסיון לחשב את הערכים המיטביים של הק"א נערכו מספר רגרסיות ונמצאו הערכים הבאים:

 -לייצור שומן הערך המחושב המיטבי נמצא כ/ק"ג ח"י; meqv 415 שחושב הואחלב הערך המיטבי 

509 meqv488לייצור חמ"ש נמצע הערך ; /ק"ג ח"י meqvולניצולת מזון חושב הערך ; /ק"ג ח"י

 ./ק"ג ח"יmeqv 426המיטבי 

, זאת ניצולת המזוןיש פוטנציאל לשיפור  הק"אריכוז ממחקר זה עולה המסקנה שלהעלאת סיכום: 

בעיקר עקב העלאת ריכוז השומן וכמותו. טווח הערכים המיטבי של הק"א אליו כדאי לשאוף על מנת 

בטווח זה נראה שהעלאת הק"א שמקורה  .ח"י /ק"גmeqv 400-450נראה הוא כ מרביתלהשיג יעילות 

 באמצעות אשלגןמהעלאה שמקורה ביוני אשלגן ) פי מחקר זה אף יותרול ,לא פחות יעילה ביוני נתרן

 .לפחות בכל הנוגע לייצור השומן, זאת קרבונט(

קטיונים ליישם ולהוסיף  שכדאי לקחת בחשבון לפני שרצים נקודותמספר  -הערת המתרגם )ח.ז.( 

דילול המנה במינרלים מוריד  ;העבודה בוצעה לטווח קצר ולא נבחנו השפעות ארוכות טווח :למנות

זו לא נבחנה כלל בעבודה  ,כמו כן ;על המצב הגופני הפוריות ועוד וז האנרגיה ועשוי להשפיעאת ריכ

גומלין ההשפעות  םשיש לקחת בחשבון ה . גורמים נוספיםהיעילות הכלכלית של תוספת הקטיונים

גת וז האשלגן פוגעת בספיהעלאת ריכ, כמו לדוגמא מינרלים על ספיגת מינרלים אחריםחלק מהשיש ל

ירות ותוך התייעצות עם התזונאי ואו הרופא ואגב מעקב קפדני לכן יש לבצע שינויים בזה .המגנזיום

 בכל שאלה ניתן לפנות אלי או לכל אחד מתזונאי אמבר. אחר התוצאות.

 


