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. ומשמשים ברפת כתוסף חלבוני   )בתי הבד(  לוואי של תעשיית השמניםתוצר    הכוספה היא:  רקע

לרובסויה,    הכוספ נעה  החלבון  רמת  ח"י )  חלבון   52-54%בין    בה  בסיס  העיקרית  היא    (על 

ה  שבשימוש ובעבר  רחוק  )בעופות,  כ  במע"ג(גם    –לא  החלבון   ,להמובי ונחשבת  תכולת  בגלל  הן 

  סויה היא   הכוספש  היה מקובלבעבר,    ומצות האמינו ורמת נעכלותן.  ח  פרופילוהן בגלל    ,הגבוהה

החלבון  חולבות  מקור  לפרות  עליו וא  האופטימלי  לוותר  כך  ין  הגבוה  ,  מחירה  לשלבה   יששלמרות 

השנים,   לאורך  במנה.  אחרת  או  זו  נוספים    מקורותברמה  במנות, חלבון  מקומן  הצורך ו   תפסו 

ה רמת החלבון בליפתית    הדוגמה לכך היא כוספ.  פחת  סויה כמקור חלבון עיקרי   הבשימוש בכוספ

הרכב חומצות האמינו מאוזן מבחינת  פתית  לבבדומה לסויה, גם  .  על בסיס ח"י   38-42%  נעה בין 

בתורמי   עשירה בליזין שהינה חומצה אמינית הנמצאת בחוסר. היא  לחלבון מטבולי   הפרהדרישות  

ך ביותר של )שעור נמו "  00פתית לרמה של "הל  טיפוח  בעקבותתירס.  ב  שמקורםהחלבון האחרים  

הן   ,כמזון למעלי גירה  הלפתית הפכה לאטרקטיבית לשימוש  ,(ולאטיםגליקוזינרעלנים ממשפחת ה

מהם ההשלכות של   מחקרים רבים נעשו במטרה לבדוק.  מבחינת מחיר והן מבחינת ערכה התזונתי 

על   שכזו  פוגע, הפרות.    יצרנות החלפה  אינו  שכזה  הראו ששינוי  אלו  מחקרים  של  המוחלט  רובם 

מועיל ואף  החלב,    וייתכן  של    עורי שב  כתלותלתנובת  הרמה נכו   במנה.  פתיתהלהשילוב  להיום,  ן 

רמות שנות של לפתית   שילוב  השפעתעבודה זו בחנה    .במנה לא הוגדרה  תיתפלהאופטימלית של  

, על  הגבוה יותר בליפתית(   NDF-השלמת ה)ל  וקליפות סויה  סויה  העל חשבון כוספ  ,במנת חולבות

 מאזן החנקן. ו  טת מתאן י מזון, פלה  תנובת החלב, נעכלות

כלל   לטיני,  ריבוע  של  בשיטה  נערך  חולבות    16הניסוי  פרטניים י הולשטפרות  בתאים  ששהו  , ין, 

סויה   העל חשבון כוספ  פתית ברמות שונותבהן שולבה הלמנות    4  ניתנו .  שצוידו בקנולות  12מתוכן  

  16%שילוב של    ;(3)ליפתית    8%שילוב של  (  2);  קבוצת ביקורת ללא ליפתית  (  1):  סויהוקליפות  

של    (4)  ;ליפתית מאוזנותליפתית.    24%שילוב  היו  הניסוי  מנות  התכולות  כל  ובהתאם   מבחינת 

 .  NRC-להמלצות ה

הל  תוצאות: שתכולת  היבשבפתית  ככול  החומר  צריכת  עלתה  כך  עלתה,  בהשוואה   :)ח"י(  מנה 

יום, /ג"ק   1.9התקבלה עליה של  מהמנה    24%  של  ליפתיתבשילוב המקסימלי של  למנת הביקורת,  

 יום./ג"ק   1.1התקבלה עליה של    8%בשילוב של  יום ו /ג"ק   1.5התקבלה עליה של    16%בשילוב של  

החוקרים משערים שעליה בצריכת הח"י נגרמת כתוצאה מהגברת קצב המעבר בכרס דבר המסביר 

פתית במנה תנובת החלב עלתה ככל שאחוז הלבחלקו גם את הירידה בנעכלות שתפורט בהמשך.  



