חומצות שומן:
כלי לשיפור יצור שומן החלב;
רקע ומעש.

מוגש ע"י אוריאל כהן
מחלקת התזונה
"אמבר"
דצמבר 2020

❖ עקב עלייתו הכלכלית של מרכיב השומן בחלב ישנה התעניינות רבה בקרב הרפתנים כיצד להעלות את שיעור
השומן בחלב
❖ בהנחה כי כל הסוגיות התזונתיות טופלו (יחס מזון מרוכז למזון גס ,בופרים ,צריכת מזון ,ממשק וכד')
יש יתרון להגדלת כמות השומן במנה ,עקב ריכוזיות האנרגיה (קלוריות לגרם) ,לעומת פחמימות וחלבונים.
❖ רמת השומן במנה משק בסיסית (מזון גס וגרעינים) היא כ  2.5-3%שקול לכ 600-700 -גרם שומן ביום.
❖ מעבר לאנרגיה לחומצות שומן פעילות ביולוגית ותפקוד מטבולי שונה בפרת החלב.
❖ קיימת מגבלה להוספת שומן צמחי שמבוסס על חומצות שומן בלתי רוויות.
סבילות של חיידקי הכרס (הצלוליטיים),
סיכוך של חלקים מזון גס המקשה על הצמדות חיידקים אלה.
פגיעה בצריכת מזון ונעכלותו.

❖ "שומן מוגן" הינו שמן בצורת אבקה (גרגירים או פנינים) ,ואינו משנה מצב צבירתו בנוזל הכרס ,וברובו הגדול
אינרטי לחיידקי הכרס.
❖ הוספת "שומן מוגן" שכיחה במשקים במנת פרות לחלב ,כדי לענות על צרכי האנרגיה של הפרה החולבת:
ייצור חלב
רבייה
שיקום המצב הגופני
גדילה
❖ מקובל לחשוב שתוספת "שומן מוגן" עשויה לשפר את שעור השומן בחלב או את תפוקתו ,כמו גם תרומה
לתפקוד הביולוגי והמטבולי של ח"ש.
❖ עד לפני מספר שנים לא רב ,חששו לתת תוסף שומן לפרות לאחר ההמלטה בתקופה של מאזן אנרגתי שלילי.
החשש נבע מכך שהפרה מגייסת ח"ש מהגוף וממילא יש בדם הרבה ח"ש אשר מכבידות על המטבוליזם בהכבד
וגורמות לנזק (קטוזיס ,כבד שומני).

סוגי "שומן-מוגן"
"מלח-סידן"
סיבון  :ריאקציה עם סידן אוקסיד לקבלת שומן מוגן .84%
גבישי מגורען

Crud Oil
(בגמר תהליך המיצוי)

Refining

שמן דקלים

"פניני ח' שומן"

"מלח-סידן"

"פניני ח' שומן"

העשרת שמן דקלים בח' שומן רוויות :99%
 .iהידרוגנציה (הרוויה) הפיכת ח.שומן בלתי רוויות לח.שומן רוויות .
 .iiפרקציונציה הפרדה בין חומצות שומן רוויות לבלתי רוויות  +הפרדה בין ח.שומן שונות( .תהליך
טרמי מורכב).

 .iiiיצור פנינים/גבישים בתהליך של ריסוס במגדל קירור.

סוגי "שומן-מוגן"

"פניני ח' שומן"

"מלח-סידן"

מנגנון "עקיפת כרס"

"מלחי-סידן" שמירת המבנה הגבישי תלוי מ pH -הסביבה.
מתחת ל , pH 5.5 -מתחילה דיסוסיאציה (פירוק) של המלח.
בעיקרון "מלח-סידן" יציב בכרס ברובו ,ומתפרק באבומזום
ובעיקר בתריסריון.

ההגנה של "פניני ח' שומן" נובעת מהגבישיות ונקודת ההתכה שהיא מעל 60 C0
ואינן נמסות בכרס .גבישים אלה עוברים פירוק אנזימתי במעי הדק.

ח"ש עיקריות בשמנים המוספים.
דומות מאד בנוסחתן הכימית –
שונות רק באורך השרשרת ובמספר הקשרים הכפולים

C18:1

ח' שומן אלה גם מהוות את עיקר השומן
בחלב וברקמת השומן.

