
משמעות ודרכי התמודדות, סקירת מצב–שומן החלב 

,  או במילים אחרות

?מה שכחנו–יצור שומן החלב 

רן סולומון

"אמבר"מכון תערובת 

2020יוני -מאי, זוםפגישות 



?על מה אדבר
בארץ ובעולם; יצור שומן החלב/השומן% -סביבת העבודה שלנו •

הזדמנות אפשריות/יצור שומן החלב ונקודות כשל•

השומן בחלב/% גורמים המשפיעים על יצור השומן•

וממשקיים רלוונטיים( גסלמזון פרט )פתרונות תזונתיים •

קונפליקטים אפשריים במהלך המאמצים להגברת השומן•

או ( אקסל" )תשלום בונוס להגברת שומן החלב"תחשיב למבצע •
כמה שווה להשקיע בהגברת שומן



מהי סביבת  
העבודה  

?שלנו
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מאי יוני יולי אוגוסט
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השנה

אמצע 

השנה אמצע 

השנה

אמצע 

השנה
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?מה הסיפור

תופעה 

?גלובאלית



%  -ריתמוס ב/התנודות

השומן בחלב גלמי לאורך  

,  ב"חדשי השנה בארה

באזורים גאוגרפיים שונים  
(חדשייםLSM; שנים15)
(תודה לאפרים וללירון על המאמר)



(:ויצור שומן בלבד)% עיקר הממצאים 
,קבועשנתיריתמוסהראההשומןויצורהשומןריכוז,החלביצור•

הוצגולא;פרטניתשנבדקובעדרים)הפרהוברמתהארציתברמה

(בהרצאהנתונים
19/01-ל4/12בין–האזוריםבכלהשומן%שיא•

;(החורףבאמצע)בדרוםמאשרבצפוןיותרגבוההיההשומן%שיא•

.(בקיץ)ההפך–והנאדיר

.באביבהיההשומןויצורהחלביצורשיא–מישראלבשונה•

דומההיהנחלבת/השומןויצורהשומן%שלהארציהריתמוס•

עומס,לעונהכמוסביבתיותלהשפעותקשרללאהשוניםבאזורים

.בעדרהממוצעהתחלובהומספר,חום
סינטזתעלהמשפיע,בפרהביולוגיריתמוסאוליקיים!איין–הסברים•

?נתגלהטרםהמנגנוןאשרכזה,בעטיןהשומן



• ….The annual rhythms of production should be considered by dairy producers, consultants, and researchers

when benchmarking and making management decisions. The effects of diet changes or implementation of

new technologies on herd performance should be interpreted within the context of the annual rhythm.

• ….. In addition, feeding a dietary supplement in July may appear to improve milk fat percent in the following

months, but the increase may be merely a consequence of the annual rhythm of production.

:ובתרגום חופשי

,רפתניםידיעלבחשבוןלהילקחחייביצרנייםפרמטריםשלהשנתיהריתמוס•

.ממשקיות/ניהוליותלהחלטותמידהאמותנקבעיםכאשרוחוקריםיועצים

הפרותביצועיעל,חדשותטכנולוגיותאימוץאוהמנההרכבשינוישלההשפעה

.השנתיהביולוגיהריתמוסאתבחשבוןלקחתחייבת

שיפורעללהצביעלכאורהיכול,יוליבחודשבמנהתזונתיבתוסףשימוש,בנוסף•

יותרלאלהיותעשויזהשיפוראולם,העוקביםבחדשיםבחלבהשומן%-ב

.הביולוגימהריתמוסכתוצאהטבעימשינוי

:מסכמים כותבי המאמר



ממה נוצר  
?שומן החלב



יצור שומן 

העטין  בתאי 
(שומן שונות. ח400-כ)

יצור  )נובו דה 

50%( שומן עצמי

חומצות שומן ארוכות מהמזון•

(  40-45%)הידרוגנציה -מביו•

(5-10%)שומן מפרוק רקמות •

אצטית. ח

:  כרס

א"מק+ מזון 
רקמות שומן

הידרוגנציה  -תוצרי ביו

t10C18:1 ;t10c12C18:2 CLA))שליליים 

MFD 1

2
(

3

מקורות4; צמתים3



מהן נקודות הכשל  
(  או הזדמנות)

האפשריות בתהליך  
(1 ,2 ,3)?



