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 של האגודה הישראלית למדעי המרעה: יום הרצאות 23-הכנס ה

 מינהל המחקר החקלאי, הגנים בנק: אולם 2016 מרסב 8', גיום 

 נושא שם המרצה שעה

 התכנסות, רישום וכיבוד קל  09:00

 פתיחה ודברי ברכה אלי צעדי 09:30

 : יו"ר אורית גינזבורגIמושב 

 איפיון של רועים דרוזיים ויעילותם ברעייה בפארק הכרמל אלה סגל 09:40

 התלבטויות של אקולוג אוהב בשר קשר בין אסאדו לשינוי אקלים: מרסלו שטרנברג 10:10 

תכונות בריאות של חלב עזים המיוצר במרעה בהשוואה להאבסה  אורן הדיה 10:40

 מלאה בדיר

 הפסקת קפה 11:30 - 11:10

 : מוקדש לזכרו של דר' מריו גוטמן ז"לIIמושב 

 יו"ר אבי פרבולוצקי 

 מריו גוטמן ז"ל והמחקר במרעה נעם זליגמן 11:30

 דברים לזכרו של מריו י גוטמןרוא 11:45

והתובנות ממחקר  2014 - 1994דשא מן השנים -סיכום נתוני כרי זלמן הנקין 12:00

 טווח זה-רעיית בקר ארוך

 שבעים פנים לכושר נשיאה יוג'ין דוד אונגר 12:35

 השפעת רעיה פזורה על חברת הצומח באזור מדברי גיא רותם 13:10

 ]יש מסעדה במקום. הארוחה על חשבון החברים[ יםארוחת צהרי 14:15 - 13:30

 חיים קיגל: יו"ר IIIמושב 

 2016חדשות מרשות המרעה והתכנון לשנת  אורית גינזבורג 14:15

תיכוני על סמך נתונים -הסקת התנהגותן של פרות במרעה ים ינון נבו 14:30

 מחיישנים נישאים

 עדרים באזורים חצי צחיחיםהשפעת תכונות הנוף על תנועת  מאיה זהבי 15:00

דינאמיקה של נוטריינטים בקרקע מכלאות צאן נטושות והשפעתן על  אריה וינוגרד 15:30

 גדילן מצוי

 סיום משוער ש16:00

 
 הועדה המארגנת

 zaadye@volcani.agri.gov.il אלי צעדי

 oginzburg@gmail.com אורית גינזבורג

 eugene@volcani.agri.gov.il יוג'ין דוד אונגר

 vclandau@volcani.agri.gov.il יאן לנדאו

 hagit@volcani.agri.gov.il חגית ברעם

  

mailto:zaadye@volcani.agri.gov.il
mailto:oginzburg@gmail.com
mailto:eugene@volcani.agri.gov.il
mailto:vclandau@volcani.agri.gov.il
mailto:hagit@volcani.agri.gov.il
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 לזכרו של ידידנו מריו גוטמן ז"לדברים 

 (שיבדל לחיים ארוכים) מאת נעם זליגמן

 ועורך דין –חוקר מערכות מרעה  –ד"ר מריו גוטמן 

 

ימור קרקע של משרד כאשר הופיע במשרדי באגף לש 1966פגשתי את מרין בפעם הראשונה בשנת 

אביב, בחור צעיר, בלונדיני, רזה עם עיניים כחולות ואמר מבטא ספרדי מובהק שחיים -החקלאות בתל

צבן, שעבד אז במשרד החקלאות, שמע שבקיבוץ רמות מנשה יש עולה חדש, אגרונום צעיר שמחפש 

 עבודה. 

 "אני האיש" הוא אמר. 

יברסיטת בונוס איירס ושהוא מחפש עבודה מקצועית הוא סיפר שהוא בוגר הפקולטה לחקלאות באונ

בתחום שהוא למד. באותו זמן, חיפשנו אגרונום שיהיה אחראי על המחקר במרעה בכרי דשא והוא 

נראה תפור לתפקיד. הוא התקבל לעבודה במסגרת של משרד החקלאות בצפת והתחיל לעבוד בכרי 

 ם!שני 35ניהל את המחקר בכרי דשא במשך –דשא. בסיכום 

 בשנתו הראשונה בחווה, פרצה מלחמת ששת הימים. 

ההפגזות הסוריות הדליקו את המרעה הקמל השופע מחוץ לחלקות הניסוי. בחלקות הניסוי, המרעה 

ק"ג חומר יבש לדונם. מאז, מריו ידע  60-80לא נשרף כי הרעייה הרצופה הורידה את הקמל לסביבות 

הרעייה הדרושה למנוע התפשטות של שריפה בשטחים  לספר לכל מי שהיה מעוניין לדעת מה מידת

 הפתוחים. הנתון הזה תקף עד היום ומשמש להערכת מידת ניצול המרעה הדרוש לעצור שריפה.

בנוסף לעבודתו בשדה הוא השלים את לימודי הדוקטורט והשתתף בעשרות פרסומים שסיכמו את 

ובארץ . אחרי יציאתו לגמלאות, הוא תוצאות המחקרים בעיתונות ובכנסים המקצועיים העולמיים 

 התמחה כעורך דין ועסק גם בפיצויים עבור נזקים במרעה.
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סמלים היו חשובים למריו. הוא דרש שבמאמר המדעי הראשון על ניסויי הרעייה בחווה יוזכר הירדן 

כסימן שהמחקר לא עסק בבעיות של מקום שכוח אל, אלא במקום סמלי חשוב בתרבות המערב בכלל 

 לקו הנוצרי בפרט. ובח

 ( נשא את הכותרת: JRMבתחום המרעה ) בעיתון מרעה מוביל 1979-ובכן, המאמר שתתפרסם ב

 Grazing management of herbaceous Mediterranean foothill range in the Upper Jordan 

Valley. 

של המרעה בכלל עד המחקרים של מריו התרחבו לבעיות של הזנה של בעלי חיים במרעה ולאקולוגיה 

 למחקרים על הצומח העשבוני של אגם החולה המיובש. 

שנה נגד כל לחצי  40-לא היו הרבה שהאמינו ש"כרי דשא" יחזיק מעמד כחוות מחקר במשך יותר מ

הנדל"ן וטלטולי העתים. מידי פעם השתתפתי בעבודת השדה ובסיכום התוצאות ותמיד היה מרתק 

השנה, הוא היה חוקר בודד בחווה גדולה, מצב שדרש אופי חזק. הוא לעבוד איתו. אבל ברוב ימות 

 צדוק כהן. -זכה לתמיכה איתנה של טכנאי הניסיונות וסגן מנהל החווה 

למרות גניבות בקר והריסת גדרות של החווה, לא היו נזקקים לאמצעי בטחון מופלגים. מריו וצדוק 

א וחלקם עבדו כבוקרים בביצוע הניסיונות. בכל חיו בשלום עם הבדווים בזנגריה הגובלת עם כרי דש

זאת היו אירועים מדאיגים ומריו פיתח עניין אינטנסיבי ברובים ואקדחים עד כדי כך שבמילואים שלו 

 )וגם לסוסים(.  –שימש כמדריך לנשק 

התמחותו בכל סוגי הנשק קירבה אותו לחוקרי המרעה חובבי הצייד שפגש בשבתונים שבילה 

 בארה"ב. 

