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 .על ביצועי עגלי1 במפטמה" זינפרו"השפעת האבסה תוס! 

 ) טלפיי1, בריאות, תוספת משקל יומית (
 
I. 3אייז8 . א , 2בראו8 . א , 1גיא 6בר.  
 .  קיבו; חצור3, ח מהנדסי1"  ש2, ס לרפואה וטרינרית" ביה1
 

בעיית הצליעות בבקר היינה אחת הבעיות הבריאותיות המרכזיות : רקע תיאורטי

צא כי בעיות רגליי1 ברפת ב נמ"בסקר שנעשה בארה. המטרידות את הרפתני1

בעיית  .החלב ה8 אחת הגורמי1 הבריאותיי1 המרכזי1 להוצאת פרות מהעדר

 אחוז 7נמצא כי ). 2(בשורה אחת ע1 דלקות עטי8 ובעיות פוריות  הצליעות נמצאת 

 ).4(מפרות החלב סובלות מבעיות טלפיי1 
ר בר "י ד"דוגמא להערכה הנזק הכלכלי של צליעות נית8 למצוא במאמר שפורס1 ע

ובו הוא מציי8 כי במדינות המערב מגיע הנזק הממוצע לפרה , 1998מבר גיא בנוב

, יטיסמקור הצליעות העיקרי היינו בלמינ).  3( דולר בשנה 389צולעת לסכו1 של 

 .  המהווה דלקת לא מזוהמת של כרית הרגל
כתוצאה מהווה אירוע הצליעות , כמו ג1 בשלוחת החלבבשלוחת פיטו1 העגלי1 

גור1 חשוב העשוי לפגוע בביצועי העגל מבחינת  קלינית ל6מלמיניטיס קלינית או תת

בעיות . ותוספת המשקל היומית במהל= הפיטו1, אחוז הטיבחה, איכות הבשר

 לגשת לאבוס ולשוקת וכתוצאה מכ= יורדת צריכת המזו8 העגלטלפיי1 מקשות על 

  .ונפגעי1 הביצועי1
לאב; . הוא יסוד חשוב המשמש כמשפעל ומרכיב במערכות אנזימטיות רבותהאב( 

השפעת . ישנ1 תפקידי1 רבי1 בייצור הרקמה הקרנית של הטלפיי1 במעלי גירה

, בריפוי רקמת האפיטל, האב; על הלמיניטיס נובעת מתפקיד האב; בריפוי פצעי1

לכידות זו חשובה . וריפוי דלקות, בשמירה על שלמות התאי1, בקושי הטל!

 ).  1,2(י1 לפגיעה בתאי1 אלו בעמידות תאי האפיטל בעת שתהליכי1 פתולוגיי1 גורמ
על מצב הטלפיי1 של פרות ) זינפרו(עבודות רבות בעול1 בחנו השפעת הוספת אב; 

מספר , מרק1 הטל! השתפר, והוכח מעבר לכל ספק שבפרות המטופלות, חולבות

ירדו מספר מיקרי מחלת הקו הלב8 , דלקות וכיבי1 הצטמצמו, הסדקי1 בטל! ירד

מספר וחומרת בעיות הטלפיי1 ירדו בצורה , באופ8 כלליו, ודלקות בי8 האצבעות

 . מובהקת
י אוניברסיטת טקסס נמצא שבעגלי1 שקיבלו תוספת "בניסוי בעגלי בשר הנעשה ע

ושיפור ובעליות במשקל  ,  בתדירות ריקבו8 הטל!55%זינפרו במנה חלה הקטנה של 

 ). 4(ר ליו1 לחיי1 באופ8 מובהק " ג36של 
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, ב" תצפיות שנערכו במשקי פיטו1 בכל רחבי ארה22קרת בעבודה מאד מקיפה הסו

 וכמתסהונמצא שתוספת זינפרו למנת העגלי1 לעומת מנות שלא קיבלו תוספת אב; 

 : הביא ליתרונות משמעותי1,  במזונותורועיש לע

, ר נוספי1 ליו1" ג50 6בתוספת המשקל היומית לעגל בצורה עקבית בה יעל •

 . )1.גר! מס ( (p<0.01)יקורת באופ8 מובהק  לעומת הב3.26%שה1 תוספת של 
  (p<0.01) בממוצע במהל= הניסוי 4.05%יעילות ההזנה ב בר ושיפ •

 , איכות ושלמות התאי1, לכידות הטל! מבחינת קושיבר ושיפ •

 . )>010p.( %8איכות הטיבחה ב בה יעל •
רו8 נמצא ית, באות1 משקי1 שהביקורת הייתה תוספת אב;  בצורתו האנאורגנית