לפגועעלולמה–1הזדמנות/כשלנקודת
המנההרכב–?בכרסהאצטיתהחומצהביצור

גרוס דק מאדבמיוחד פריק מאד או -עמילן •
•pH(כלל החיידקים; חיידקים מפרקי דופן תא; פרוטוזואה)...

(תקיןpH-כש)הצלולוליטייםאלטרנטיבי לחיידקים סובסטראט•

פריקות עמילן גבוהה–תחמיץ תירס מאחסון ארוך •

או  , (כמו קש)באופן טבעי : ירודהNDFנעכלות –איכות המזון הגס •
תחמיץ/עקב מועד קציר מאוחר של חציר

חמניות  , קליפות אורז)בסדר עולה , שמקורו ממזון מרוכזNDFנעכלות •

(.וקליפות סויהס"פס, סובין, קליפות כותנה, ובוטנים



על MFD))דיכוי יצור שומן בעטין –2הזדמנות /נקודת כשל
t10,C18:1: ידי חומצות שומן שנוצרו בכרס והגיעו לעטין

 t10,c12,C18:2 CLAאו /ו

נמוךpH-ובעמילןבעודפילהתגברעלולהל"הנהתופעה•

אבקיותבנטרוללצורךמעברבעודףצמחישמןתוספת•
(ואחריםסופסטוק)החליפה

רוויותהבלתיהשומןחומצותעומסהגברת–תירסתחמיץ•
(RUFAL)במנה

צמחישמןעתירימקורות•
•DDGS–שומן12-13%-כאו;שומן8-9%-כעםלהגיעיכול,

יצורובהליךכתלות

שמןעתיריחטיפים;לטיגוןיפס'צשאריות•



:סוג השומן המוגן במנה–3הזדמנות /נקודת כשל
.שומנים רווים; מלחי סידן

:  מלחי סידן–שומן מוגן •
אולאית)והלא רוויות ( סטיאריתומעט מאד פלמיתית)הרכב ושעור החומצות שומן הרוויות •

(  לינולאיתומעט מאד 

( בכרסpH-הקשר עם הסידן רגיש מאד לשינויי ה)תקינות התהליך וההגנה •

?לסטיאריתבהשוואה ( חד בלתי רוויה)האולאיתחשיבות החומצה •

: 99%–שומן רווי •
?חופשיות או טריגליצרידים•

?שעור החומצות שומן הלא רוויות-המוצר " ניקיון"•

?יחסים ביניהם? סטיארית, פלמיתית? ומי ברוויותמי •

גבוה לאחר  אניוניקטניוניפער –גבוה DCAD–ללא קשר לכותרת •
ההמלטה

בתחלובההגברת ריכוז האשלגן •



?מהם הגורמים המשפיעים
:הרכב מנה•

(נשמע פרימיטיבי אבל לעיתים הפרמטר המדויק ביותר)המזון הגס % •

ממקור גס ומרוכז והתפלגות החלקיקים של הבליל, NDF-שעור ה•

ופריקותושעור העמילן •

שעור השומן הצמחי הבלתי רווי במנה והרכבו•

(אורבניות וכפריות)תוספים וגם קצת אגדות , חומרים בסיסיים/בופרים•

(כרס)רומן -רטיקולו•

העלאת גירה והפרשת רוק•

•pH

(בופרים/ גודל חלקיקי המזון הגס)נוזלי למעי /קצב פינוי המעכל המוצק•

!(:בבית–בעיקר פעילות לאחר חלוקת המזון )ממשק •

(pHיציבות ; לאחר אבוס ריק" )התנפלות"מניעת ; צריכה חופשית–צריכת מזון •

הפסדי סודה לשתייה בשתן ובריורוהלחתה ; פגיעה ברומינציה: עומס חום/אקלים•

(בירור/אפשרות סלקציה, רטיבות, התפלגות חלקיקים, הומוגניות)מבנה פיזיקאלי של הבליל •