יו היה אישיות צבעונית ביותר היו לו הרבה אמרות כנף. הוא תיאר את החוקרים שצורפו למחלקה מר

למרעה כ"שחקני חיזוק" ואת עצמו כמאמין בפילוסופיה של "פסימיות מוחלטת". הוא ידע לתת 

תשובות מוחצות, מקוריות. למשל בשבתון אחד, אחד החוקרים האמריקנים שאלו אותו למה הוא 

מריו ענה לו: "נכון שאמריקה היא דמוקרטיה שכולם  אל ולא מצטרף אליהם בארה"ב.נשאר בישר

 White)כלומר  WASPלהיות יהודי בארה"ב או להיות  -שווים בה? אבל, אני שועל, מה יותר טוב 

Anglo-Saxon Protestant שכבת האוכלוסייה הדומיננטית באר"ב(?". האמריקאי ענה לו "כמובן ,

  ! "WASPאני  - . התשובה המוחצת של מריו היה: "בישראל WASPעדיף להיות ,"

 בוי היהודי האולטימטיבי שדאג שהבנים שלו ידעו לרכב על סוסים במרחבי החווה.-מריו היה הקאו

שהחלום  –בוי היהודי חולמת על כך שהבן שלה יהיה עורך דין. מריו הוכיח -בד"כ האימא של הקאו

 יכול להתגשם!

בוי אקדמי וכחלוץ בקבוצה שהקימה סמוך לכרי דשא -נוף הגליל העליון, גם כקאומריו נעשה חלק מ

 את הישוב כורזין, מקום מגוריו עד יומו האחרון.

עם פטירתו הפתאומית נפרדנו מדמות צבעונית וחוקר בולט במחקרי רעייה במרעה באזור הים התיכון 

 כולו.

 יהיה זכרו ברוך.
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 ת שריפות בפארק הכרמלשימוש בעדרי עיזים למניעת התפתחו
 2 יוחאי כרמל, 1 יאן לנדאו, 1 אונגרדוד יוג'ין , 1 חוסיין מוקלדה ,* 2, 1 אלה סגל

 המחלקה למשאבי טבע, מינהל המחקר החקלאי 1

 הנדסת סביבה, הטכניון חיפה 2

 *pistaciella@gmail.com 

 

 מבוא

וני התפתח לצד השפעת האדם במשך אלפי שנים ופיתח התאמות לפעילויותיו החורש הים תיכ

אובדן הפעילויות המסורתית (. Naveh and Dan, 1973המרכזיות, בהן רעייה, שריפה וכריתה )

תיכוניים, בדגש על רעייה, הובילה להתאוששות מהירה של הצומח המעוצה ולסגירת -באזורים ים

( אשר גרמה לירידה במגוון המינים ולעלייה בתידירות Carmel and Kadmon, 1999החורש )

. לאור העלייה במספר ותדירות השריפות (Perevolotsky and Seligman, 1998)ובעצמת השריפות 

הגדולות, גוברת החשיבות של ממשק וניהול יער מושכל המגביל התפשטות השריפות על ידי יצירת 

ם, נתיבי תנועה עיקריים וסביב מוקדי קליטת קהל. אזור חיץ אזורי חיץ סביב ישובים, לאורך כבישי

כיסוי הצומח מטופלים באופן המפחית את עצמת חזית השריפה והתקדמותה ומאפשר  הינו מרחב בו

 (Green et al., 1977פעולות כיבוי והצלה יעילות ובטוחות ) 

ם מוגבלים, מגוון שימושי יצירת אזורי חיץ ותחזוקתם לאורך זמן מהווים סוגיה מורכבת )משאבי

קרקע ותצורות הנוף, וכו'(. הקמת אזורי חיץ ללא אפשרות לתחזוקתם היא בזבוז כסף. ללא תחזוקה 

השטח צפוי להיסגר תוך זמן קצר ומפסיק לשמש עוד כחיץ לאש. רעיה משמשת כלי ממשק  נאותה

ך שמירה על המגוון מרכזי בניהול היער והחורש ע"י צמצום נפח חומר הבערה והרמת הנוף תו

(. רעיית עזים היא האמצעי היעיל והזול לצמצום נזקי שריפות ותחזוקת Levin et al., 2013הביולוגי )

 Bashan andאזורי חיץ בחורש וביער היות ולעומת בקר וכבשים הן ניזונות בעיקר מהצומח המעוצה ) 

Bar-Massada ,2016.) 

לצות הועדה לשיקום הכרמל הוצע להקים אזורי חיץ , כחלק מהמ2010לאחר השריפה בכרמל בשנת 

למניעת שריפות סביב ישובים ולאורך דרכים, שיתוחזקו בעזרת עדרי צאן ובקר מקומיים שיקבלו 

 Mt. Carmel committee of forestry interface andתמיכה כספית או תשלום על שרותיהם)

ecological restoration recommendations 1990 and 2011 הבעיה המרכזית היא שמספר עדרי .)

 10%-עזים, כ 1,500נותרו כיום רק  -העזים המוסדרים בכרמל הינו מועט ומצוי במגמת ירידה חדה

 (. Ashkenazi, 2004) 70-ממספרן בשנות ה

חברתי, -מטרת המחקר הנוכחי היא לאפיין את ממשק הרעייה במישור המרחבי ובמישור הכלכלי

נטראקציה בינהם, לאתר מחסומים )מנהליים, חברתיים, כלכליים ומקצועיים( לזהות את טיב האי

 לרעיית העדרים בכרמל ולאפיין את שירותי הרעייה שעדרים אלה יכולים לספק.

mailto:pistaciella@gmail.com
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 שיטות

את  GPS (i-gotU GT-600, Mobile Action Technology Inc., Taiwan) מיפינו בעזרת קולרי

לאורך שנתיים באזור הכרמל הגבוה  -הקיימים  17מתוך  –ם עדרי עיזי 14הדגם המרחבי של פריסת 

(, במטרה לקבל מידע מדויק על מיקומם, גודלם, גורמים מגבילים, הסרת ביומסה ולחץ 1)איור 

הרעייה בשטחי המרעה אשר באזורי חיץ ובשמורות טבע. בוצע ניתוח מרחבי של דפוסי הרעייה, אשר 

ת עם בעלי העדרים, מאפיין את טיפוסי העדרים לפי דפוסי כלכלי של ראיונו-יחד עם ניתוח חברתי

 (. 2השימוש במרחב אשר מהווים פועל יוצא של ניהול המשק )איור 

 
 : שטח המחקר בכרמל הגבוה1איור 

 
 : סכמה של הערכת שירותי הרעייה שעדרי העזים המקומיים יכולים לספק בהר הכרמל2איור 
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 תוצאות

במהלך שנתיים בכרמל הגבוה, כל העדרים משתמשים במרעה כמקור  ארבעה עשר עדרי עזים נוטרו

 3לדואים,  4משקים השייכים לדרוזים,  5(. ההרכב התרבותי של העדרים כלל: 3הזנה עיקרי )איור 

למוסלמים. מטרות הממשק העיקריות של העדרים מגוונות וכוללות אחזקה לבשר בלבד  2-ליהודים ו

עדרים(, עדר למטרות חינוך ועדר למטרות  8) חלב, גבינות, ובשר,  עדרים(, אחזקה דו תכליתית 4)

 פנאי. 