סקר  2014על המטבוליזם של חומצות
פלמיתית וסטארית בפרות חולבות
❖ לח' פלמיתית וח' סטארית יש תפקיד ופעילות ,שונים במקצת ,במטבוליזם של פרות חלב.
❖ ח' סטארית היא ח"ש העיקרית העוברת מהכרס לתרסריון (הודות ל ,)BH -כמותה בכניסה לתרסריון יותר מפי
 2.5מהכמות של ח' פלמיתית.
❖ שיעור הספיגה של ח"ש בתריסריון דומה.
❖ ח' פלמיתית ( )C16:0היא ח"ש העיקרית בשומן החלב ברמה של פי  3 – 2.5מזו של ח' סטארית (.)C18:0
אולם סך ריכוז  C18:1 + C18:0שווה פחות או יותר לריכוז  C16:0בשומן חלב רגיל.
❖ בזמן מאזן אנרגתי שלילי  C18:0אינה מצטברת בכבד בעוד  C16:0מצטברת.
❖  C18:0עובר תהליך חמצון (ייצור אנרגיה) או מופרש לחלב.
❖ נראה באופן כולל כי עד מחצית  C16:0שבמזון עובר לשומן החלב .היתרה של  C16:0נתרמת ע"י סינטזה
"דה-נובו".
❖ העברה של  C18:0לשומן החלב הינה בהערכת חסר ונעה בין  15%-10%זאת מאחר ויש תהליך של דה-
סטורציה ברקמת העטין והפיכתה ל C18:1 -כנראה ברמה של  50%או יותר.

ראה אתר "אמבר" תקציר בעברית:
האם רצוי להוסיף חומצות שומן לפרות חלב :איזה ,מתי וכיצד?
שני חלקים א'  +ב'.
Invited review : J. R. Loften, J. G. Linn, J. K. Drackley, T. C. Jenkins,
C. G. Soderholm, and A. F. Kertz, J. Dairy Sci. 97 : 4661-4674, 2014

סקר  2014על המטבוליזם של חומצות
פלמיתית וסטארית בפרות חולבות
המלצות מעשיות ליישום של החוקרים

לפי הסקר נראה כי שילוב של ( C16:0ח .פלמיתית) ,ו( C18:0 -ח .סטארית),
בטווח שבין  1:1ל C18:0 ,C16:0 1:2 -בהתאמה,
יש היתרון המיטבי בניצולם לייצור חלב ולכלל הביצועים של פרת החלב.
נדרשים מחקרים נוספים.....

Invited review : J. R. Loften, J. G. Linn, J. K. Drackley, T. C. Jenkins,
C. G. Soderholm, and A. F. Kertz, J. Dairy Sci. 97 : 4661-4674, 2014

השפעות של תוספת חומצות שומן על
פרות חולבות:

✓ האם תוספת ח' שומן משפיעה על נעכלות ? NDF
✓ האם לחומצות שומן שונות אותה נעכלות?
✓ האם השפעת תוספת ח' שומן על נעכלות ח' שומן הוא חשוב?

✓ האם לכל מקורות ח' השומן יש אותה השפעה על
תנובת החלב?
✓ האם פרות ברמות תנובה שונות מגיבות שונה
לתערובות של ח' שומן מוספות?
✓ האם ח' שונות יכולות להשפיע על ניתוב האנרגיה?

✓ האם רצוי להוסיף ח' שומן לפרות בתחילת
התחלובה?
✓ האם כל תוספי ח' השומן הם אותו דבר?

השפעת הוספת ח' פלמיטית  C16:0על
תנובת כלל ח' השומן בחלב.
נמצאה התאמה טובה
בין רמת הח' פלמיתית במנה לכמות כלל ח"ש בחלב.
(בין  –0ל 1,000 -גר'\יום ראש)

השפעת הוספת ח' פלמיטית  C16:0לתקופה ארוכה ( 10שבועות) על תנובת ECM
 ECMהוא הפרמטר המייצג באופן הטוב ביותר
את האנרגיה המופרשת בחלב כאשר השומן הוא
המרכיב הדומיננטי בתרומת האנרגיה.

ECM = Energy Corrected Milk

❖  40חולבות הולשטיין באמצע תחלובה  18 ,מבכירות ו 22 -פרות.

❖ חולקו לבלוקים לפי תחלובה ,תנובת חלב ,ומצב גופני.
❖ הניסוי נמשך  10שבועות.
❖ מחציתן שימשה כביקורת.
ומחצית קיבלה  1.5%ח"י ,ח"ש פלמיתית . C16:0
(כ 81% -פלמיתית ,סה"כ  97%ח"ש).

השפעת הוספת ח' פלמיטית  C16:0לתקופה ארוכה ( 10שבועות) על תנובת ECM
ECM = Energy Corrected Milk

הוספת  1.5%ח"י ח' פלמיתית שיפרה משמעותית תנובת
 ECMלעומת הביקורת.
הדבר היה מלווה בעליית צח"י אך לא בעליי משקל גוף.

השפעת הוספת ח' פלמיטית  C16:0לתקופה ארוכה ( 10שבועות) על תנובת ECM

במבכירות לעומת חולבות ,הייתה
עליית משקל (גדילה) משמעותית
ואילו העלייה בתנובה לא הייתה
משמעותית.

