
ריכוז התאי/ הסומטיי/ ,  על ביצועי פרות חולבותZINPROהשפעת האבסת 

 ומצב הטלפיי/

 מ"מהנדסי/ ויועצי/ בע. ח. ש5אשר בראו4 

 

ZINPRO , קומפלקס אורגני המורכב מהיסוד אב8 ומחומצת האמינו מתיוני4 הינו המוצר

חברת . ZINPRO CORPORATIONהראשו4 והנפו8 ביותר מבי4 סדרת המוצרי/ של חברת 

ZINPRO/מינרלי/ הקשורי/ לחומצות אמינו ספציפיות,  התמחתה בייצור מוצרי/ יחודיי. 

, עגלי פיטו/, פרות חלב:  מיועדי/ לשימוש בהזנת בעלי חיי/ שוני/ZINPROהמינרלי/ של 

 JOURNAL OF DAIRY בעיתו4 המדעי 1993 5במחקר שפורס/ ב. ועוד, מטילות, הודי/

SCIENCE5ב משתמשות ב" מרפתות החלב המצטיינות בארה50% 5 כי קרוב ל,  נמצא 

ZINPRO. 

  למינרלי/ אחרי/ZINPROההבדל שבי4 

צריכי/ למצוא נשא ולהיקשר ) שאינ/ קשורי/ למולקולה אורגנית(מינרלי/ אנאורגניי/ 

במידה שהמינרל אינו מוצא . אליו לפני שיוכלו להיספג במערכת העיכול של בעל החיי/

כאשר מינרל אנאורגני נקשר . הוא לא נעכל והוא מופרש בצואה, ואת הנשא המתאי/ ל

שהמולקולה אליה , ישנו סיכו4 רב. הקשירה היא אקראית לחלוטי4, בכרס למולקולה אחרת

מינרלי/ אנאורגניי/ עלולי/ . ייקשר המינרל אינה המולקולה הנכונה שתאפשר את ספיגתו

רמות גבוהות של ברזל או , לדוגמה. ג/ להיקשר כ> שלא יהיו זמיני/ כלל לבעל החיי/

כ> שעלול להיווצר מחסור בנחושת ג/ כאשר הוכללה כמות , מוליבד4 קושרי/ נחושת במנה

 .מספקת של נחושת במנה

חומצת אמינו זאת פועלת . מתיוני4,  קשור לחומצת אמינו ספציפיתZINPROהאב8 של 

 ZINPRO 5האב8 שב. כולאורגני עד למקו/ האופטימלי לספיגה במערכת העי" מלווה"כ

כי תהלי> , חשוב לציי4. להמש> מערכת העיכול ש/ הוא נספג) מוג4 כרס(עובר את הכרס 

תהלי> הייצור הייחודי הינו היחיד המאפשר קשירת .  מוג4 על ידי פטנטZINPROהייצור של 

הוא המקנה ,  ערכי זה5קשר חד . מולקולה אחת ויחידה של מתיוני4 לאטו/ אחד של אב8

 .וצר את תכונותי הייחודיותלמ

 חשיבות הזמינות הביולוגית

גורמי/ רבי/ . שיעור הספיגה של המינרלי/ האנאורגניי/ הינה בעלת שונות גדולה

כ> שהוספת כמויות דומות של מינרלי/ , משפיעי/ על שיעור הספיגה של מינרלי/ אלה

לי/ האנאורגניי/ המינר. למנות שונות תספק כמויות שונות של מינרלי/ לבעלי החיי/

וה4 בינ/ לבי4 מרכיבי/ אחרי/ של , ה4 בינ/ לבי4 עצמ/, חשופי/ למספר רב של תגובות

30% 5 ל15%נע בי4 , כאשר הוא מסופק בצורתו האנאורגנית, שיעור הספיגה של אב8. המזו4

. 