עזים  20±93ר, כאשר גודל עדר ממוצע מנה עדרים השתתפו במחק 14 -עזים המצויות ב 1,300סה"כ 

עזים  300עזים בעדר הקטן ביותר,  25)לא כולל זכרים וגדיים(. היתה שונות גבוהה בגודל העדרים )

ק"מ/יום והמרחק המקסימאלי מהדיר  4.6 0.1±תר(. מרחק הרעייה הממוצע היה בעדר הגדול ביו

שעות/יום והעזים נעו במהירות ממוצעת  0.1±4.4ק"מ אווירי. משך הרעייה הממוצע היה  0.1±2היה 

דונם/עדר, כאשר השטח לראש  3877 708±ק"מ/שעה. שטח הפריסה הממוצע היה  ±1.1 0.01של 

דונם לעז לשנה  5-10ונם. ביחס לסטנדרטים של רשות מרעה, העומדים על ד 53.4 ± 10.3לשנה מנה 

ימי רעייה/דונם והביומסה  0.9 0.3±מדובר בשיעור איכלוס נמוך. שיעור האכלוס הממוצע היה 

 (.4איור )חומר יבש/דונם ק"ג  86.4 ± 16.7סרת בממוצע ע"י עדר היתה המו

עדרים אשר מצויים ברעייה חופשית  5-ה דומיננטי ועדרים בעלי רוע 9ממשק הרעייה של העדרים כלל 

ויוצאים למרעה עם כלבי רועים בלבד. העדרים ברעייה החופשית השתמשו בשטח מרעה קטן יותר, 

מרחק הרעייה היומי ומהירות ההליכה שלהם היו נמוכים יותר והם השתמשו באופן הומוגני בשטחי 

יגו את התמונה ההופכית. בבחינת השפעת המרעה שלהם. העדרים אשר היו מלווים ברועה הצ

הטופוגרפיה על השימוש במרעה, נמצא כי בניגוד לבקר, לשיפוע ולמפנה אין כל השפעה על מידת 

מכלל הגורמים אשר מגבילים את גודל עדר  53%השימוש והפיזור של העדר במרחב. כמו כן, נמצא כי 

חי המרעה, מיקום תשתיות, מים והיתרי והשימוש במרעה הם חיצוניים ורגולטוריים )נגישות לשט

 (.5רעייה, איור 

בניתוח המרחבי של דפוסי הרעייה זוהו שתי קבוצות עדרים עיקריות לפי אופן השימוש במרחב של 

עדרים(. שתי הקבוצות יכולות לספק שירותי  9 -עדרים, ומקסימליסטים 5 -העדרים )מינימליסטים

ביות שונות של שימוש במרעה. העדרים המינימליסטיים רעייה בעלי אופי שונה ובדרגת אינטנסי

מאופיינים בשימוש פחות אינטנסיבי בשטח, שטחי המרעה שלהם קטנים יותר והם מנצלים את 

המרעה בצורה הומוגנית יותר )שיעור אכלוס גבוה ואחיד יותר(. עדרים מינימליסטים מאופיינים 

ת בחלקות )כמו בקר( הכוללת הפחתת ביומסה בטיפול אחיד בשטח ולכן מתאימים לרעייה הומוגני

אזורית. עדרים אלה יכולים לשמש לתחזוקת חיץ גיאוגרפי, לטיפולים אחידים בחלקות דוגמת 

העלאת מגוון מינים וטיפול במינים פולשים ומתפרצים )דוג' לוטם, גדילן, ברקן(. העדרים 

י המרעה שלהם גדולים יותר והם אינטנסיבי יותר בשטח, שטח המקסימליסטים מאופיינים בשימוש

מנצלים את המרעה בצורה הומוגנית פחות )שיעור אכלוס נמוך ולא אחיד(. העדרים המקסימליסטים 

מאופיינים בטיפול מוקדי ולכן מתאימים לרעייה ממוקדת )קווית/נקודתית( ומתאימים להפחתת 

)סביב ישובים ודרכים(  ביומסה ברמה המקומית. עדרים אלה יכולים לשמש לתחזוקת אזורי חיץ

 אתרים(.ולטיפולים נקודתיים במוקדי עניין )חניונים, שבילים, 
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(: 18%גורמים אשר מגבילים את גודל עדר והשימוש במרעה בעדרי עזים בכרמל . אחר ). 5איור 

 (.2%) ( ושיווק וחליבה4%(, קונפליקט עם תושבים מקומיים )4%טריפה )

כלכלי בחן את חשיבותו של העדר במשק הבית )כח אדם, כלכלה, מסורת והסדרה(. -הניתוח החברתי

ת )נוקדים אקסטנסיביים, נוקדים יצרנים למחצה ונוקדים אופיינו שלוש קבוצות של משקי בי

 כלכליים-יצרנים(. בניתוח המשולב אשר בדק את הקשר בין דפוסי הרעייה למשתנים החברתיים

כלכליים שהוזכרו )כח אדם, כלכלה, מסורת והסדרה(, -נמצא כי מבין ארבעת ההיבטים החברתיים

מוש במרחב בין שתי קבוצות העדרים רק מסורת משקפת את ההבדל המובהק באופן השי

 )מינימליסטים ומקסימליסטים(.

 דיון

התוצאות מראות שניתן לתכנן אזורי חיץ בהתאם לדפוסי רעייה קיימים מחד, ומאידך להתאים את 

שטח המרעה של עדרים קיימים לאזורי חיץ ע"י שימוש בתמריצים ישירים או עקיפים כדוגמת הצבת 
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טופל. הנתונים שנאספו יכולים לסייע בקבלת החלטות מושכלות בנוגע שוקת מים בסמוך לשטח המ

למיקום אזורי חייץ בכרמל, ולשמש בסיס למודל תומך החלטה לבחירת מיקום מיטבי של שטחי 

. מודל זה יהווה כלי לתכנון (6)איור  מרעה בהתאם לפריסת העדרים ובהתאם לצרכי מנהלי השטח

יים באזורי חיץ ובשמורות טבע בהתחשב בפוטנציאל מעשי של שטח המרעה של עדרים מקומ

המחקר למגדל. בנוסף,  ורך זמן ובכדאיותהתחזוקה )האפקטיביות והכלכליות( של אזורים אלו לא

מזהה מחסומים לרעיית העדרים המקומיים שעל מנת להסירם על הרשויות להציע תמריצים שיעודדו 

העדרים. המחקר מתבצע ביערות הכרמל אך ניתן קיימא בין מנהלי השטח לבעלי -שיתוף פעולה בר

 ליישום באזורים נוספים בארץ ובעולם ככלי לניהול היער ולממשק שריפות אדפטיבי ובר קיימא. 

 

 : המלצות לשימוש בשירותי הרעייה של טיפוסי העדרים אשר אופיינו בכרמל6איור 

 

 הבעות תודה 

פעולה הפורה: נתן אלבז, בן רוזנברג, נעמה טסלר על שיתוף ה -ברצוני להודות לרשות הטבע והגנים

ועמית דולב. וכן לטובית שושן, משרד החקלאות חדרה. אני מודה על התמיכה, העצות המועילות 

והעבודה בשדה: מנהל ושרה חלבי, צח גלסר והילארי פוט. ברצוני להודות לבעלי העדרים 

התובנות והעזרה הרבה שאפשרו למחקר  על שנתנו לי הצצה חמה לביתם וחייהם, על –ומשפחותיהם 

 להתקיים. אחרונות, רצוני להודות לכל העזים השחורות...
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ות בריאות של חלב עיזים המיוצר במרעה בהשוואה להאבסה מלאה תכונ
 בדיר

 2 , יאן לנדאו2 , לבנה דבש2 , חוסיין מוקלדה3 , צח גלזר1 ארגמן-, נורית ארגוב*1 אורן הדיה

 המחלקה למדעי בעלי החיים, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים 1

 לאי, בית דגןהמחלקה למשאבי טבע, מינהל המחקר החק 2

 פארק רמת הנדיב, זכרון יעקב 3

 *orenh1986@gmail.com 

 תקציר

 65הרכב חומצות שומן, פוספוליפידים, חלבון, שומן, לקטוז, אוריאה והרכב המנה נבחנו בחלב ביום 

איות ומכלואים עם האלפין שחולקו לתחלובה מעיזים בלאדיות, דמשק 170 -ו 135, 110)ביקורת(, 

קבוצה שיצאה למרעה חורש ים תיכוני או קבוצה שנשארה בדיר  –באופן אקראי לשתי קבוצות הזנה 

היו גבוהים בקבוצת  ADF-וקיבלה חציר תלתן, בנוסף לתערובת. צריכת החומר היבש, ותכולת ה

