
 
בחינת השימוש בתוספת זינפרו) 4  בפרות יבשות 

 
גבי עדי/1,  רונ/ מלצר1, ישראל ירוח1 2, יוסי ברמי 3. נעי1 ריא/ 3 

1שה"מ) משרד החקלאות, 2 החקלאית, 3 רפת מבוא)חורו/. 

 
אב;, מנג/, נחושת וקובלט הנ1 מינרלי1 השייכי1 לקבוצת יסודות הקורט המצויי1 

ברקמות בע"ח בדר> כלל ברמות נמוכות. יסודות אלו חיוניי1 לתפקוד אברי1 
ורקמות, כמו כ/ ה1 מצויי1 באנזימי1 המכילי1 מתכות ומשמשי1 כקו)פקטורי1 

באנזימי1 או במערכות הורמונליות (2).  
 

האב; מעורב בסינתזה של חלבוני1 ואנזימי1 רבי1 הזקוקי1 לאב; כקו)אנזי1, 
מעורב בחלוקת תאי1 בשכבת האפיטל והעור, כ/ חיוני האב; לספיגה ולמטבוליז1 
של ויטמיניA 1 ו) E, האב; גור1 לעליה בריכוז הבטא)קרוט/ בפלסמה ואת שיעור 
הויטמי/ A, יש לו תפקיד במערכת החיסו/ בגו= וסינתזה של חומצות גרעי/. נמצא 

קשר בי/ אב; לגדילה תקינה, פוריות, מחלות המלטה, בריאות הטל= ובריאות 
העטי/  (1,2,3,4,5,6,7,10,11). 

נחושת מעורב במערכת החיסו/ בגו=. מחסור בנחושת קשור בפרמטרי1 של פוריות, 
ירידה בשיעורי ההתעברות, בספיגת עוברי1, ובעליה בשיעור עצירות השליה, 
הנחושת חיונית לתקינות מערכת העצבי1 המרכזית, ובמחסור קיי1 מצב של 

שלשולי1  ואנמיה, כמו כ/ יכולי1 להיווצר עיוותי1 בוולדות או תופעות כמו האטה 
בגדילה, מעטה שיער דליל  ושיער אדמד1 וקשה (1,2,3,4,5,6,7,11). 

המנג/ מעורב בפעילות אנזימטית הקשורה בחילו= החומרי1 של פחממות, שומני1, 
חלבוני1, וחומצות גרעי/. המנג/ קשור  למדדי הפוריות שוני1.  חשיבותו בי/ השאר 

בהורדת הימי1 מהמלטה עד למועד ההזרעה הראשונה, המנג/ מעורב בתהליכי 
הגלדת פצעי1, במערכת החיסו/ בגו=, ותקינות מערכת המי/. מחסור במנג/ קשור 
לתופעת ייחומי1 שקטי1, חוסר הופעת ייחו1 בכלל, ירידה בשיעורי ההתעברות, 

עיכוב בביו;, עליה באירוע  ספיגת עוברי1, משקלי וולדות נמוכי1 ותמותה בהמלטה 
 .(1,2,5,6,7,11)

קובלט חיוני לסינתזה מיקרוביאלית של ויטמי/ B12 החיוני להתפתחות תקינה של 
אוכלוסיית הכרס. חוסר בקובלט עשוי לגרו1 לפיגור בגדילה, ירידה בתאבו/, עליה 
באירועי קטוזיס, ירידה בפוריות, עליה בתמותת וולדות בהמלטה, ירידה באיכות 

וכמות הקולוסטרו1 והחלב. באופ/ בלתי ישיר, חוסר בקובלט גור1 לירידה בתאבו/, 
בעיות בנעכלות הסיב הגס, איבוד משקל, וגדילה לא תקינה (1,2,5,6,7).  

בתכנו/  ההזנה ע1 המזונות המקובלי1 במשק באר;, אנו נדרשי1 להשלי1 מקורות 
של המיקרו)אלמנטי1 האלו לספוק הצרכי1 התזונתיי1 של בעלי החיי1.  