 לעומת זמינות אבZINPRO 8מחקרי/ רבי/ השוו את הזמינות הביולוגית של האב8 של 

כי במנות , נמצא) ILLINOIS) 1בניסוי שנעשה באוניברסיטת .  מקובל להזנהאנאורגני

 2.06 הייתה פי ZINPRO 5זמינות האב8 שמקורו מ, משקיות המבוססות על סויה ותירס

בניסוי זה נוסו ). ZnSO4, גפרת אבZINC SULFATE) 8 5גבוהה יותר מזאת של אב8 שמקורו מ

מבוססת על חומצות אמינו ( סינתטית לחלוטי4 המנה הראשונה הייתה. שלוש מנות שונות

, במנה זאת. כ> שלא היו בה גורמי/ המשפיעי/ לרעה על ספיגת האב8, )מבודדות ועמיל4

מבוססת על (המנה השניה הייתה חצי סינתטית .  הייתה קטנה יחסיתZINPROתועלת ה 

 1.77היתה פי  ZINPROזמינות האב8 שמקורו מ , במנה זאת). 65%דקסטרוזה וחלבו4 סויה 

מנה המבוססת על מרכיבי/ , במנה השלישית. מזאת של אב8 שמקורו מגפרת אב8

.  יותר טובה מזאת של גפרת אב2.068 זמינות פי ZINPROהראה , סטנדרטיי/ בתירס וסויה

כי כאשר זמינות האב8 שסופק ממקור אנאורגני ירדה כתוצאה , משמעות ממצאי/ אלה היא

 .זמינות האב8 שמקורו מקומפלקס אורגני נשמרת, במנה" י/מפריע"מהימצאות גורמי/ 

 .1טבלה 

 סוג המנה ZnOזמינות  ZnSO4זמינות  ZINPROזמינות 

 מנה סינתטית לא נבדק 100% 117%

 מנה חצי סינתטית לא נבדק 100% 177%

 מנה משקית 60% 100% 206%

 

י= כמויות גדולות של מספיק להוס, כי על מנת להתגבר על בעיות הספיגה, נית4 לחשוב

הוספת כמויות גדולות של אב8 תגרו/ להפרעות בספיגת מינרלי/ , בר/. המינרל האנאורגני

אב8 אנאורגני נמצא מפריע להתפתחות חידקי/ , יתר על כ4. כגו4 נחושת וברזל, אחרי/

בניסוי שבוצע . והוספתו בכמויות גדולות תפגע בפעילות התקינה של חידקי/ אלו, בכרס

 ZINPRO של Zinc Methionine 5כי מולקולת ה, הוכח) Ohio) 3ז למחקר חקלאי של מדינת במרכ

בכ> נמנעת רעילות האב8 לחידקי הכרס והמולקולה מגיעה בצורתה . אינה מתפרקת בכרס

 .ש/ היא נספגת, המקורית למעיי/

 תפקיד המינרלי/ בהזנה

מינרלי/ . מינרל והרקמה בגו=גו= בעלי החיי/ מכיל מינרלי/ בריכוזי/ שוני/ לפי סוג ה

יש לספק כמות מספקת של מינרלי/ דר> , לכ4. בחלב ובזיעה, בשת4, אלה מופרשי/ בצואה

האב8 המסופק על . המנה על מנת למנוע דילול הרזרבות בגו= בעל החיי/ ותופעות מחסור

 ,האב8 משתת= בביוסינתזה של חלבו4.  מהווה חלק של אנזימי/ שוני/ בגו=ZINPROידי 

 .ובכ> משפיע ג/ על המערכת החיסונית ועל הפוריות



 תופעות מחסור

 :תופעות מחסור במינרלי/ יכולות להתפתח בשני מצבי/ שוני/

 . החיי/5תכולת המינרלי/ במנה נמוכה מדרישת בעל  •

הספקת המינרלי/ לבעל , בשל קשיי ספיגה, אול/, תכולת המינרלי/ עונה על הדרוש •

 .החיי/ נמוכה מהנדרש

בה4 מוספי/ המינרלי/ בצורה סדירה על ידי חבילות הוויטמיני/ , ות הנהוגות באר8במנ

הנוהג . מרבית המצבי/ בה/ מתגלה מחסור במינרל מסוי/ נובע מקשיי ספיגה, המקובלות

פ " ע0.8% עד 0.5%לעומת דרישה של ,  מהמנה1% 5כ(להאביס כמויות גדולות של סיד4 

NRC (ינרלי/ רבי/עלולה לפגוע בספיגת מ, למשל. 