. בחלב מקבוצת 3ות מסוג אומגה המרעה. חלב ממרעה הכיל יותר שומן, וחומצות שומן רב בלתי רווי

מכלל שומני החלב, כאשר האפקט  8% -החציר נמצאה תכולת פוספוליפידים גבוהה שהגיעה לכ

בריכוז הפוספוליפידים בקבוצת  44%המשמעותי ביותר נמצא בגזע הדמשקאי, עם הבדל שהגיע מעל 

בגזע  6/3וצות האומגה על, התגלה בין קב-, המשווה למזון5 -החציר לעומת המרעה. יחס מקורב ל

הדמשקאי בקבוצת המרעה. הבנת האינטראקציה בין הזנה ורקע גנטי תאפשר שליטה בתכולת 

הפוספוליפידים והרכב חומצות שומן רב בלתי רוויות שהנם בעלי ערך בריאותי ותזונתי ראשונים 

 על.-במעלה, ובכך ייצור של חלב עתיר מרכיבים איכותיים ברמה של מזון

 מבוא .1

שפעות ממשקי הזנה שונים נבחנו לאורך השנים בבקר ובצאן על מנת להשפיע על יעילות הפיכת ה

החלב למוצרים. החלבון והשומן הם שני המרכיבים החשובים מבחינה כלכלית ותמחור החלב מבוסס 

עליהם. בישראל, חלב עזים עתיר חלבון מקבל מחיר יותר גבוה. לאחרונה, שמים דגש על הרכב 

בהקשר לבריאות האדם. לשומן החלב הפרשה ייחודית בבולטת החלב, כאשר בועית שומן השומנים 

החלב מורכבת גרעין )ליבה( של טריגליצרידים עטופה בשלוש שכבות של פוספוליפידים, הנקראת 

ממברנת בועית שומן החלב. ממברנת בועית שומן החלב מכילה גליקוליפידים, גליצרופוספוליפידים, 

מקור כל אלה ברשתית  .ם )להלן יקראו פוספוליפידים(, כולסטרול וחלבוניםספינגוליפידי

 (.Mather & Keenan, 1998האנדופלסמית ובממברנה האפיקלית של בלוטת החלב )

 ,.Kullenberg et alבריאות )-תזונה עשירה בפוספוליפידים רצויה משום שנחשבים למרכיבים מקדמי

( ומפחיתי סיכויי התפתחות סרטן Burgess et al., 2005בדם )(, המשפרים את פרופיל השומנים 2012

על ידי  2014 -(. חיזוק משמעותי לעמדה זו, הובא בDillehay et al., 1994מעי הגס במודל עכברי )

Timby וחובריה (Timby et al., 2014) במחקר שבו הוסיפו פוספוליפידים לתחליפי החלב עבור ,

ימי חום, דלקות אוזניים ושיפור יכולת קוגניטיבית. אם כן, הבנת  מצאו פחות .פעוטות עד גיל שנה

mailto:orenh1986@gmail.com
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בריאות ואפשר -הגורמים המגבירים את תכולת הפוספוליפידים בחלב, תמצב את החלב כמוצר מקדם

 תשנה את צריכת החלב באופן דרמטי.ש

צרות הרכב חומצות שומן חלב העיזים, שונה מזה של בקר ומכיל יחס גבוה הן של חומצות שומן ק

(, Mir et al., 1999; 45%( והן של חומצות שומן בינוניות שרשרת )Jennes, 1980; 20%שרשרת )

(. הרכב חומצות Haenlein, 2004שנמצאו כבעלות ערך רפואי עבור סובלים ממחלות והפרעות שונות )

, אשר 3שומן מקבל משנה חשיבות בזכות העשרת החלב בחומצות שומן רב בלתי רוויות מסוג אומגה 

(, ובעיקר תורמות לבריאות האדם באפקט Albert et al., 1998) קשורות בהפחתת הסיכוי למחלות לב

 (.Simopoulos, 2006) 3-אומגה\6-הביולוגי הייחודי של היחס אומגה

אפקט הגזע בעיזים עדיין לא נבדק בהקשר של הרכב ותכולת פוספוליפידים כחלק ממברנת בועית 

עבודות שנערכו ברמת הנדיב, נמצא כי גזע העז הוא בעל השפעה מכרעת על שומן חלב העיזים. ב

 -תנובות החלב כך שמכלואי הגזע האלפיני עם עיזים שאמיות )דמשקאי( ובלאדיות )ממבר( הוסיפו כ

ליטר חלב בתחלובה, לעומת הגזעים הטהורים אך התכולות במוצקים היו נמוכות יותר אצל  120

-ו באזורים נרחבים באגן הים התיכון בו נפוצים מיני צמחים עתיריהמוכלאות. עבודות שנערכ

 ,.Decandia et al(, נמצא שתרומתם לתזונת העיזים בעלת חשיבות ).P. lentiscus Lטאנינים )

(, אך לא ידוע Glasser et al., 2012(. קיים הבדל בין גזעי העזים בבחירת מיני צומח במרעה )1997

 ם על הרכב החלב.כיצד הבדלים אלה משפיעי

מטרת העבודה הייתה להעריך את השפעות האינטראקציה שבין ממשקי ההזנה השונים והרקע הגנטי 

 על הרכב החלב, עם דגש על איכות שומן, תכולת פוספוליפידים וחומצות השומן.

 שיטות וחומרים .2

 עיזים והזנה :2.1

 n בלאדי,) ו את הגזעים הטהורים ממברעיזי חלב בתחלובה ראשונה ושנייה שמשו בניסוי. הן כלל 45

(. n = 10אלפיני ) × ( ודמשקאיn = 11אלפיני ) × והמכלואים ממבר (n = 12שאמי,) ודמשקאי (12 =

העיזים חולקו לקבוצת מרעה וחציר על בסיס תנובת חלב )בתחלובה קודמת( ומשקל גופן. מחצית 

יר ומחציתם לקבוצת המרעה. בגזע אלפיני סווגו לקבוצת החצ × מהגזעים הטהורים והדמשקאי

 עיזים לקבוצת החציר. 5-עיזים חולקו לקבוצת המרעה ו 6אלפיני,  × הממבר

, נתניה, ישראל(, SCRלעיזים וכבשים ) TMlowFOpiהעיזים נחלבו פעמיים ביום, תוך שימוש במערכת 

 ב פרטנית.ובאמצעות שבב המוצמד לכל עז למטרות זיהוי, התאפשר תיעוד מקוון של תנובת חל

 21.8% חלבון, 16% שהכילה (חדרה, ישראל) ק"ג תערובת מסחרית מתוצרת אמבר 1.2 -כל עז הוזנה ב

NDF ,11.7% ADF ,2.8% מק"ל ( אנרגיה מטאבולית לק"ג חומר יבשME התערובת ניתנה .)

