
האבסת פרות חלב 

 Siloguard II – בתחמי- שטופל ב

 

אשר בראו1 – מתמור בע"מ 

תקציר הרצאה מכנס "מעלה החמישה" 

 

העבודה המוצגת כא* השתתפו דר' גילי אשבל ודר' צבי וינברג – המחלקה לאיסו- – מכו* וולקני, יצחק דר 
המחלקה למספוא – משרד החקלאות, ודר' עופר קרול – החקלאית. 

נער7 ניסוי לבחו* את השפעת הכללת תחמי9 חיטה שטופל ב – Siloguard II במנות פרות חולבות. הניסוי נמש7 
שלושה חודשי-. המדדי- ששימשו להשוואה היו צריכת מזו*, תנובת חלב, ותכולת ותנובת שומ*, החלבו* 

והלקטוז שבחלב. 153 פרות מעדר הרפת של קיבו9 ברור חיל חולקו לשתי קבוצות: 
 - קבוצת הביקורת, שהואבסה במנה שהכילה תחמי9 לא מטופל. 

  .II קבוצת הניסוי, שהואבסה במנה שהכילה תחמי9 מטופל בסילוגרד  - 
שתי המנות שהואבסו היו זהות לחלוטי* במרכיביה*, להוציא את התחמי9 שנלקח מבור הביקורת או מהבור 
המטופל, בהתאמה. בעת פתיחת הבורות נצפו כיסי עובש בתחמי9 הביקורת, בעוד שתחמי9 הניסוי היה נקי 
מעובש, ובעל ריח נעי- יותר. צריכת המזו* היומית הייתה 20.05 ו – 21.45 ק"ג ח"י ליו- לקבוצת הביקורת 

והניסוי בהתאמה. 
תנובת החלב הייתה a – *  29.77 b 32.73 ק"ג ליו- – לקבוצת הביקורת והניסוי בהתאמה (p <0.05), אול- 
תנובת כל המרכיבי- עלתה (p< 0.05) כתוצאה מהאבסה במנה שהכילה תחמי9 מטופל. תנובת החמ"ש 3.5% 

 .(p <0.05) 29.04 ליו- לקבוצת הביקורת והניסוי בהתאמה a – 26.89 ו b הייתה
מאחר שבניסוי השתתפו פרות שהיו בשלבי- שוני- בתחלובה, הוחלט לחלק את הפרות לצור7 ניתוח סטטיסטי, 

לשתי הקבצות: 
 - פרות בתחילת התחלובה, שהמליטו פחות מ – 70 יו- לפני בקורת החלב. 
 -  פרות בהמש7 התחלובה, שהמליטו יותר מ – 70 יו- לפני בקורת החלב. 

בהקבצת הפרות בתחילת התחלובה, תנובת החלב הייתה a – * 36.26 b 38.93 ליו- לקבוצת הביקורת והניסוי 
בהתאמה (p < 0.05). תכולת השומ* בחלב נטתה להיות נמוכה יותר בצורה לא מובהקת בקבוצת הניסוי, אול- 
תכולת החלבו* והלקטוז היו דומות בשתי הקבוצות. תנובת כל מרכיבי החלב הייתה דומה בפרות שני הטיפולי-. 

תנובת החמ"ש 3.5% הייתה 30.37 ו – 31.63 ק"ג ליו- לקבוצת הביקורת והניסוי בהתאמה. 
בהקבצת הפרות שהיו מרוחקות יותר מהמלטה, תנובת החלב הייתה b 29.20 ו – 31.77a ק"ג ליו- לקבוצת 
הבקורת והניסוי בהתאמה (p < 0.05). תכולת השומ*, החלבו* והלקטוז ירדה (p < 0.05), אול- תנובת כל 

המרכיבי- עלתה (p < 0.05) כתוצאה מהאבסה במנה שהכילה תחמי9 מטופל. תנובת החמ"ש 3.5% הייתה 
26.64b ו – 28.21a ק"ג ליו- לקבוצת הביקורת והניסוי בהתאמה. (p < 0.05). נית* להסיק מניסוי זה כי טיפול 
בתחמי9 חיטה בעזרת Siloguard II מנע התפתחות כיסי עובש, שיפר את טיב התחמי9, והפ7 אותו למזו* גס 
מאיכות טובה יותר לעומת תחמי9 שלא טופל  בתכשיר. הדבר מתבטא בעליה בצריכת המזו* ובתנובת החלב, תו7 
ירידה בתכולת המרכיבי- כאשר תחמי9 חיטה מטופל מחלי> במנה תחמי9 שלא טופל. סביר להניח, כי הרכבת 

מנת הניסוי תו7 שמירה על תכולתה בדופ* תא ממזו* גס הייתה מונעת את הירידה בתכולות החלב. 
 

 Siloguard II – ניסוי ברור חיל
ניתוח כלכלי 

 
ניסוי              ביקורת 

 
 חלב (ק"ג) 32.73 29.77 
 פדיו* חלב (שקל) 29.96 28.10 
 צריכת מזו* (ק"ג) 21.45 20.05  

 0.00 0.18 (שקל) SILO עלות
 8.84 9.58 (שקל) עלות הזנה

 חלב הזנה (שקל) 20.38 19.26  
 

רווח לפרה ליו- (שקל) 1.12 