ברוב המקרי/ אי4 המחסור . קלינית או חבויה5תופעות המחסור מופיעות לרוב בצורה תת

הירידה ברווחיות הנובעת מתופעות מחסור , לכ4. חרי= עד כדי פגיעה בבריאות בעל החיי/

תופעות המחסור גורמות לירידה . במינרלי/ הינה לרוב סמויה ונעלמת מעיני הרפת4

יי/ ולרוב אינ4 זוכות לתשומת לב או שה4 מיוחסות לגורמי/ אחרי/ בביצועי בעלי הח

 .בממשק ובהזנה

 :בעיות המחסור באב8 נובעות בעיקר משתי תופעות

 .הפרעה בביוסינתזה של החלבו4 •

 .פגיעה באנזימי/ שוני/ של המערכת החיסונית •

 :המחסור באב8 בא לידי ביטוי בכמה שטחי/

 .ול של תאי/ סומטיי/איכות חלב ירודה כתוצאה ממספר גד •

 .בעיות טלפיי/ •

 .פגיעה בפוריות כתוצאה מעליה במספר עצירות השיליה וירידה באחוז ההתעברות •

 .ריפוי איטי של פצעי/ •

 .ירידה בנצילות המזו4 •

 .פיגור בגדילה ובעלית משקל •

  למנת פרות חולבותZINPROהשפעת הוספת 

 משפיע על הפרמטרי/ ZINPROכי , בניסויי/ ובתצפיות הרבות שנעשו על פרות חלב נמצא

 :הבאי/

 .הקטנה משמעותית של מספר התאי/ הסומטיי/ בחלב •

 .שיפור מצב הטלפיי/ •



 .ועליה באחוז ההתעברות, שיפור הפוריות על ידי צמצו/ מקרי עצירות השיליה •

 .שיפור תפקוד המערכת החיסונית •

ספר התאי/ הסומטיי/ נמצאה ירידה משמעותית במ) Cornell) 4בניסוי שנער> באוניברסיטת 

 .לעומת חלב פרות קבוצת הביקורת, ZINPROבחלב פרות שבמנת4 הוכלל 

לעומת , ל בקבוצת הביקורת" למ175,000מספר התאי/ הסומטיי/ היה , לפני תחילת הניסוי

מספר ,  למנת קבוצת הניסויZINPROבו הוס= , במהל> הניסוי.  בקבוצת הניסוי181,000

 . בקבוצת הניסוי115,000לעומת , ל בקבוצת הביקורת" למ242,000התאי/ הסומטיי/ היה 

 .2טבלה 

  ל חלב" מ15מספר התאי/ הסומטיי/ ב

  ביקורת ניסוי

 תקופת ההסתגלות 175,000 181,000

 תקופת הניסוי 242,000 115,000

 