5,6(ג משקל  גו! " ביעילות הפיכת מזו8 לק3.59% בתוספת משקל יומית ו 1.42%של 

  ).1טבלה  , 2. גר! מס) (

 
 :1גר/ מספר 

 .תוספת משקל יומית ממוצעת לעגל:  הניסויי1 במפטמה22 6ריכוז התוצאות ב
 ג בי8 קבוצת הזינפרו לקבוצת הביקורת"בגר! מצויני1 הפרשי המשקל בק
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י�י  מספר ניסויים22 

  (הפרש עליה יומית במשקל (ק"ג
 בי0 הקבוצה המטופלת לקבוצת הביקורת

 ממוצע22 ניסויי1 
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  :2גר/ מספר 

ג חומר "יעילות ההזנה בהתא1 ליחס בי8 ק:  ניסויי1 במפטמה22ריכוז תוצאות 

 .בגר! מתקבל ההפרש ביעילות בהזנה. ג תוספת גופנית ליו1"יבש נצר= ליו1 לק

 
 

 1טבלה 
  הניסויי1 במפטמה22תוצאות ממוצעות בריכוז 

 פרמטר בקורת ניסוי  הפרש% מובהקות

 ג"משקל התחלתי ק 338.18 338.18  

 ימי1 בניסוי 121 121  

NS 60.01 9.459 9.468 ג חומר יבש ליו1"ק 

P< 0.01 3.26 1.441 1.395 ג"תוספת משקל יומית ק 

P< 0.01 63.5 6.79 6.56 יעילות הזנה 

 

בעבודה הנוכחית נבחנה ההנחה התאורטית שעגלי1 המטופלי1 : מהל4 הניסוי

נת חוזק ומבנה הטלפיי1 בעת אירועי למיניטיס תת בזינפרו יהיו עמידי1 יותר מבחי

 עגלי1 שנקנו במספר 80במהל= הניסוי נבדקו . קלינית לעומת עגלי1 לא מטופלי1
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העגלי1 חולקו . משקי1 ורוכזו במפטמה של קיבו; חצור למטרת גידול עד גיל שנה

כל . תנאי השיכו8 והאחזקה היו זהי1. לטיפולי1 השוני1 בהתא1 לגיל בימי1

ההזנה הייתה שווה בשני הטיפולי1 . וצת גיל חולקה באקראי לשני תאי1 שוני1קב

 .פרט לתוספת האב; בצורת זינפרו שנוס! בהתא1 למשקל הגו! והמלצות היצר8
במהל= הניסוי נרשמו מספר הפעמי1 שכל עגל קיבל  טיפול אנטיביוטי בעקבות 

כאשר , טבחי1נשלחו לשחיטה בבית המ, בהגיע העגלי1 למשקל שיווק. מחלה

מתו= כל העגלי1 . הקונה הפוטנציאלי לא ידע לשיי= את העגלי1 לטיפולי1 השוני1

 מקבוצת הניסוי    21מתוכ1 ,  עגלי1 לבדיקות טלפיי451הגיעו , שהשתתפו בניסוי

 . מקבוצת הביקורת24 6ו
בבית המטבחי1 נבדקו הטלפיי1 של כל עגל לאחר השחיטה לפרמטרי1 המעידי1 

 : מיניטיס תת קלינית שעברו העגלי1 בתקופת הגידולעל אירועי ל
 . אבצסי1 בסוליה

 . שטפי ד1 בקו הלב8
 . הפרדת הקו הלב8

 . גידול יתר של הטלפיי1
 פריכות הטל!

  תוצאות
, 2תוצאות הניסוי לגבי הפרמטרי1 שנבדקו בבית המטבחי1 מופיעי1 בטבלה מספר 

  :3פר ותוצאות הערכי1 שנבדקו במשק  מופיעי1 בטבלה מס
  2טבלה 

גידול יתר של 

 הטל!
שטפי ד1 בקו  פריכות הטל!

 לב8 או סוליה
 טיפול הפרדת קו לב8

  מספר אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר אחוז
 ניסוי 1 4.8 0 0.0 3 14.0 1 4.8

 בקורת 4 16.7 1 4.2 7 29.0 7 29.0

 
,  לעומת הניסוי יותר מיקרי1 של הפרדת קו לב38נמצא  שבעגלי הביקורת היו פי 

 6ופי, בעגלי1 הלא מטופלי1 ) 2.5פי (כמו כ8 נמצאו הבדל משמעותי בפריכות הטל! 