זמינות המינרלי1: אחת הטענות המרכזיות של חברת זינפרו היא לא רק בחשיבות1 
של אות1 יסודות הקורט בתהליכי1 חיוניי1  בקיו1 ויצור במעלי הגירה, אלא 

בזמינות1 במערכת העיכול.  לטענת1,  במוצר זינפרו) 4, המינרלי1 קשורי1 במלווה 
אורגני, במקרה הזה, כקומפלקס ע1 17 חומצות אמינו ספציפיות. בצורת1 האי 

אורגנית, המינרל חייב להקשר ע1 מרכיב אורגני מתאי1 אשר ישמש כנשא במערכת 
העיכול, וזה לפני היותו זמי/. לא תמיד הנשאי1 נוכחי1 ברמות הנדרשות, מצד שני, 

קיימת תחרות בי/ המינרלי1 השוני1 על אות1 הנשאי1 (9). היתרו/ התיאורטי של 
המוצר הנו בעובדה  שהמינרלי1 מוגשי1 כבר בקומפלקס ע1 הנשאי1 המלווי1.  

פטנט זה מגביר את ספיגת1, זמינות1 הביולוגית, ויעילות השימוש ביסודות הקורט 



באחוזי1 גבוהי1 לעומת  אות1 מינרלי1 בקומפלקסי1 לא אורגני1. המלצת 
החברה הינה הוספת המוצר בנוס= למנת המינרלי1 המקובלת במשק.  

 
נער> ניסוי לבחינת השפעת תוספת מוצר מסחרי בש1 זינפרו) 4 בפרות בתקופת 
היובש לבחינת  השינויי1 במצב הגופני של הפרות במהל> היובש, איכות וכמות 

קולוסטרו1 לאחר ההמלטה, ובדיקה של התגובה החיסונית, בהשוואה  לקבוצת 
ביקורת  שתקבל את המינרלי1 רק ממקור המזונות ופרמיקס הויטמיני1 המקובל 

במשק. 
 

מהל> הניסוי: הניסוי התקיי1 ברפת מבוא)חורו/ בפרות בוגרות במהל> תקופת 
היובש. נכנסו לניסוי כל הפרות אשר יתייבשו במהל> חודשי1 יולי) ספטמבר 1999           

(43 פרות). אור> היובש המתוכנ/ במשק הינו בי/ 70)60 יו1 בהתא1 לשיפוט הגופני 
לפני היובש. כל הפרות במהל> היובש קיבלו הזנת יובש אחידה,  הפרות עברו 

לקבוצת הכנה לקראת ההמלטה בי/ 35)21 יו1 לפני ההמלטה בהתא1 להערכת 
המצב הגופני בכניסה ליובש. מנת היבשות המתוכננת נמצאת בטבלה מספר 1. 

הבליל חולק פע1 ביו1 בשעה 08:00, מייד לאחר חלוקת המזו/ נקשרו כל הפרות 
בעולי1 אוטומטיי1, פרות הניסוי קיבלו באופ/ פרטני לאבוס את מנת הזינפרו) 4 

(7.5 גר1) מעורבב בתו> כמות קבועה (250 גר1) של פרמיקס יבשות. בימי שישי 
וערבי חג הפרות קיבלו מנה כפולה. 

הפרות חולקו לטיפולי1 השוני1 בהתא1 לקריטריוני1 של מספר תחלובה, מצב 
גופני בכניסה ליובש, ותנובת חלב  ומוצקי1 בתחלובה הקודמת. 

 
הגורמי1 שנבדקו: 

 1. המצב גופני בזמ/ היובש ולאחר ההמלטה בעת הבדיקה השגרתית (עד 5 ימי1 
לאחר ההמלטה), הבדיקה נעשתה ע"י הרופא המטפל. 

 2. הולדות נשקלו מייד לאחר ההמלטה. 
 3. הקולוסטרו1 נבדק  בקולוסטרומטר לקביעת משקל סגולי  ( mg/ml) כמדד 

משקי כללי לאיכות קולוסטרו1.  
 4. הקולוסטרו1 של החליבה הראשונה נבדק לקביעת רמה של נוגדני  

 Ig G .5 (mg/l) בעזרת ערכה מיוחדת לבדיקת נוגדני1 (לצור> בדיקה, הוקפאה     
 6. כמות של 50 סמ"ק קולוסטרו1).  

