
י נ כ ט ע   ד י  מ

על ביצועי פרות   ZINPROהשפעת האבסת 

 ריכוז התאים הסומטיים ומצב הטלפיים, חולבות

אשר בראון , קיבוץ גת  

ביצועיהן ועל ריכוז התאים  חולבות וההשפעה על למנת  Zinproהוספת  בארץ בוצע ניסוי לבחינת 

 :קבוצות 2-פרות בוגרות חולקו ל 122. הניסוי בוצע בקיבוץ גת. בחלבהסומטיים 
 .קבוצת ביקורת שהואבסה במנה המקובלת במשק

 
 .ZINPRO 100גרם של   3.6בתוספת  קבוצת ניסוי שהואבסה במנה זהה 

ערכי , תנובה, מרחק מההמלטה, התחלובהמספר : חולקו תוך התחשבות בגורמים הבאיםהפרות 

במהלך הניסוי התייבשו פרות משתי הקבוצות ופרות שהמליטו הוכנסו  . החלב וספירת תאים סומטיים

רק נתוני הפרות ששהו בקבוצות מתחילת הניסוי ועד סופו היוו בסיס  , ברם. באקראי לשתי הקבוצות

 .לניתוח הסטטיסטי

 

וביצועי  . בוצעה ביקורת חלב, למנה הזינפרוחלוקת הפרות לקבוצות ולפני תחילת הוספת לאחר 

ביקורת הראשונה של הניסוי בוצעה כשלושה  . הפרות בביקורת זו נלקחו בחשבון בניתוח הסטטיסטי

.  ביקורות חלב 7 הכלבסוך , ולאחריה בוצעו ביקורות כל שבועיים, הטיפול תחליתשבועות לאחר 

גרם אבץ   360המכילים , לפרה ליום זינפרוגרם  3.6במינון של , נעשתה דרך החליפה זינפרוהוספת 
המודל הלינארי ששימש לניתוח כלל את . SASהסטטיסטי בוצע במערכת הניתוח . מתיוניןגרם  720-ו

תוצאות  . ימים מהמלטה וערך המשתנה התלוי לפני תחילת הניסוי, התחלובהמספר , השפעת הטיפול

 :הניסוי מובאות בטבלה הבאה

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 
 

למנת פרות חולבות גרמה לירידה משמעותית   זינפרוכי הוספת , מתוצאות הניסוי עולה בבירור

פחות  " )מעולה"לסיווג ( 300,000-500,000בין )' אמסיווג עבר החלב , במספר התאים הסומטיים

ממצאי הניסוי שבוצע בארץ עולים . מה שהביא לעלייה משמעותית במחיר החלב, (300,000מ

ונראה כי פרות חולבות מגיבות באופן דומה , ל"בקנה אחד עם ממצאי רוב הניסויים שנעשו בחו
 .ל"למנתן בארץ ובחו זינפרולתוספת 

 >P ניסוי ביקורת

 0.0689 282.08 384.49 (ל"מ/1000)סומטיים  תאים

 0.0586 248.81 325.52 (ל"מ/1000)תאים משוקלל 

 0.0775 39.62 38.73 (ג"ק)תנובת חלב 

 0.5018 2.68 2.7 )%(תכולת שומן 

 0.0025 3.08 3.13 )%(תכולת חלבון 

 0.1419 1.05 1.02 (ג"ק)תנובת שומן 

 0.1197 1.21 1.19 (ג"ק)תנובת חלבון 

 0.0951 38.08 37.31 (ג"ק) מ"חמתנובת 

 - 49 49 מספר פרות