 על מצב הטלפיי/ של ZINPROנבחנה השפעת הוספת ) Illinois) 5בניסוי שנער> באוניברסיטת 

כי הטלפיי/ של , מתוצאות הניסוי עולה.  פרות50הניסוי אר> שנה וכלל . פרות חולבות

.  היו בריאות יותר מאלה של פרות קבוצת הביקורתZINPROהפרות שהואבסו במנה שהכילה 

, באר8. מספר הסדקי/ בטל= ירד והדלקות והכיבי/ הצטמצמו, מרק/ הטל= השתפר

וטר/ בוצע סקר מקי= ועדכני לגבי היק= , גבוהההמודעות לחשיבות בריאות הטל= אינה 

 7 עד 6כי , נמצא) 6(בסקר שנער> בארצות הברית . הבעיה והנזקי/ הכלכליי/ שהיא גורמת

 5כאשר בחלק מהרפתות המספר מגיע א= ל, אחוז מפרות החלב סובלות מבעיות טלפיי/

כ> יורדת צריכת בעיות הטלפיי/ מקשות על הפרה לגשת לאיבוס ולשוקת וכתוצאה מ. 55%

פרה ע/ בעיות טלפיי/ ג/ אינה מפגינה סימני דרישה בצורה . המזו4 ונפגעי/ הביצועי/

ב מעריכי/ כי הפגיעה ברווחיות הפרה כתוצאה "בארה. ברורה וכ> נפגעת ג/ הפוריות

 .קטוזיס או קדחת חלב, מבעיות טלפיי/ אינה נופלת מהפגיעה כתוצאה מעצירת שיליה

 1. 5 עד 1כאשר מצב הטל= מוער> על סקלה של , ת תוצאות הניסויבטבלה הבאה מובאו

 . מייצג מצב חמור5, מייצג מצב מושל/



 

 .3טבלה 

  תחילת הניסוי סו= הניסוי

  ZINPRO בקורת ZINPRO בקורת

 מרק/ הטל= 2.62 2.61 2.11  **3.11     

 סדקי/ בטל= 1.90 1.76 1.58  *2.50     

 דלקת ברגל 2.81 2.86 1.65  +2.44     

 כיבי/ 1.71 1.38 1.24 1.61     

 מחלת הקו הלב4 1.42 1.00 1.65 1.78     

 דלקת בי4 האצבעות 1.76 1.76 1.06  **1.94     

0.10< P   + 0.05< P   * 0.05< P**  

 

הווטרינריה , תו> שיתו= פעולה בי4 מחלקות ההזנה, Californiaניסוי אחר נער> באוניברסיטת 

, להמליט ולד מת, להפיל, הניסוי בח4 את הסיכוי לחלות בדלקת עטי4). 7(הפתולוגיה ו

 של פרות 5לפתח בעיות טלפיי/ או הסיכוי לצאת מהעדר כתוצאה מביצועי/ נמוכי/ 

נבח4 ריכוז , כמו כ4. לעומת פרות שהואבסו במנת ביקורת, ZINPROשהואבסו במנה שהכילה 

 .אלההתאי/ הסומטיי/ בחלב4 של פרות 

 לעומת פרות ZINPROהסיכויי/ לתלות פרה של פרות שהואבסו במנה שהכילה . 4טבלה 

 .הביקורת

 סוג המחלה הטיפול נגועות בריאות יחס הסיכויי/ לחלות

1.67 150 

143 

21 

12 

 ביקורת

 זינפרו

 דלקת עטי4

2.30 111 

102 

5 

2 

 ביקורת

 זינפרו

 הפלות

2.32 110 

102 

10 

4 

 ביקורת

 זינפרו

 ולדות מתי/

1.29 

 

189 

179 

34 

25 

 ביקורת

 זינפרו

 יציאה מהעדר



2.10 162 

151 

9 

4 

 ביקורת

 זינפרו

 בעיות טלפיי/

, כי פרות קבוצת הביקורת היו בסיכו4 גבוה יותר ללקות בדלקת עטי4, בניסוי זה נמצא

לפתח בעיות רגליי/ ולצאת מהעדר כתוצאה מביצועי/ , להמליט ולדות מתי/, להפיל

 .לקויי/



לעומת , ZINPROריכוז התאי/ הסומטיי/ בחלב של פרות שהואבסו במנה שהכילה . 5טבלה 

 .פרות הביקורת

 ZINPRO ביקורת  

0.05< P 200,000מספר תאי/ סומטיי/ ל" למ320,000 ל" למ 

 