 באמצעות מנפק פנאומטי אוטומטי בזמן החליבה במכון. לקבוצת החציר היתה גישה חופשית לחציר

( 1(; טבלה DMחומר יבש ) MEק"ג \למק" NDF ,32.3% ADF ,2.23% 61.8%חלבון,  12.9%)תלתן 

 בזמן שמקבילותיהן שהו במרעה. 
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 . מרכיבי תערובת והרכב כימי של מנת תערובת וחציר שסופקה לכל עיזי הניסוי1טבלה 

 % a מרכיבי תערובת
 20.0 שעורה טחונה

 20.9 תירס טחון
 15.0 חיטה טחונה

 15.0 קליפות סויה טחונות
 13.6 סובין חמניה

 5.0 חלבון גולמי 47.89%סויה 
 5.0 סובין חיטה טחון

 2.0 חלבון גולמי 24.58%גלוטן פיד 
 2.5 סידן פחמתי

 0.5 מלח
  

 )% החומר היבש( הרכב כימי של תערובת

 15.9  חלבון כללי
 2.2  שומן
 6.2 אפר 
 1.1 סידן 
 0.4 זרחן 
NDF 21.8 
ADF 11.7 
ADL 9.4 

  
 )) % החומר היבש הרכב כימי של חציר

 12.6 אפר
NDF 61.0 
ADF 39.5 
ADL 9.4 

a על בסיס חומר יבש 

שעות, לא כולל זמן ההגעה לאזור הרעייה, המאופיין במדרונות תלולים וקרקע  4-משך הרעייה כ

(, .Phyllirea latifolia Lר בר זית בינוני )רדודה. הצמחייה השולטת מאופיינת בעצים נמוכים, בעיק

 Calicotome villosa(, קידה שעירה ).Pistacia lentiscus Lושיחים גבוהים, בעיקר אלת המסטיק )

Poir( פואה מצויה ,)Rubia tenuifolia D’Urv.( זלזלת הקנוקנות ,)Clematis cirrhosa L. )

ועד אמצע מאי, צמחייה עשבונית ירוקה מכסה את (. מינואר .Smilax aspera Lוקיסוסית קוצנית )

 טלאי הקרקע.

 דיגום חלב ומיצוי שומן החלב: 2.2

מבחנות;  3-דיגומי חלב נאספו פעם בחודש במהלך חליבת בוקר מכל עז בנפרד. כל דגימה חולקה ל

רופנול( ניטרופ-2-ברומו-2-דיול ו -1,3-ניטרופרופאן-2-ברומו-2מ"ל( בתוספת ברונופול ) 40הראשונה )

 standard IDFרד )-לצורך קביעת שומן, חלבון, לקטוז, תאים סומטיים ושתנן בחלב באינפרה

141C:2000( המבחנה השנייה .)מ"ל(  2( במעבדות התאחדות מגדלי הבקר בישראל )קיסריה,ישראל

בלחץ ושימשה הן לניתוח תכולת והרכב פוספוליפידים על ידי כרומטוגרפיה נוזלית  20°C- -הוקפאה ב
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מ"ל(  2(. המבחנה השלישית )GC( והן לניתוח הרכב חומצות שומן על ידי גז כרומטוגרף )HPLCגבוה )

 נשמרה על מצע קרח ושימשה לניתוח גודל בועית שומן. 

 Argov-Argaman etכל הראגנטים והסטנדרטים ששימשו למיצוי וניתוח שומן החלב פורטו בעבר )

al., 2014ל ידי הזרקת סטנדרט מיקס מסחרי של פוספוליפידים. סך הליפידים (. זמני ההרצה נקבעו ע

(. שומנים מוצו 1957וחובריו ) Folchקר שפותח על ידי -שמוצו מהחלב, על פי פרוטוקול להליך מיצוי

עד הניתוח. ליפידים פולרים )פוספוליפידים(  20°C- -ב( v/v, 3%אתנול )-כלורופורם 100µlונשמרו ב 

(. ליפידים זוהו על ידי סטנדרטים Argov-Argaman et al., 2014שתואר בעבר )זוהו וכומתו כפי 

(, PI(, פוספטידילאינוזיטול )PS(, פוספטידילסרין )PEחיצוניים: פוספטידילאתנולאמין )

(. ליפידים פולרים כומתו לפי אחוזם המשקלי כפי שתואר SM( וספינגומיאלין )PCפוספטידילכולין )

(. עקומת כיול לליפידים פולרים על ידי החלת Mesilati-Stahy & Argov-Argaman, 2014בעבר )

 מודל משוואת הכח על השטח הכלוא תחת העקומה וריכוז ערכים:

 

אתר וחומצה גופרתית. הוסף סטנדרט מסחרי -בכרומטוגרפיה גזית, שימשו כנשא מתאנול, פטרול 

C11:0 עבור חומצות שומן בחלב, ו- C17:1  (. 2טבלה שומן במזונות )עבור חומצותFAME נוצר על ,

למשך שעה. לאחר הוספה של  C°65 -במתנולית  4SO2(vol/vol) H %5ידי אסטריפיקציית מתיל עם 

1.9 ml 3.5 -של פטרול אתר ו ml  ,של מים מזוקקים, נאספה השכבה הראשונה, אודתה תחת חנקן

 כרומטוגרף.פתרול אתר טרם הזרקה לגז ה 100µlוהומסה בנפח אחרון של 

 .שיעור חומצות שומן עיקריות כאחוז מולרי מסך חומצות השומן במזונות העיקריים. 2טבלה 

 חומצות שומן בר זית  אלת מסטיק תערובת חציר תלתן

24.1 .116 18.5 17.4 C16:0 

3.68 0.264 3.97 54.0 C16:1n7 cis9 

6.23 3.30 2.57 3.92 C18:0 

82.3 12.98 28.2 18.93 C18:1n9 cis 

12.48 49.30 16.09 5.92 C18:2n6 cis9,12 

14.60 4.35 39.45 339.2 C18:3n3 cis 9,12,15 

 GC -אנליזה של חומצות שומן ב: 2.3

( מצוייד Agilent Technologies Inc. Santa Clara, CAניתוח כרומטוגרפי בוצע בגז כרומטוגרף )

כפי ( .60m x 0.25mm i.d DB-23; Agilent Technologies Inc) בעמודת סיליקה קפילרית מאוחדת

 בקצב של C° 170 -ל 130 -טורת התנור תוכנתה מ(. טמפרMesilati-Stahy et al., 2012שתואר בעבר )
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27°C / min215 -ל 170 -, מ °C 2° בקצב שלC / min,  250 -ל 215 -דקות, ואז מ 8למשך °C של בקצב 

40°C / min  דקות. הרכב חומצות השומן חושב כאחוז מולרי  37.9ה דקות. משך ההרצה הי 5למשך

 מתוך סך חומצות השומן בכל דוגמא.

ארת את הרכב חומצות שומן של המזונות העיקריים במרעה, אלת המסטיק ובר זית בינוני מת 3טבלה 

 בלתי רוויות-; חומצות שומן רב25.41%-ו MUFA 14.25 בלתי רוויות-)בהתאמה, חומצות שומן חד

PUFA 57.19 ו 39.87בשני הצמחים,  3; ואחוז גבוה של אומגה 7.32%-ו 17.31, 6; אומגה 47.98% -ו- 

40.66%.) 

 NIRSקביעת איכות המנה ומרכיביה באמצעות : 2.4

שעות בתנור  48למשך  60°C -. גללים נאספו מפי הטבעת של עיזי הניסוי בבוקר, יובשו באיסוף גללים

 Glasser et al. (2008.)ע"פ  1mmונטחנו בנפה של 

נאספו לתאים שקופים  ,60°C -ב. דגימות הגללים יובשו שוב למשך שעה הכנת דגימות גללים וכיול

 Fossבאמצעות  nm 2במרווח  nm 2,492ועד  1,104 -מצופי זכוכית קוורץ, ונסרקו באורך גל מ

NIRSystem  5000)הוגנס, שוודיה( מודל NIR reflectance טור, לאיסוף ספקטרומטר מונוכרומ

 fecal . איכות הכיולlog (1/R)  (Glasser et al., 2008) -כאדום הקרוב -ספקטרה בטווח התת

NIRS :=0.86)2=0.84), CP% (R2=0.98), ADF% (R2NDF% (R  ,%( 0.84=תערובת; Landau 2R

et al., 2008( בר זית בינוני ,)=0.892R( ואלת מסטיק )=0.77; Glasser et al., 20092R) . צריכת חומר

 .NIRS-יבש חושבה כשיעור תערובת שנאכלה פרטנית לשיעור תערובת במנה שנקבע ב

 ניתוח סטטיסטי: 2.5

. תחילה, אותרו ונפסלו נתונים חריגים עבור כל משתנה SAS 9.2הניתוח הסטטיסטי נעשה עם תוכנת 

ול ותקופה. שוויון שונויות סטיות תקן או יותר מהממוצע הצפוי לפי גזע, טיפ 2.5לפי הכלל של מרחק 

( משויון שונויות עברו p<0.05. משתנים שעבורם התגלתה סטיה מובהקת )Leveneנבדק לפי מבחן 

 PROCטרנספורמציה לוגריתמית לפני המשך הניתוח. ההשואה בין הטיפולים נעשתה באמצעות 

MIXEDאנס היהורי-. הוגדר מודל של ניתוח שונות עם מדידות חוזרות כאשר מבנה הקו AR(1) .