 43.4-ו   42.0  ,41.3של    תנובה עד ל במנת הביקורת ללא ליפתית,    יום/ג"ק  40.4תנובה של  מ   :עלה

סבורים   ,  24%-ו   16%,  8%למנות שהכילו  ,  יום/פרה/ ג"ק בתנובת  שהעלי בהתאמה. החוקרים  יה 

ן, שעלייה זו , וכ, ביחס לסויהבלפתית   מאוזן יותרהכתוצאה מהרכב חומצות אמינו  החלב התרחשה  

מה קדם  "   השאלהברוח  הערת המתרגם:  )  את צריכת המזון הגבוהה יותר  דרבנהבתנובת החלב  

, ויצור החלב פתיתבחלב ירד ככל שתכולת הל השומן    ריכוז.  ; ד. א.("או התרנגולתהביצה    –למה  

 . לפתית במנההשילוב  שעור  יום( לא הושפעה מ /ג"תנובת השומן היומית )ק   ם כי היו גבוהים יותר, א

 -הו   NDF-ה  ,דופן התא  רכיבי נעכלות    פתית עלתה.תנובת החלבון היומית עלתה ככל שתכולת הל

ADF,  ב ב  ואילו ,  בהתאמה  ,10%-ו   7%-ירדה  ירדה  החלבון  שתכולת  ככל  ,  בלבד  3%-נעכלות 

סויה. קליפות סויה וקליפות    הפתית שולבה על חשבון כוספבמנות הניסוי, הל  .פתית במנה עלתההל

ראשונית תא  בדופן  עשירות  נעכלות,  הסויה  הלש  מכאן,.  גבוהה  NDF  בעלת  שתכולת  פתית ככל 

דופן התא הראשונית,    ,במנה עלתה כמות  ירדה  לירידה לדעת החוקרים,    ו וזכך  הסיבה העיקרית 

ה וכמובן ADF-הו   NDF-בנעכלות  הירידה  ,  גם  הח"י.    הנלווית,  משערים בנעכלות  החוקרים 

הלא   תהחלבוני   הות בתכולות הפרקצי הכוספשתי  נובעת מהבדלים בין    שהירידה בנעכלות החלבון 

התקבל אחרים  מחקרים  שב  ,חשוב לציין   בהקשר זה  פתית גבוה יותר.בל, שריכוזה  (ADINנעכלות )

לא  נש החלבון  כוספנפגעה  עכלות  מהחלפת  בלפתית.    הכתוצאה  שערו סויה   בדיון  החוקרים  עוד 

במנה  לש,  מאמרב הגס  המזון  המקור  החיש  בנעכלות  הירידה  על  ש,  לבון שפעה  שכך  עור י שככל 

המתירס  התחמיץ   במנהמכלל  הגס  יותרג  זון  נעכלות    ,דול  על  הלפתית  של  השלילית  ההשפעה 

פוחתת לא  ה  ;החלבון  לכך  איכות    במאמר.  פורטהסיבה  על  פרמטרים   ,חלבון הבהסתכלות  ישנם 

לדוגמא, היחסים   .איכותו והתאמתו כמזון למעלי גירה  את   יםנוספים, בנוסף לתכולתו במזון, הקובע

לפריק שרידי  חלבון  שעוברת    ,בין  לזו  בכרס  מהיר  פירוק  שעוברת  החלבון  פרקציית  בין  והיחסים 

שעוברת פירוק מהיר בכרס פחותה מזו של הסויה.  ית, פרקציית החלבון המסיספתפירוק איטי. בל

קצב   בכרס  הפריקותבנוסף,  איטי  פירוק  שעוברת  החלבון  פרקציית  ביחס   ,של  היא  גם  פחותה 

