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האתגר בתקופת המעבר מוכר לנו בכל רפת בישראל.
כתוצאה ממאזן אנרגיה שלילי המתקבל מייצור מוגבר של חלב, עלולה הפרה גבוהת התנובה לסבול 

בתקופת המעבר ממחלות המלטה כגון קטוזיס, היסט קיבה, כבד שומני ועוד... 
עד כדי אי יכולת להתעבר ואף יציאה מוקדמת מהעדר.

טיפול בכולין מוגן כרס מסייע לכבד הפרה לפרק את כמויות השומן הגבוהות המגיעות אליו,
משפר את בריאות הפרה ופוריותה וכן מעלה את צריכת המזון לאחר  ההמלטה ואת תנובת החלב.

כיצד משתמשים?
טופ דרסינג - במינון 60 גרם ליום למשך 21 ימים לפני ההמלטה.

או << 45 גרם לכל תקופת היובש במנת היבשות.

*ניתן לכפתות עד 60 מעלות צלזיוס.

כולין מוגן כרס לפרות במעבר

פיזור ישיר
top dressing בתור חלק יחסי מערבל ט'פלה

בתערובת הכנה



במהלך תקופת המעבר, גוף הפרה נכנס למצב אינטנסיבי
של שינויים והתאמות - הכנה לייצור חלב.

כולין הוא מרכיב עיקרי באריזה וסילוק השומן מהכבד - חלק מתהליך ביולוגי נורמלי 
של כל הפרות במעבר. בניגוד לכולין הרגיל המתפרק כמעט לחלוטין בכרס הפרה, 

כולין מוגן נספג באופן מיטבי ומסייע לכבד ולפרה בתקופת המעבר.

התפקיד הקריטי של הכולין
1. בהמלטה, שינויים 

הורמונליים גוררים פעילות 
אינטנסיבית של גיוס שומן 

מהגוף בכדי להתאים 
לדרישות האנרגיה הגבוהות 

הדרושות לייצור חלב.

2. הורמונים מגרים 
את ההידרוליזה של תלת 

סוכרים לגליצרול וחומצות 
.)NEFA( שומן חופשיות

3. ריכוז חומצות השומן 
החופשיות בדם  עולה 

וקיבולת חומצות השומן בכבד 
עלולה לגדול פי 10-15. 4. המטרה העיקרית של 

הכבד היא לחמצן את חומצות 
השומן החופשיות בכדי לייצר 

אנרגיה לתפעול הכבד.

5. חומצות השומן החופשיות אשר 
לא נוצלו בתאי הכבד לאנרגיה באופן 
אידיאלי יומרו לטריגליצרידים ארוזים 

בחלבון, כולסטרול, כולסטרול  אסטר, 
ופוספטידיכולין כדי ליצור ליפופרוטאין 

 .)VLDL( עם צפיפות נמוכה במיוחד
ה-VLDL יכול להגיע לרקמות אחרות 

בגוף ולספק אנרגיה לתהליכים 
מטבוליים חשובים כמו  התחלובה. 

בנוסף משמש כמקדם בתהליך סנתוז 
השומן בחלב.

6. ללא רמה מספקת של כולין מוגן 
במנה, הכבד לא מסוגל לארוז ולהוציא 

את החומצות שומן החופשיות. עודף 
שומן זה נאגר בכבד ונהפך לגופי קטו. 
הדבר מוביל לקטוזיס, ירידה בצריכת 

המזון, ירידה בחלב ועודף אמוניה 
במערכת הדם יחד עם ירידה בייצור 

חלבון החלב.
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