הגורמים במודל היו גזע, טיפול, תקופה והאינטראקציות ביניהם. יחידת הניסוי עליה נעשו מדידות 

( במודל היו ימים בתחלובה covariatesחוזרות היתה עז, מקוננת בתוך גזע וטיפול. משתני לוואי )

 ומדידה בתחילת המחקר.
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  . הרכב מנה בגזעים השונים3טבלה 

אלפיני × ממבר אלפיני × דמשקאי ממבר דמשקאי "תס מובהקות   

  מרעה חציר מרעה חציר מרעה חציר מרעה חציר  גזע הזנה גזע*הזנה

 הרכב מזונות    

0.24 <.001 <.001 75.02 b1969 a2475 

 

1910b 

 

b2085 

 

ab 1982 

 

a2427 

 

b1872 

 

ab2264 

 

 יום(\חומר יבש )גר'

0.3 0.02 0.28 0.62 37.54 

 

38.39 

 

38.00 

 

38.46 

 

38.41 

 

39.64 

 

37.58 

 

40.98 

 

NDF% 

0.22 <.001 0.07 1.03 d19.57 

 

ab24.20 

 

cd19.48 

 

abc24.21 

 

bcd20.20 

 

a25.72 

 

cd19.61 

 

a27.16 

 

ADF% 

0.29 <.001 0.34 0.42 a13.35 

 

b10.86 

 

a13.23 

 

b10.63 

 

a13.14 

 

b11.08 

 

a13.18 

 

b10.46 

 

 יכללחלבון 

0.78 <.001 0.07 0.02 a2.39 ab2.34 ab2.39 ab2.30 ab2.34 ab2.30 ab2.36 b2.24 ק"ג \)מק"ל יה מטבוליתאנרג

 טאנינים % a4.73  b3.55  ab3.89  ab3.94  0.19 0.03 . . ח"י(

. . 0.002 6.21  a116.4  b74.5  ab495.  ab90.8 'יום(\צריכת טאנינים )גר 

 ברירת מזון )%(    

. . 0.86 2.23  28.5 

 

 28.7 

 

 26.5 

 

 26.7 

 

 אלת מסטיק

. . 0.39 2.84  23.6 

 

 19.3 

 

 20.0 

 

 18.6 

 

 זית-בר

 (P<0.05בתוך השורות מצביעות על הבדל מובהק בין הערכים ) a,b,cהאותיות 
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 וצאותת. 3

 צריכת מזון, תנובת חלב ומוצקי חלב עיקריים: 3.1

והן מגזע העז: עזים במרעה אכלו יותר מאלה  סך צריכת החומר היבש הושפע הן מקבוצת ההזנה

מבר זית בינוני. המנה שנאכלה יבש מאלת המסטיק  מרעה צרכו חומרבדיר. בממוצע, כל עיזי ה

 (.3שבדיר )טבלה ואנרגיה מטבולית מזו ופחות חלבון  ADF-ו NDFבמרעה הכילה יותר 

: צריכת מזונות עשירים בטאנינים הגזע השפיע באופן מובהק על ריכוז הטאנינים במנה ועל צריכתם

 יום( היתה הגבוהה ביותר אצל העזים הדמשקאיות והנמוכה ביותר בעזי הממבר.\)גר'

, 1)גרף  ליטר לעומת הגזעים המקומיים 0.8-תנובת החלב של מכלואי האלפיני היתה גבוהה בכ

p<0.001 ת הטיפול לגבי ריכוז בוצות ההזנה. בגזע הדמשקאי בלט ההבדל בין קבוצוק(, ללא הבדל בין

, שהיה גבוה בקבוצת המרעה לעומת קבוצת החציר. ריכוז האוריאה בחלב (2,גרף  p<0.01) החלבון

 בהשוואה לעזי המרעה 60% -היה גבוה בקבוצת החציר בכל הגזעים, לכל אורך הניסוי ב

(p<0.0001  3,גרף.)  עם רמות הגזע הדמשקאי בלט בהבדל המשמעותי ביותר בין קבוצות הטיפול

(, לעומת גזע הממבר שבו אפקט ההזנה לא היה מובהק. p<0.0001) 6.4%שומן גבוהות שהגיעו עד 

(. 4, גרף p<0.001החלב מקבוצות המרעה היה עתיר שומן יותר מהחלב שמקורו בהאבסה מלאה )

בעיזי המרעה. השינוי המשמעותי ביותר בין קבוצות החציר  NDF -ו ADFזאת, בהתאמה לצריכת 

(, בניגוד P<.001בקבוצת המרעה לעומת החציר ) 39%המרעה, נמצא בגזע הדמשקאי עם עליה של ו

 לתחלובה. 170בלבד ביום  25%לגזע הממבר שהראה עליה של 
    

 

)כחול( או בהאבסה  יום( של עזים טהורות גזע או מוכלאות אלפין במרעה\. תנובת חלב )ליטר1גרף 
 P < 0.1; * P < 0.05; ** P < 0.01 † מובהקות ההבדל בין הטיפולים: קן.סטיית ת ±ממוצע בדיר )ירוק(: 
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)כחול( או בהאבסה בדיר  . תכולת החלבון בחלב של עזים טהורות גזע או מוכלאות אלפין במרעה2גרף 
 P < 0.1; * P < 0.05; ** P < 0.01 † מובהקות ההבדל בין הטיפולים:סטיית תקן.  ±ממוצע )ירוק(: 

 

 
גזע או מוכלאות אלפין במרעה )כחול( או בהאבסה בדיר  טהורות: תכולת שתנן בחלב של עזים  3 גרף

 P < 0.1; * P < 0.05; ** P < 0.01 † מובהקות ההבדל בין הטיפולים:סטיית תקן.  ±)ירוק(: ממוצע 
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בסה בדיר תכולת שומן בחלב של עזים טהורות גזע או מוכלאות אלפין במרעה )כחול( או בהא: 4גרף 
 P < 0.1; * P < 0.05; ** P < 0.01 † מובהקות ההבדל בין הטיפולים:סטיית תקן.  ±)ירוק(: ממוצע 

 

 פוספוליפידים בחלב: 3.2

הושפעה גם  (5גרף , p<0.001) תכולת הפוספוליפידים הממוצעת הייתה גבוהה יותר בקבוצת המרעה

 0.08±0.005אלפיני ) × עיזי הדמשקאי(. ההבדלים המשמעותיים ביותר נמצאו בP=0.02מהגזע )

pl/1gr fat בקבוצת החציר, בעוד שהערכים הנמוכים ביותר נמדדו בחלב של עיזי הממבר במרעה )

(0.06±0.005 pl/1gr fat)באופן כללי, תכולת הפוספוליפידים היתה גבוהה יותר בקבוצת החציר ב .- 

(14.5 µgr/1gr fat) ( בהשוואה לעיזי המרעהP<.001 .) קבוצת החציר קשורה לחלב עתיר

מכלל שומני החלב. אפקט ההזנה החזק ביותר נמצא בעיזי הדמשקאי,  8%בפוספוליפידים, עד כדי 