בפרות הוספת  1.5%ח"י ח'
פלמיתית שיפרה משמעותית
תנובת  ECMלעומת הביקורת.
ללא עליית משקל גוף.

השפעת תוספת הרכב ח' שומן שונות על  ECMועל משקל גוף.

❖  24פרות באמצע התחלובה ריבוע לטיני  4X4למשך 21יום כל טיפול.
❖ תערובת של ח' שומן ניתנה בכמות של  1.5%מח"י.
❖ בחנו  3תערובות של ח"ש
= Pa
C16:0
80% .1
Pa+Sa = C18:0 : C16:0 40% : 40% .2
Pa+Oa = C18:1 : C16:0 35% : 45% .3

השפעת תוספת הרכב ח' שומן שונות על  ECMועל משקל גוף.

לקבוצת  Pa+Oaיתרון מובהק לעלייה משקל גוף על שאר
הקבוצות .קבוצה  Pa+Saהייתה במגמה של ירידת משקל
לעומת הביקורת וקבוצת .Pa

לקבוצות  Paיתרון מובהק ב ECM -ק"ג\יום לעומת כל יתר הקבוצות.
לקבוצות  Pa+Saו Pa+Oa -היה יתרון מובהק לעומת הביקורת (אך
נחות באופן מובהק מקבוצת .)Pa

השפעת גומלין בין הרכב ח' השומן לתנובת חלב.

❖  36פרות ריבוע לטיני  4X4לתקופות של  35ימים.
❖  4קבוצות :קיבלו  1.5%בח"י תערובת של חומצות שומן
מסחריות לקבלת יחסי ח' שומן פלמיתית  :אולאית כדלהלן:
❖

C16:0 to C18:1

השפעת גומלין בין הרכב ח' השומן לתנובת חלב.

מעל  50ק"ג\יום

 .2בקבוצת הגבוהות המגמה בדיוק הפוכה.

 40-45ק"ג\יום

 .1בקבוצת הנמוכות ככל ששיעור ח' אולאית
עולה יש פגיעה בתנובת ה ECM -היומית.

הוספת ח"ש לפרות אחרי ההמלטה :כן/לא

❖ זמן רב חשבו כי אסור להוסיף ח"ש למזון של פרות אחרי ההמלטה בתקופה של
מאזן אנרגתי שלילי.
❖ בזמן שהפרה מגייסת ח"ש מהגוף ממילא יש בדם הרבה ח"ש.

❖ מתי בכל זאת אפשר להזין בח"ש?
▪ באופן אידאלי ,קרוב לוודאי שעדיף לא להזין ח"ש מיד אחרי ההמלטה.
▪ עבודות רבות הראו כי הושגה תועלת מעטה מהזנת שומן  5עד  7שבועות אחרי ההמלטה.
•

נראה כי חוסר התגובה מיוחס לירידה בתיאבון וצריכת מזון אשר אינו מסוגל לפצות על ריכוז
האנרגיה במזון ע"י תוספת שומן.

הוספת ח"ש פלמיטית לפרות אחרי ההמלטה:
מבנה הניסוי:
 52פרות חולקו ל 2-קבוצות שוות לפי מצב גופני ותנובת חלב ב 305 -יום תחלובה קודמת.
הניסוי נמשך  2תקופות :מיום  1עד  24לאחר ההמלט הפרות חולקו ל 2 -קבוצות
ומיום  25עד  67לאחר ההמלטה כל קבוצה חולקה שוב ל 2 -קבוצות לפי הסכמה מטה.
באופן זה נבחנו  4קבוצות ( 13פרות בכל קבוצה) כלהלן:
שיא תחלובה ( 25-67ימים לאחר ההמלטה)

תקופה ראשונה ( 1-24ימים לאחר המלטה)

 Con-con .1ללא תוספת ח"ש
לכל אורך הניסוי.

ביקורת ללא תוספת ח"ש
 Con-PA .2ללא תוספת ח"ש
לאחר ההמלטה ,ועם תוספת
ח"ש בחלק השני.
 PA-con .3קבלת ח"ש לאחר
ההמלטה ,וללא תוספת בחלק
השני.

 1.5%ח"י ח' פלמיתית

 PA-PA .4תוספת ח"ש לכל
אורך הניסוי.

))de Souza & Lock. 2019. J. Dairy Sci.

X

הוספת ח"ש פלמיתית לפרות אחרי ההמלטה:

✓ תוספת ח' פלמיתית :לא השפיע על תנובת החלב בתקופה הראשונה.
השפיע על תנובת החלב רק בתקופה השנייה.

✓ תוספת זו לא הייתה תלויה במתן בתקופה הראשונה.