(SARA-ו, pHיציבות ושינויי ; גודל ומשך ארוחה)ממשק חלוקה וקרובים •



דוגמאות  
למניפולציות  

תזונתיות וממשקיות



העשויים , המזון הגס% שאינם , דוגמא לגורמים
יצור שומן החלב/השומן% להשפיע על 

מיד לאחר ; שומן נמוך וההפך% תנובה גבוהה : תנובה ומרחק מהמלטה•
שומן גבוה% –המלטה 

•DCAD– (תוספת אשלגן פחמתי)חיובי חזק בזמן התחלובה אניוניקטיוניפער

קליפות  , סובין קליפות סויה)גרעיני דגן /המחליפים עמילןNDFלוואי עתירי מוצרי •
(עודפי ירקות לא עמילניים, גפת תירס, תפוזים

קצב פינוי מהכרס  , רומינציהמשפיע על : גודל פיזיקאלי של חלקיקי המזון•
.ברירה של המזונות הגסים, ונעכלותו

שעור  , סדר הכנסה, סכינים–הקיצוץ בעגלה ; חציר ותחמיץ–הקיצוץ בשדה : מזון גס•
.רטובים ומשך ערבולמזונות 

קמחי/כפתות; לחיצה/עוצמת גריסה: מזון מרוכז•

מגביר הכפתותבמידה ומכילה גרעינים עמילניים : מכופתת או קמחית–תערובת •
תערובת ברובוט, טופ-מתן און–מצבים ; (ומקטין פריקות חלבון)פריקות העמילן 



העשויים להשפיע  , המזון הגס% שאינם , דוגמא לגורמים
המשך... יצור שומן החלב/השומן% על 

מבנהו הפיזיקאלי ועיבודו בסדר פריקות עולה  , סוג הגרעינים ופריקות העמילן•
, גריסה גסה, לחיצה, גרעין שלם מטופל בסודה;       שעורה/חיטה, תירס, סורגום)

(פלקינג-סטים, גריסה עדינה

ריבוי ארוחות והקטנת גודל הארוחה-הגברת קרובים ; הגברת חלוקות בליל טרי•

–שומן מוגן לסוגיו , מי גבינה, קליפות תפוזים, גרעיני כותנה)לוואי /מזונות מיוחדים•
(99%מלחי סידן ושומן 

רצוי מעט  )ומחיר צל שלילי אבקיותשעור השמן הצמחי המוסף למנה לטובת •
(  ככל שניתן

סידנית, מחצבסידנית, סודה לשתייה: לסוגיהם ושילובים  ביניהםבופרים•
גירניותממקור אצות 

מועיל  פקטין; (מולאסה)פחות סוכר פוגע ; עמילן פריק פוגע חזק: מ"פלמקורות •
(!סלק סוכרפולפת, קליפות תפוזים, קטניות)

תוספים לסוגיהם•



קונפליקטים אפשריים
-ירידה בעמילן , (ללא ייקור המנה)גס עלייה במזון , ירידה באנרגיה•

?פגיעה ביצור החלב-עלייה ביצור השומן

עלייה בשומן מוגן  , ירידה בעמילן, עלייה במזון גס, אי שינוי באנרגיה•
?פגיעה בחלבון החלב, עלות וכדאיות–עלייה ביצור השומן -

–הגברת ממשק צינון , הגברת קרובים, הגברת חלוקות טריות•
עלויות וכדאיות

עלות וכדאיות–לסוגיהם , שימוש במקורות שומן רווי•

עלות וכדאיות–( מטופלים)ואלקליםבופרים•

עלות וכדאיות–שימוש בתוספים •



תחשיב השקעה בשומן  
מבצע של המחלבה  –

(או בלי מבצע)