, בקבוצת החציר לעומת המרעה µgr/1gr fat 36 -ל, השקול 44% -הגיע ליותר מ 110שביום 

(P<0.001בדומה, עיזי ממבר .) ×  חציר לעומת המרעה, בקבוצת ה 39%אלפיני הביאו לשינוי של

 (.P=0.021לתחלובה ) 135ביום  ,µgr/1gr fat 30 -להשקול 

 חומצות שומן: 3.3

( p<0.01דווקא בקבוצת המרעה ) 12.5%-בלתי רוויות השיעור היה גבוה ב-בקבוצת חומצות שומן רב

ומצה . כתוצאה מערכים גבוהים של ח(4)טבלה  ( ובעיקר לגזע הממברp<0.01עם השפעה ישירה לגזע )

 6בלתי רוויות מסוג אומגה -מסך חומצות שומן רב 73% -במרעה, המרכיבה כ C18:2n6לינולאית 

 , אך גם אפקט הגזע.PUFA -וה 6(, אפקט ההזנה ניכר בקבוצת אומגה 6 )גרף

מבקבוצת החציר  16%-היה גבוה בקבוצת המרעה ב( 7 )גרף 3ריכוז חומצות שומן מסוג אומגה 

(p<0.0001כאשר הש ,) 24%ינוי בלט בעיקר בגזעי הדמשקאי לכדי (p<0.05ובדמשקאי ) × אלפיני כ-

22% (p<0.01 .) 
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 (.8 הושפע מאפקט הגזע בלבד )גרף 3אומגה \6היחס אומגה 

 

 

ג' שומן( בחלב של עזים טהורות גזע או מוכלאות אלפין  1-ב . פוספוליפידים )סך פוספוליפידים5גרף 
 )ירוק(: ממוצע + סטיית תקן.בדיר במרעה )כחול( או בהאבסה 

 P < 0.1; * P < 0.05; ** P < 0.01 † מובהקות ההבדל בין הטיפולים:
 

 
ג'( בחלב של עזים טהורות גזע או מוכלאות  100\)ג' 6. ריכוז חומצות שומן מקבוצת אומגה 6גרף 

 אלפין במרעה )כחול( או בהאבסה בדיר )ירוק(: ממוצע + סטיית תקן. 
 P < 0.1; * P < 0.05; ** P < 0.01 † בין הטיפולים:מובהקות ההבדל 
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 .ג'( 100\הזנה על הרכב חומצות שומן החלב )ג' × . אפקט האינטראקציה גזע4טבלה 
 (P<0.05בתוך השורות מצביעות על הבדל מובהק בין הערכים ) a,b,cהאותיות 

  אלפיני ×ממבר  אלפיני ×דמשקאי  ממבר דמשקאי ס"ת מובהקות

  מרעה חציר מרעה חציר מרעה חציר מרעה חציר  גזע הזנה נההז × גזע

0.48 0.69 0.23 0.13 2.76 2.91 2.71 2.83 2.81 2.62 3.21 3.18 C8:0 

0.27 0.001 0.16 0.45 13.95 14.43 14.78 13.84 15.20 12.44 15.25 14.84 C10:0 

0.99 <.001 0.39 0.32 6.36 5.83 6.93 5.76 6.94 5.34 6.97 6.59 C12:0 

0.33 <.001 0.01 0.008 ab0.09 c0.05 a0.11 c0.06b a0.11 c0.05 a0.10 bc0.06 C13:0 

0.049 0.4 0.59 0.26 b13.34 b13.22 ab14.08 ab13.53 ab13.64 ab14.50 ab13.88 a14.72 C14:0 

0.74 <.001 0.048 0.018 ab0.20 c0.11 a0.24 abc0.18 ab0.23 bc0.13 a0.24 abc0.16 C14:1 

0.04 <.001 0.02 0.06 b0.87 c0.57 a1.01 c0.62 a1.05 c0.56 ab0.96 c0.56 C15:0 

0.52 0.31 0.015 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 C15:1 

0.34 0.28 0.12 0.82 32.87 33.21 31.71 34.55 31.72 34.61 32.16 31.57 C16:0 

0.69 <.001 0.07 0.04 a0.69 ab500. a0.74 ab0.62 ab0.68 b0.46 a0.71 ab0.53 C16:1n7 

0.29 <.001 0.01 0.017 abc0.50 bcd0.43 ab0.51 cd0.41 a0.54 bcd0.44 abc0.50 d0.40 C17:0 

0.49 <.001 0.04 0.016 a0.23 b0.15 a0.26 b0.16 a0.25 b0.15 a0.24 b0.15 C17:1 

0.24 <.001 <0.001 0.42 ab7.58 a9.77 b36.9 b6.75 b6.17 ab8.18 b5.68 ab7.91 C18:0 

0.34 0.15 0.58 0.02 0.50 0.47 0.54 0.48 0.50 0.49 0.55 0.43 C18:1n9 t 

0.04 0.009 0.72 0.38 15.65 14.01 15.95 15.42 15.11 14.74 15.04 14.32 C18:1n9 c 

0.98 0.23 0.32 0.011 0.46 0.44 0.45 0.42 0.48 0.46 0.43 0.42 C18:1n7 

0.23 0.74 0.52 0.009 ab0.25 ab0.26 a0.26 ab0.23 ab0.26 ab0.28 b0.24 ab0.26 C18:2n6 t 

0.65 <.001 <0.001 0.12 b2.24 b2.38 b2.19 ab2.99 b2.75 a3.44 b2.68 b2.82 C18:2n6 c 

0.37 0.03 0.03 0.001 a0.03 b0.02 a0.03 ab0.03 a0.04 ab0.03 a0.04 ab0.03 C18:3n6 

0.75 <.001 0.03 0.02 b0.33 ab0.45 b0.32 ab0.43 a0.44 a0.55 ab0.41 ab0.46 C18:3n3 

0.86 0.33 0.5 0.006 0.17 0.16 0.19 0.18 0.17 0.18 0.18 0.16 C20:0 

0.12 0.04 0.24 0.001 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 C20:1n9 

0.54 <.001 0.4 0.002 abc0.05 bcd0.04 ab0.05 bcd0.04 a0.05 cd0.04 abcd0.05 d0.03 C20:2n6 

0.93 0.87 0.4 0.0008 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 C20:3n6 

0.32 <.001 0.84 0.0019 ab0.03 abc0.02 a0.03 c0.02 a0.03 abc0.02 ab0.03 bc0.02 C20:3n3 

0.32 0.17 0.35 0.005 0.12 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.11 0.12 C20:4n6 

0.32 0.95 0.33 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 C21:0 

0.26 0.02 <.001 0.001 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 C20:5n3 

0.67 0.47 0.57 0.0016 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 C22:0 

0.18 0.54 0.03 0.0006 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 C22:1 

0.96 0.52 0.48 0.0006 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 C22:2n6 

0.08 <.001 0.07 0.0009 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 C23:0 

0.17 0.07 0.002 0.0006 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 C22:6n3 

0.73 <.001 0.91 0.0028 ab0.03 b0.02 ab0.03 b0.02 a0.04 b0.02 ab0.03 ab0.02 C24:0 

0.38 0.81 0.85 0.0025 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 C22:4n6 

0.32 0.46 0.68 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 C24:1 

 SFA  ח"ש רוויות 80.26 78.97 78.87 78.60 78.96 78.75 80.87 79.14 0.43 0.18 0.11 0.43

 MCFAח"ש בינוניות  39.92 40.37 35.38 39.90 36.64 39.93 37.11 37.21 0.82 0.04 001.> 0.4

0.19 <.001 <.001 0.41 ab8.48 a10.45 ab7.72 b7.42 b7.00 ab8.88 b6.45 ab8.56  ח"ש ארוכותLCFA 

 MUFAבלתי רוויות -ח"ש חד 16.06 17.37 16.51 17.41 17.30 18.22 15.74 17.84 0.43 0.65 0.008 0.47