✓ לא הייתה השפעה על צריכת מזון בשתי התקופות

הוספת ח"ש פלמיתית לפרות אחרי ההמלטה:

))de Souza & Lock. 2019. J. Dairy Sci.

✓

למרות שלא הייתה השפעה על תנובת החלב בתקופה הראשונה.

✓ תוספת ח' פלמיתית השפיע על תנובת שומן ו ECM -בתקופה הראשונה כמו גם בשנייה.
✓ התגובה בתקופה השנייה לא הושפעה ממה שקרה בתקופה הראשונה.

X

))de Souza & Lock. 2019. J. Dairy Sci.

הוספת ח"ש פלמיתית לפרות אחרי ההמלטה:

תוספת ח' פלמיתית מיד לאחר ההמלטה משרה אבוד משקל רב יותר
ומגדילה את כמות הסימנים לליפוליזיס מוגבר.

הוספת ח"ש פלמיתית לפרות אחרי ההמלטה:

סיכום הניסוי:

✓ תוספת ח' פאלמיתית מגדילה כמות  ECMולא משפיע על צח"י לפרות לאחר
ההמלטה וגם בשיא ייצור החלב.
✓ תוספת ח' פלמיתית מיד לאחר ההמלטה משרה אבוד משקל רב יותר.
✓ לא נמצאו השפעות גומלין בין סוג הטיפול לתקופת ההזנה
התגובה בתקופה השנייה לא הושפעה ממה שקרה בתקופה הראשונה.

השפעת תוספת שיעורים שונים של  C18:1\C16:0על נעכלות
ח"י וייצור  ECMבתחילת התחלובה.

ריבוע הלטיני ,
פרות בתחילת תחלובה ( 3שבועות ראשונים) הוזנו ב 1.5% -ח"י תוספת שומן
ב 3 -יחסים שונים מול ביקורת ללא תוספת חומצות שומן:
cis-9 C18:1 \ C16:0
30:60 ,20:70 ,10:80

השפעת תוספת שיעורים שונים של C18:1\C16:0

על ייצור  ECMושינוי משקלגוף הפרה.

השפעה מתמשכת .

ירידה במשקל הייתה מתונה יותר ככל ששיעור ח' אולאית
היה גבוה יותר
לאחר  3שבועות הופסק מתן ח"ש
משקל גוף היה גבוה יותר בהתאם לשיעור ח' אולאית
שניתנה ב 3 -השבועות הראשונים

עליה בייצור  ECMהיה לאחר  3שבועות לכל הקבוצות שקיבלו ח"ש.
לאחר  3שבועות הופסק מתן ח"ש
כל הקבוצות שקיבלו ב 3 -שבועות ראשונים תוספת ח"ש המשיכו
לייצר יותר  FCMבמשך  7שבועות נוספים.

סיכום
✓ מחקרים חדשים התמקדו בח"ש ספציפיות וכיצד קומבינציות שונות שלהן משפיעות על פרות חלב.
✓ חשוב לקחת בחשבון השפעה של ח"ש על הביולוגיה והמטבוליזם של הפרה:
➢
➢
➢
➢

הפעילות בכרס {ביוהידרוגנציה /MFD(Milk Fat Dipration) /נעכלות .}NDF
במעי הדק (צח"י ,נעכלות).
ברקמת העטין (הרכב חלב ,צמיגות הנוזל).
ניתוב אנרגיה לרקמות השונות.

✓ שימוש של תוספת משולבת של ח"ש פלמיתית ואולאית לאחר ההמלטה משפר:
➢ צח"י בתקופה שלאחר ההמלטה ( 3שבועות).
➢ ביצועי פרה לאחר ההמלטה .תנובת החלב ותנובת מרכיבי החלב.
➢ גם מצב גופני (.)BSC
➢ נעכלות וצריכת מזון.

✓ להזנת תוספת ח"ש לאחר ההמלטה (במשך  21יום) יש השפעה מתמשכת עוד מספר שבועות רב לאחר
תקופה זו .

המלצת שימוש Nutracor 98P
בשוק קיימים מספר מוצרים תחת השם שומן .99%
מוצרים אלו מופיעים בשילובים שונים של ח"ש חופשיות או טרידליצרידים.
שילוב של חומצה פלמיתית ) Nutracor 98P( 98%
עם מלחי סידן של חומצה פלמיתית ואולאית (אדולק).
מאפשר תכנון גמיש ,המתאים לכל משק על פי צרכיו.
➢ במנה של  20ק"ג חומר יבש,
➢ תוספת "שומן מוגן" ,כ 375 -גר' (כ 1.88% -בח"י).
➢  = Nutracor 98Pרבע עד שליש ( 125 – 90גר').

➢ אדולק = היתרה ( 250 – 285גר').
(המספרים לשם המחשה בלבד).