 7. בדיקה כללית של התגובה החיסונית  נערכה בהתא1 לטכניקה PHA-P לבדיקת 
 נפיחות העור (8), נבדקה התגובה החיסונית של הפרות 14 יו1 לפני ההמלטה 

ע"י מדידת שינוי עובי העור (קוטר הנפיחות של אזור ההזרקה) 3, 6, 9 ו) 24 
שעות לאחר הזרקה תו> עורי ב ) Phytohemaglutinin PHA-P, מתו> הגר= נלמד על  

גובה השיא בכל נקודה (גבוה יותר,  פירושו תגובה חיסונית טובה יותר עקב  
עליה בנפיחות העור במקו1 ההזרקה), ועל השטח מתחת לעקו1 (נקבע ע"י גובה 

הפיק א> מסביר את מש> התגובה). 
 8. נרשמו אירועי1 שלאחר ההמלטה ומחלות מטבוליות  (עצירות שלייה, דלקות 

רח1 , קדחות חלב  וקטוזיס). 
 
 
 
 
 
 
 
 

טבלה מספר 1 : הרכב בליל היבשות ומנת ההכנה 



 

הכנה יבשות תכולות 

10.0 10.0 ק"ג ח"י 
1.55 1.35 אנרגיה מגק"ל/ק"ג ח"י 

14.5 12.0 אחוז חלבו/ 
35.0 38.0 גר1 סיד/ 
28.0 23.0 גר1 זרח/ 

55.0 75.0 אחוז מזו/ גס 
  מזונות (% מח"י) 

19.4 8.6 ג. תירס 
17.6 12.7 ג. שעורה 

7.9 3.6 כ. סויה 
 13.5 קש חיטה 

55.0 61.5 שחת שיבולת 
0.01 0.01 פר' ויטמיני1 

100.0 100.0 סה"כ 
 

טבלה מספר 2 : תכולת המיקרו3אלמנטי0 בג"ר לפרה ליו0. 
 

ניסוי 2 ביקורת 1 יסוד 
0.761 0.375 אב; 
0.590 0.375 מנג/ 

0.350 0.215 נחושת 
0.017 0.003 קובלט 

 
1 פירוט פרמיקס הויטמיני1 ומינרלי1 המקובלת לפרות היבשות במשק. 

2 הכמות הכללית של המיקרו)אלמנטי1 כולל הקומפלקס ע1 חומצות אמינו. 

 
תוצאות: 

טבלה מספר 3 : השפעת הטיפולי0 על הBCS 3 במהל6 היובש, (סטיות תק5 
בסוגרי0). 

 
הפרש BCS בהמלטה BCS ביובש ימי יובש טיפול 

(0.30)0.00 (0.44)3.12 (0.59)3.12 62 זינפרו) 4 
(0.35)0.23- (0.44)3.00 (0.45)3.23 63 ביקורת 

NS   P<0.028 מובהקות 
 
 

טבלה מספר 4 : השפעת הטיפולי0 על משקל הולדות (ס"ת). 
 

משקל 1 טיפול 
(4.8)42.5 זינפרו) 4 

(6.6)39.8 ביקורת 
NS מובהקות 

1 בשני הטיפולי1 נולדו 60% נקבות. 

 



טבלה 5 : כמות ואיכות הקולוסטרו0 בקולוסטרומטר, ולפי רמת הנוגדני0 
Ig G (ס"ת). 

 
ליטר טיפול 

קולוסטרו1 
  (mg/ml )

קולוסטרומטר 
  ( mg/l) Ig G

(182)4921 (19.1)68.7 10.0 זינפרו) 4 
(218)4294 (27.1)68.4 10.0 ביקורת 

NS NS P<0.05 מובהקות 
 

טבלה מספר 6: השפעת הטיפולי0 על שינוי עובי העור (מ"מ) כתגובה להזרקת 
 .(n=7) PHA-P

 
24 9 6 3 שעות 

3.14 3.57 4.29 6.79 זינפרו) 4 
2.50 3.29 3.86 4.29 ביקורת 

NS NS NS NS מובהקות
 
 

 PHA-P תרשי0 מספר 1: השפעת הטיפולי0 על שינוי עובי העור כתגובה להזרקת
 

 
 
 
 
 
 
 

טבלה מספר 7. השפעת אור0 היובש על איכות הקולוסטרו!. 



ממוצע נוגדני! טיפול 
 IgG (mg/l)

ממוצע ימי יובש מספר פרות 

67.5 26 (157)4739 מעל 60 ימי! 
57.0 17 (188)4477 מתחת ל7 60 ימי! 

  NS  מובהקות 
ביקורת 

מעל 60 ימי! 
מתחת ל7 60 ימי! 

 
 4642(211)
 3946(304)

 
 14
 8

 
 66.7
 57.0

  P<0.05 מובהקות 
 

זינפרו7 4 
מעל 60 ימי! 