 .   פתיתבמנות העתירות בל בנעכלות החלבון דבר היכול להסביר את הירידה , לסויה

בעבודה זו, בחנו החוקרים האם ישנה השפעה גם על מדדים בנוסף לפן התזונתי והייצרני שנבדק  

  נוגנים אע"י חיידקים מת  חנקן לסביבה. מתאן, מיוצר בכרסהרשת  פן והאפליטת המת   -  סביבתיים

. בנוסף מתאן נחשב כאחד אנרגיה שהולכת לאיבודכ   ונחשבכחלק מתהליך התסיסה    )מיצרי מתאן(

טת המתאן פחתה  י פלבניסוי זה  מבחינה אקולוגית.    רצויהום הפרשתו לאוויר  צמצי החממה ולכן  זמג

ה  יללפחות בחלקם, הם בעלי קצב גד  המתאנוגניםדקים  י במנה עלתה. החי   פתיתככל שתכולת הל

שהעלי   ;יחסית  איטי  החוקרים,  משערים  המזון י לכן,  בצריכת  שחלה  לפתי   ה  שילוב  במנה, עקב  ת 

 ,למעי   אלו מהכרסחיידקים  מהירה יותר של    "לשטיפה", גרמה  בכרס  הגבירה את קצב מעבר המזון 

 .   התבססותם בכרסולפגיעה ב



עיקריים:   נעשית במספר מסלולים  גירה  במעלי  חנקן  נעכל(  צואהדרך ההפרשת  לא   דרך  ,)חלבון 

בניסוי זה, .  (בחלבכאוריאה שכחלבון החלב ו דרך החלב )ו   )תוצר מטבוליזם החלבון ברקמות(  שתן ה

החוקרים   .(וז מכלל החנקן הנצרך אחכ)  בצואה  תה הפרשתו כך על   עלה,   ככל שאחוז הלפתית במנה

שהעל לי משערים  קשורה  בצואה  החנקן  בהפרשת  )יה  נעכלות  הלא  החלבוניות  ( ADINפרקציות 

שבסויה  בלפתיתכוזן  שרי  מאלו  שה  .גבוה  נמצא  בשתן  החנקן  רמת  זה   הפרשהבבדיקת  במסלול 

מבחינה פיזיולוגית, ירידה   . יכוז האוריאה בחלברד  מה יר, ובדו פתית עלתהירדה ככל שתכולת הל

פירושה יצרניותיותר חנקן נאצר בגוף הפרות  בהפרשת החנקן בשתן  . ואכן, , כזה הזמין למטרות 

הפרות   גוף  משקל  הל  התקבלהבבחינת  שתכולת  ככל  למובהקות,  נטייה  עם  עולה. עליה,  פתית 

על   מקלה  בשתן  החנקן  עם  ההפחתת  ו ה  שפכי התנהלות  מאחר  המצויות  רפת  החנקן  תרכובות 

 . )אמוניה( ואף מזיקות לאחר פירוקן  בשתן נדיפות

נראה שהחלפת    :לסיכום זו,  ב  ה כוספלאור ממצאי עבודה  ליפתית במנת חולבות לא ספה  ו כסויה 

 צריכת המזון ו ת החלבון  תנובת החלב עלתה ואיתה גם תנובפגעה, ואף הטיבה עם ביצועי הפרות.  

במנה גבוהות  בתכולות  לשלבה  חשש  שאין  המתרגם:    ונראה  ל)הערת  שהפך  ברפת  מה  שגרה 

א.( ד.  רבות;  ישנה השפעות סביבתיות הישראלית מזה שנים  לשילוב שכזה  הייצרני,  לפן   . מעבר 

בשתן    חיוביות המופרש  החנקן  הפחתת  המתאן כגון  פליטת  ו   והפחתת  חממה  גיה כאנר כגז 

 .  סדהפשנ

על    שילובי לפתית במנת חולבות השפעת  ב  עסקו ם מחקרים שהמסכינים להרחיב בנושא, קבלו קישור לוובינאר  למעוני 

 / webinar-canolamazing-faciola-https://agmodelsystems.com/antonio  )באנגלית(  יצרנותן של פרות חלב
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