דוגמאות-מהו ריתמוס ביולוגי 

מבצע שומן סיבוב 2 - כדאיות השקעה בשומן - להרצאת זום.xlsx




תודה על 

ההקשבה

אשמח לשאלות 

בין בירה לבירה
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השומן בחלב% 

Allen et al., 1997, JDS 80:1447י "השומן בחלב כפי שדווח ע% בכרס לבין pH-הקשר בין ה

חזרה



pHלאופטימום לזמן מממושך מתחת , כרס נמוך-

SARA-פוגע בנעכלות ה-NDF

חזרה



)%(בשומן החלב 10ריכוז טרנס 

 %
מן

שו

-סקר גורמי סיכון ל: בשומן החלבt10C18:1השומן בחלב לבין ריכוז % הקשר בין 

MFD  ,בעדרי חלב מסחריים ב-Northeastו-Midwest ,במוננזיןהמזינים , ב"ארה

חזרה



דוגמאות-ריתמוס ביולוגי 
להשפעות  " מיוחס"ולרוב זה , לא ברורים הסיבות לריתמוס בפרמטרים יצרניים: כללי•

.סביבתיות כמו עומסי חום או שינויים באיכות המזונות הגסים

נראה שהשינויים על ציר הזמן קשורים יותר לריתמוס ביולוגי פנימי של הפרה  , עם זאת•
.עצמה אשר משפיע על יצור החלב ורכיביו

נדידת  ; בדובים( תרדמת חורף)היברנאציה; בכבשיםואנאסטרוסיחוםמחזור : דוגמאות•
.התנהגות אכילה ועוד, גדילת שיער, ציפורים

אשר משפיעים אורקסין, גרלין, לפטיןאורך היום משפיע על ריכוז הורמונים כמו -בכבשים •
.על צריכת המזון

משפיע על הפרשת  ( רגישות לאורך יום)ריתמוס שנתי של הפרשת מלטונין , בפרות חלב•
(.שיא בחורף)וסרוטונין ( שיא בקיץ)פרולקטין 

וטריגליצרידים  קריאטינין, בילירובין, BHBשל נמצא שהריכוזים בדם בפרות חלב איטלקיות •
. מגלים תבנית של ריתמוס שנתי

שיצור החלב  , כך שנמצא במהלך מניפולציות אור, לפוטופריודיותפרות חלב מגלות רגישות •
.8–שעות ואורך הלילה 16המקסימאלי מתרחש כאשר אורך היום הוא 

הפוטופריודיותנמצאו בפרות חלב ממצאים סותרים ולא ברורים באשר להשפעת , עם זאת•
(.יואב אהרוני)על ריכוז המוצקים בחלב 

חזרה



,  spareשקפים 
שלא משתתפים  

הבהרצא



פרמטרים המשפיעים על הערך  
NDFמזון עתיר /התזונתי של מזון גס

NDF-הריכוז•
בליגנוצלולוזותגבוה;בקטניותנמוך;בדגנייםגבוה•

ונעכלותוNDF-ההרכב•
ונמוכהבדגנייםגבוהה–(אחריםוגורמים)הליגניןמריכוזנגזרתנעכלות•

.בליגנוצלולוזתגבוהה;בקטניות

NDF-הנעכלותקצב•
ומעטלאטנעכל;(דגניים)לאטאךיותרנעכל;(קטניות)ומהרמעטנעכל•

בליגנוצלולוזות

:פיזיקאלייםפרמטרים•
(פנסילבניה)מ"מ4שלנפהמעלשנשארהמזוןחלקPE-NDF-הסיבאורך•

(מרטנסדייב)לכרסשמגיעמהאתמייצגתמידלאל"הנ–בליעהלפנילועסתגםהפרה•

(המלצותאין;המחקרבחזית)?שבירות?רכות?הסיבמרקם•