מתחת ל7 60 ימי! 
מובהקות 

 

 
 4835(232)
 5007(223)

 NS
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 66.9
 56.3

 
 

 IgG תרשי! מספר 2 . השפעת מש6 תקופת היובש על רמות

טבלה מספר 8. מחלות מטבוליות. 

קטוזיס קדחת חלב דלקת רח! עצירת שלייה סה"כ פרות טיפול 

1 1 3 2 21 זינפרו7 4 

4.8 4.8 14.3 9.5  אחוז מסה"כ 

1 1 6 2 22 ביקורת 

4.6 4.6 27.3 9.1  אחוז מסה"כ 

דיו5: 

3500

3700

3900

4100

4300

4500

4700

4900

5100

<=60 >60 סה"כ
תקופת יובש

Ig
G

 g
/l

IgG  ביקורת IgG  4-זינפרו

p<0.05 p<0.05ל"מ



תוספת יסודות הקורט לא השפיעה על משקל הוולדות (טבלה 4), ולא על כמות 
הקלוסטרו1 שיוצרה על ידי הפרות.  לטיפול ג1 לא הייתה השפעה על צפיפות 
הקולוסטרו1 כפי שנמדדה בקולוסטרומטר (טבלה 5). לעומת זאת, אובחנה השפעה 
מובהקת של הטיפול במוצר  זה על כמות הנוגדני1 בקולוסטרו1  (p<0.05); השפעה 
זו באה לידי ביטוי בעלייה של כ) 14.6% ברמת הנוגדני1 בקולוסטרו1 פרות הניסוי 

לעומת זה של פרות הביקורת. 
בתקופת יובש של מתחת ל) 60 יו1, כמות הנוגדני1 בקבוצת הביקורת נמוכה  
(p<0.05), תופעה זו לא נראתה בקבוצת הטיפול (טבלה 7 ותרשי1 2). תוצאה זו יש 
לבדוק בקבוצות גדולות יותר ולקבוע את הכדאיות של שימוש בקולוסטרו1 מפרות 
ע1 תקופת יובש הקצרה מ 60 יו1 וכ/ את האפשרות תיקו/ בעיה זו על ידי הוספת 

זינפרו 4.  
 PHA-P לטיפול לא נמצא יתרו/ מובהק על שינוי עובי העור (מ"מ) כתגובה להזרקת

(טבלה 6, תרשי1 1). 
פרות בקבוצת הניסוי שמרו על המצב הגופני במהל> היובש לעומת פרות הביקורת 
אשר ירדו במהל> היובש כרבע נקודה בשיפוט הגופני, הבדל זה נמצא מובהק  

 p<0.028 (טבלה 3). 
לא נמצא הבדל משמעותי באירוע של מחלות מטבוליות בי/ שני הטיפולי1 (7 לעומת 
10 בניסוי ובביקורת בהתאמה). קיימת מגמה של מספר רב יותר של אירועי דלקות 

רח1 בקבוצת הביקורת לעומת קבוצת הניסוי (טבלה 8). 
 

מעבודה זו עולה כי להוספת המוצר שנבח/ בתקופת היובש יש חשיבות בשיפור 
איכות הקולוסטרו1. בפרות לה/ תקופת יובש קצרה מ) 60 יו1 היתרו/ לקבוצת 

הניסוי א= גדל. כמו כ/ נמצא יתרו/ מסוי1 בשמירה על  מצב/  הגופני של הפרות. 

 מתוצאות הניסוי לא נית/ לנתח הא1 ההשפעות שהתקבלו נובעות מההבדל בכמות 
המיקרו)אלמנטי1 בי/ שני הטיפולי1 (טבלה 2), מזמינות1 הביולוגית ויעילות 
השימוש ביסודות הקורט במוצר הנבח/, או מיחסי הגומלי/ בי/ גורמי1 אלו. חשוב 
לציי/ כי שני הטיפולי1 עומדי1 בדרישות המינימו1 לפרות יבשות (2), עד הוצאת 
חוברת ה)  NRC החדשה לא נדע בבירור מה1 הכמויות המעודכנות, למרות המלצות 
של מספר חוקרי1 על דרישות גבוהות יותר מהמומלצות בחוברת ה) NRC;89 בגי/ 

רמות היצור הגבוהות יותר של הפרות בשני1 האחרונות. 
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