 בחלב4 של הפרות (P<0.05)כי ריכוז התאי/ הסומטיי/ היה נמו> בהרבה ,  כמו כ4 נמצא

 .בטבלאות הבאות מובאות תוצאות הניסוי . ZINPROילו שהובסו במנות שהכ

  למנת פרות חולבות בתנאי הארZINPRO8השפעת הוספת 

 למנת פרות חולבות על ביצועיה4 ועל ZINPROבאר8 בוצע ניסוי לבחינת השפעת הוספת 

 פרות בוגרות חולקו לשתי 122. הניסוי בוצע בקיבו8 גת. ריכוז התאי/ הסומטיי/ בחלב4

 :קבוצות

 .קבוצת ביקורת שהואבסה במנה המקובלת במשק •

 .ZINPRO 100 גר/ של 3.6קבוצת ניסוי שהואבסה באותה מנה בתוספת  •

תנובה , מרחק מהמלטה, מספר תחלובה: הפרות חולקו תו> התחשבות בגורמי/ הבאי/

ופרות , במהל> הניסוי התיבשו פרות משתי הקבוצות. ותכולת החלב וספירת תאי/ סומטיי/

רק נתוני הפרות ששהו בקבוצות מתחילת , בר/. ו הוכנסו באקראי לשתי הקבוצותשהמליט

 .הניסוי ועד סופו היוו בסיס לניתוח הסטטיסטי

בוצעה ביקורת חלב ,  למנהZINPROלאחר חלוקת הפרות לקבוצות ולפני תחילת הוספת 

. יוביצועי הפרות בביקורת זאת נלקחו בחשבו4 בניתוח הסטטיסט) 26/1/95בתארי> (

ולאחריה , הביקורת הראשונה של הניסוי בוצעה כשלושה שבועות לאחר תחילת הטיפול

 נעשתה דר> ZINPROהוספת . בס> הכל שבע ביקורות חלב, בוצעו ביקורות חלב כל שבועיי/

 גר/ 720 5 גר/ אב8 ו360המכילי/ ,  לפרה ליו/ZINPRO גר/ 3.6במינו4 של , החליפה

המודל הלינארי ששימש לניתוח כלל את . SASצע במערכת הניתוח הסטטיסטי בו. מתיוני4

. ימי/ מהמלטה וער> המשתנה התלוי לפני תחילת הניסוי, מספר התחלובה, השפעת הטיפול

 .תוצאות הניסוי מובאות בטבלה הבאה



 

 .6טבלה 

P<<<< ביקורת ניסוי  

 )ל"מ / 1000(תאי/ סומטיי/  384.49 282.08 0.0689

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

 )ג "ק( תנובת חלב  38.73 39.62 0.0775

 ( % )תכולת שומ4  2.70 2.68 0.5018

 ( % )תכולת חלבו4  3.13 3.08 0.0025

 )ג "ק( תנובת שומ4  1.02 1.05 0.1419

 )ג "ק( תנובת חלבו4  1.19 1.21 0.1197

 )ג "ק( מ "תנובת חמ 37.31 38.08 0.0951

 רותמספר פ 49 49 

 

 למנת פרות חולבות גרמה לירידה ZINPROכי הוספת , מתוצאות הניסוי עולה בבירור

כתוצאה . מ"תו> עליה בתנובת החלב ובתנובת החמ, משמעותית במספר התאי/ הסומטיי/

לסיווג ) 500,000 5 ל300,000בי4 " (א"עבר החלב מסיווג , מהירידה במספר התאי/ הסומטיי/

ממצאי הניסוי . מה שהביא לעליה משמעותית במחיר החלב, )300,000 5מפחות " (מעולה"

ונראה כי פרות , ל"שבוצע באר8 עולי/ בקנה אחד ע/ ממצאי רוב הניסויי/ שנעשו בחו

 .ל" למנת4 באר8 ובחוZINPROחולבות מגיבות באופ4 דומה לתוספת 