 .  יותר מקרי1 של גידול יתר של הטל! לעומת העגלי1 שקיבלו תוספת זינפרו6
 3טבלה 

 פרמטר ימי1 במפטמה עגל\זריקות. מס משקל סופי עליה יומית
 בקורת 373.06 0.952 480.94 1.186
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 ויניס 363.26 0.905 484.12 1.223

P<0.01 p>0.10 p>0.10 p>0.10 מובהקות 

 
ג לטובת קבוצת הניסוי " ק3.18נמצא יתרו8 מספרי לא מובהק במשקל הסופי של 

כמו כ8 נמצא שמספר הטיפולי1 האנטיביוטי1 בעקבות מחלה היה , המטופל בזינפרו

יסטי בתוספת המשקל נמצא יתרו8 מובהק סטט.  נמו= יותר בעגלי1 המטופלי1

 . ר ליו1 גידול" ג37הפרש של , היומית

 

הממצאי1 מראי1 שחלק משמעותי של העגלי1 עברו בתקופה המוקדמת , לסיכו6

זהו דבר שכיח במעבר . קלינית6אירועי1 של למיניטיס תת, בהעברת1 למנת פיטו1

הפרדת הקו הלב8 וגידול יתר של הטל! ה1 . העגלי1 להזנת פיטו1 במשק חדש

, העגלי1 שקיבלו תוספת זינפרו התמודדו ע1 האירועי1 הללו טוב יותר. עדויות לכ=

פריכות הטל! הייתה גדולה יותר . ותוצאות האירוע לא באה לידי ביטוי בצליעה

דבר המעיד על יצירת חומר קרני טובה יותר בעגלי1 שקיבלו , בעגלי הביקורת

ה על כ= שבתקופה האחרונה לא מיעוט שפכי הד1 בכל הגלי1 מעיד.  תוספת זינפרו

  .היו אירועי1 של למיניטיס תת קלינית

עד : "ח הינה "אחת הבעיות בה8 אנו נתקלי1 בבואנו לנתח משמעות של ניסוי בבע

כמה ניסוי זה מייצג את המציאות וכמוב8 מה הסיכוי של הרפת8 לקבל תוצאות 

סיכו1 של מספר כה כאשר בניסוי הנוכחי מתקבלות תוצאות הדומות ל ". ? דומות 

אנו מקבלי1 חיזוק לדעה ממדובר כא8 , רב של עבודות  אשר עסקו באותו נושא

קיי1 סיכוי רב ביותר שהתוצאה הבאה תהיה , במצב זה. באובדות חד משמעיות

 גר1 תוספת יומית קרוב לממוצע 40 6במקרה שלנו כ. ממוצע התוצאות הקודמות

 .י1 קודמי1 ניסוי22 גר1 תוספת יומית של 50 6של כ

 

המסקנה הכללית המתבקשת מניסוי מבוקר זה היא שלהאבסת זינפרו : מסקנות

, ישנה תועלת רבה בהקטנת השפעות האירועי1 של למיניטיס תת קלינית בטלפיי1

ג לטובת קבוצת הניסוי " ק3.18דבר הבא לידי ביטוי בהפרש במשקל הסופי של 

וביתרו8 , ביוטי1 בעקבות  מחלהבהקטנת מספר הטיפולי1 האנטי, המטופל בזינפרו

משמעותו לפי , ר ליו1 גידול" ג37מובהק סטטיסטי בתוספת המשקל היומית של 

. ג לכל תקופת הגידול" ק13.6 ימי גידול ממוצעי1 בשני הטיפולי1 היינו 368

ח " ש125 6כ, )ג "ח לק" ש9.2לפי מחירי בשר של (המשמעות הכלכלית של ממצא זה 

 .בממוצע לעגל



 

 

6

6

 

 

 

 

 קורות ספרותמ
 . מהנדסי61ח "שנתו8 ש. 1998. תפקידיו והצורות השונות להוספתו למנה: האב; במנת מעלי גירה. בראו8 א )1
 .264' משק הבקר והחלב חוב. 1996אוקטובר .  על בעיות טלפיי1 במעלי גירה Zinproהשפעת . בראו8 א )2
חקר  . 1998נובמבר .  עדרי291 6במחקר , גורמי סיכו8 לצליעות בעדרי הבקר לחלב בישראל, .גיא א6בר )3

 .20' חוב, ומעש
.  על ביצועי פרות חולבות ריכוז התאי1 הסומטיי1 ומצב הטלפייZinpro1השפעת האבסת . בראו8 א )4

 .259' משק הבקר והחלב חוב . 1995דצמבר 
5) Effect of Availa Zn on growth performance and carcass traits of 
finishing steers. 1997-Int TB-B 5001. Zinpro Technical Bulletin. 

6) Availa Zn Zinc Amino Acid Complex and Zinpro Zinc Methionine 
for beef feedlot. 1998- Int TB-B 5005. Zinpro Technical Bulletin.  

 
 
 


