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התחלופה הוא אחד ההוצאות    רקע: עגלות  כמו בתחומים רבים ברפת, ברפת.  הגדולות  גידול 

זו,  גם באמצעות תוספי תזונה    בשלוחה  העגלות  ו  לנסות  ,םלמיניהניתן  בריאות  עם  להטיב 

מונע , וכןניצולת מזון, ו קצב גדילהכמשפר    במוננזין  התמקדומחקרים רבים  ולשפר את גדילתן.  

קוקסידיו פיטום  זיסהתפרצות  על  לגבי  .בעגלי  המחקרים  תחלופהעגלות    השפעתו  , תוצאות 

חד משמעיות באיחוד האירופי,  מאחר ומוננזין.  אינן  הנחה שמגמה זו   נאסר לשימוש  ומתוך 

   .למוננזין  יםנטיביוטילא א  פיםתחלי  במציאת  לעסוק  החלו  מחקרים רבים תתפוס תאוצה בעולם,

מתן השפעת  הייתה לבחון את  זה  מאמר  )  מטרת  בוטיראט  שילוב של  ו מוננזין  ,(SBסודיום 

קוקסידיה  ,שניהם המצאות  המזון,  על  גמילה.   של  וגדילתן  נעכלות  לאחר  תחלופה  עגלות 

העלת  בתוספים  החוקרים משערים שהזנה הנגיעות תבמשקל,    יהישפר את  פחית את רמת 

המזון בעגלותתיה ובקוקסיד  .תחלופה  שפר את נעכלות 

קבוצות הניסוי.   4-אחת מליום ששובצו   84-עגלות בנות כ  40בניסוי השתתפו   ושיטות: םחומרי

מ"ג מוננסין/    1( 3)  ;משקל גוף  ג"ק/SBגר'    0.75( תוספת של 2) ;ללא תוסף  תרו( קבוצת ביק1)

גוף  ג"ק מוננזין/ק  1(  4)  ;משקל  גוף +    ג"מ"ג  גוף.    ג"ק/SBגר    0.75משקל  העגלות  משקל 

פרטני   באופן  במנה כולית  המזוןוהואבסו  צריכת  אחר  מעקב  נגיעות  נעשה  רמת  נעכלות,   ,

ביוכימי קבוצת הביקורת  עשונ  ותההשוואם בדם.  יבקוקסידיה ופרמטרים  הקבוצות    ,בין  לבין 

 ובין מתן אחד מהתוספים לשילוב של שניהם. SBהתוספים, בין מוננזין לבין שקיבלו אחד מ

ודיון העגלות  ומשקלן הסופי משקלן הממוצע  :תוצאות  בקבוצות בהן ניתנו תוספים, נטה של 

הייתה גבוהה יותר   )ח"י( צריכת החומר היבש  יקורת.בלהיות גבוה יותר מהעגלות בקבוצת ה

מבוהק בקבוצות עם   הביקורת.באופן  קבוצת  יו  SBקבוצת    התוספים לעומת  ח"י  תצרכה  ר 

, שמקורם  עודפת של יוני נתרן כהלצרי  תעליה זו מיוחס  אך לא באופן מובהק.מקבוצת המוננזין  

בזאת  )  זה  בתוסף מחקר אחרעל  המזוןבש  סיס  צריכת  על  יוני נתרן  השפעת    מצא  ו  ,חן את 

צר  1.1%שתוספת של   את  העלתה  המזון בייוני נתרן למנת עגלים  עגלים  ל  15%-כת  עומת 

צריכה עודפת של    ;. הסבר אפשרי לתוצאה זו קשור לצריכת המים(יוני נתרן  0.3%שקיבלו רק 

העיכול.    נתרן מגבירה צריכת המים ואיתם את קצב המעבר את המזון במערכת  במחקר  את 

המזוןיהנכח בצריכת  פגע  נראה שמוננזין  בשונה ממחקרים אחרים, לא  הנעכלות   .,  בדיקות 

ב ה  2-נעשו  השבוע  ובמהלך  לניסוי  השלישי  השבוע  במהלך  בתקופה    9-תקופות,  לניסוי. 

ח"י,  הראשונה,   הקבוצות בנעכלות  נצפה הבדלים בין  ושומןNDF  ,ADFלא  אורגני  . , חומר 

בקבוצת הביקורת לעומת  הנטתה להיות גבו NDFנעכלות    ,יהיהשנ התקופהבמהלך   ה יותר 

שקי בשהקבוצות  מהתוספים.  אחד  הפרמטרים  אבלו  התקבלו  שר  לא  בין   הבדליםנבחנו 

בכרס  יע פשין מהמוננזהקבוצות.   התסיסה  אופי  ש,  על  החיידקים    הואכך  באוכלוסיית  פוגע 

  . קוגניותואט, חומצות שומן לא גלירהגרם חיוביים. פגיעה זו מפחיתה היווצרות של אצטט ובוט

  פרופיוניתהשומן  החומצת    שעוריליים עולה ואיתם  לם שכתוצאה מכך אוכלוסיית החיידקים הגר

ניתן להפיק ממנה גלוקוז בתהליך הגלוקונאוגנזה המתרחש בכבד.שהינה גלוקוגנית,    כלומר, 

SB    ם של פרופיונאט ט פוגע במטבוליזארכי בוטי  נמצא במחקריםאף ו ,מנגנון זהפי  לא עובד על

בדם. בכבד דבר הסותר למעש הגלוקוז  ריכוז  את  המוננזין, ועשוי להפחית גם  פעולת  את  ה 

היה נמוך מריכוזו בעגלות    SBאכן, בניסוי זה, ריכוז הגלוקוז הממוצע בדמן של עגלות שקיבלו 

רס של  ככ הכרס של העגלים אינה מתפקדת ,בקבוצת המוננזין. חשוב לציין שבתקופת הינקות

להתקבל פגיעה ברמת הגלוקוז   היונקים למעשה הם חד קיבתיים. לכן, לא צפוימע"ג בוגר, כל ש

 .  בגיל זה



 

ה המוננזין  בקבוצת  המזון  בקבוצת  יניצולת  מאשר  יותר  טובה  בקהילה    .SBיתה  הדעות 

אך מנגד,   ,ישנן מחקרים המראים שיפורהמדעית חלוקות בנוגע להשפעת מוננזין על הניצולת. 

השפעה. העדר  על  המעידים  כאלו  למינון  יש  בנוסף  כי  משערים  על    ,החוקרים  המשפיע 

השפעת   נוסף והוא הרכב המנה. בבחינתיע שפמישנו גורם   ,ןהאפקטיביות של הטיפול במוננזי

ניצול של  הזיאנל-מטה  תהמזון בשיט  תהמוננזין על    מחקרים רבים  תוצאות  )ניתוח סטטיסטי 

חיובית של  של תחמיץ תירס במנה תורם להשפעה   שילובוכי    נמצא( הבוחנים את אותו פרמטר

ניצולת המזון.    ןמוננזי  34%, בו שולב תחמיץ תירס ברמה של  יבה שבניסוי זהייתכן וזו הסעל 

מוננזין הייתה ג  מהחומר היבש, שקיבלו תוספת  המזון בעגלות  בדוניצולת  לעומת    12%-לה 

בשכבת המוקוזה   הפוגע  יחד תאטפיל  קוקסידיה הינו  (.  0.25לעומת   0.28)  SBעגלות שקיבלו 

המעי המזון   וכתוצאה מכך  ,של   וחשובה לא פחות  פתסיבה נוסן,  לכ  .והניצולתנפגעת ספיגת 

שיפור ו ברפת הפחתת רמת הנגיעות, פגיעה בקוקסידיותהיא   ,במנה  ןשבגינה משלבים  מוננזי

של הח  בריאותם  מ)ו  יםיבעלי  כקוקסידיוסלכן  המוננזין  נמצא    הנכחיבמחקר  .  טאט(וגדר 

אולםעותרמת הנגיששימוש בתוספים הפחית את   לא התקבלו הבדלים ברמת הנגיעות של    , 

בין קבוצת המוננזין לקבוצת   ניתן  SBהעגלות   אפשרייכול להיות תחליף    SB-ש  להסיק. לכן, 

 למוננזין כמונע קוקסידיה.  

ניצולת   את משקל הגוף של העגלות.מחקר זה הראה כי שימוש בתוספים יכול לשפר    :לסיכום

המוננזין SBהמזון של   לא נמצאו    במשקלן הסופי על העגלותו ,הייתה פחותה במעט מזו של 

זה.ו  ,ייתכן.  הבדלים הבדל  ביצירת  חלק  היה  המנה  החוקרים, להרכב  ששערו  , בארץ  כפי 

אינו נפוץ, ולכן תוצאה זו אינה בעלת חשיבות   תחלופה  לה בעגלותיבמוננזין כזרז גד ששימוה

החומר כקוקסידיוסטאטרבה.   פרממבחינת יעילות  נמצא    יותר למשק הישראלי,  יהרלוונט  רט, 

זהה למוננזין.   יעילותו  זו,  פי  לע ,  כלומרכי  ראוי   SB-ש  סתמןמ  עבודה  לשמש כתחליף  יכול 

 ש.  למוננזין וייתכן שגם לקוקסידיוסטאטים אחרים שבשימו

  