0.22 <.001 <.001 0.14 b3.17 b3.39 b3.11 b3.94 ab3.85 a4.62 b3.66 b3.84 בלתי רוויות -ח"ש רבPUFA 

0.11 0.001 <.001 0.12 b2.77 b2.88 b2.72 b3.47 ab3.33 a4.00 b3.18 b3.33  6אומגה 

0.67 <.001 0.035 0.02 b0.40 ab0.51 b0.38 ab0.49 ab0.52 a0.62 ab0.48 ab0.52  3אומגה 

0.052 0.11 0.008 0.21 ab6.83 b5.65 a7.10 a7.42 ab6.71 ab6.49 ab6.71 ab6.53  (3אומגה \6היחס )אומגה 
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מוכלאות ג'( בחלב של עזים טהורות גזע או  100\)ג' 3. ריכוז חומצות שומן מקבוצת אומגה 7 גרף

 אלפין במרעה )כחול( או בהאבסה בדיר )ירוק(: ממוצע + סטיית תקן. 
 P < 0.1; * P < 0.05; ** P < 0.01 † מובהקות ההבדל בין הטיפולים:

 
 
 

 
בחלב של עזים טהורות גזע או מוכלאות אלפין במרעה )כחול( או  3אומגה \6. היחס אומגה 8 גרף

 תקן.  בהאבסה בדיר )ירוק(: ממוצע + סטיית
 P < 0.1; * P < 0.05; ** P < 0.01 † מובהקות ההבדל בין הטיפולים:
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 דיון .4

למרעה היה אפקט חיובי על מוצקי החלב, בהשוואה להזנה המבוקרת בחציר ותערובת כפי שהראו גם 

(. זאת, ללא פגיעה בתנובת החלב. ידוע שגזע Decandia et al., 2007; D'Urso et al., 2008אחרים )

(. אך Soryal et al., 2005עיזים )נובי לעומת דמשקאי( השפיע בעבר על הרכב חומצות שומן בעיזים )

 לא היה מידע על אפשרות של אינטראקציה בין גזע העז להזנה.

תוצאות המחקר הנוכחי מצביעות על כך שעיזים שבחרו מזון באופן עצמאי במרעה, צרכו יותר חומר 

(, מלבד עיזי הממבר שלא הראו הבדל בין P<0.001לקבוצת החציר ) יום( בהשוואה\גר' 300יבש )

שהיתה גבוהה יותר במנת עיזי המרעה לעומת עיזי החציר  NDFהקבוצות. זאת, למרות תכולת 

(P=0.002מרכיב ה .)- ADF ( במנת ההזנה היה גבוה יותר במרעהP<0.001 ככל הנראה בשל יכולת ,)

מהאנרגיה המטאבולית  60%( היכולות לצרוך עד כדי browsing) ניצול גבוהה של עיזים מרעה מעוצה

 20.4% -ו 27.6(. מידע זה עולה בקנה אחד עם צריכה של Brosh et al., 2006) מזנים של מרעה מעוצה

של הזנים המעוצים אלת מסטיק עתירת הטאנינים ובר זית בינוני, בהתאמה. באותו הקשר, עיזים 

(, למרות העובדה שהן צרכו אותה כמות P=0.003ם מכל שאר הגזעים )דמשקאיות צרכו יותר טאניני

מסך החומר היבש(. אם כן, יתכן ועיזים  28.6%של אלת מסטיק עתירת טאנינים כמו עיזי הממבר )

דמשקאיות מגבירות את העדפתן במרעה לזנים עתירי טאנינים, לא רק אלת מסטיק כפי שמתארים 

Glasser ( אלא מ2009וחובריו ,)ירי טאנינים נוספים.ינים עת 

 × ( על תנובת החלב בעיזי המכלוא )דמשקאיP<0.001בשונה מהזנה, גזע העז הראה אפקט חשוב )

אלפיני(. עיזים אלה לא רק יצרניות טובות יותר מהעיזים המקומיות )דמשקאי  × אלפיני וממבר

ה בזכות טיפוח הגזע האלפיני וממבר(, אלא גם מצליחות לשמר את כמויות החלב הגבוהות, ככל הנרא

 לתחלובה ארוכה לפי מצאי מרעה.

 Decandia -( בהתאם לP<0.001אפקט ההזנה ניכר ברמות השתנן בחלב שהיו נמוכות בעיזי המרעה )

(. אנו מציעים שאם אלת מסטיק עתירת הטאנינים מקטינה את ריכוזי השתנן בדם 2007וחובריו )

(Amit et al., 2013ובאופן קורלט )( יבי יקטן ריכוז השתנן בחלבRopstad et al., 1989 כך שלאלת ,)

המסטיק ישנה השפעה חיובית וחשובה על ההזנה. חיזוק לטענה זו הושג בעיקר על ידי עיזי הדמשקאי 

(, ובכל זאת P=0.002יום; \גר' 116במרעה, שצרכו את כמות הטאנינים הגבוהה ביותר בניסוי זה )

והה ביותר בחלב. אם כן, ככל הנראה, צריכת טאנינים ברמה זו הפכו את הגיעו לתכולת החלבון הגב

חלבון המנה לשרידי. ממצאים אלו נוגדים את הקונצנזוס של יחס הפוך בין צריכת טאנינים ונעכלות 

(Silanikove et al., 1996.) 

צא בגזע (. השינוי הגדול ביותר נמP<0.001תכולת השומן בחלב היתה גבוהה יותר בעיזי המרעה )

(. זאת P<0.001בקבוצת המרעה לעומת קבוצת החציר ) 39% -הדמשקאי, עם תכולת שומן הגבוהה ב

לתחלובה בלבד, כאשר קבוצת  170בשונה מגזע הממבר, בו ההבדל בין חציר למרעה ניכר ביום 

מקבוצת החציר. בהתחשב בתוצאות אלו, ניתן להסיק  25% -המרעה הגיעה לתכולת שומן הגבוהה ב

של עיזים דמשקאיות במרעה, בשונה מעיזי הממבר, משפרות  NDFי השפעת הצריכה הגבוהה של כ

 (.Bergman, 1990את ייצור של אצטט ובוטיראט בכרס, ובכך מגבירה ייצור שומן החלב )
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(. הערכים הגבוהים P<0.001סך פוספוליפידים בגרם שומן הושפע הן מטיפול ההזנה והן מהגזע )

ג'( מכלל שומני החלב, לעומת \)ג' 0.08±0.005אלפיני שהגיע מעל  × לוא דמשקאיביותר נמצאו במכ

ג'( בלבד. האפקט החזק ביותר נמצא \)ג' 0.06±0.005 -הערכים הנמוכים ביותר שנמדדו בגזע הממבר כ

גרם \מיקרוגרם 36 -, השקולים לכ44% -לתחלובה עם הבדל של למעלה מ 110בגזע הדמשקאי ביום 

אלפיני נמצא הבדל של למעלה  × (. בנוסף, בגזע ממברP<0.001החציר לעומת המרעה ) שומן בקבוצת

(. תוצאות אלו מדגישות P=0.02לתחלובה ) 135בקבוצת החציר לעומת קבוצת המרעה ביום  39% -מ

פוספוליפידים מכלל  5%את עושרו של חלב העיזים בפוספוליפידים בהשוואה לחלב הבקר המכיל עד 

 (.Bitman & Wood, 1990לבד )שומן החלב, ב

בחלב לעומת  25% -הגבוהה ב 6לתחלובה, בקבוצת המרעה נמצאה בממוצע תכולת אומגה  110ביום 

 (. Decandia et al., 2007העיזים שהוזנו בדיר כפי שתוארה בעבר )

 \ 6במנה של עיזי דמשקאי, לבין היחס אומגה  ADFלראשונה נמצא קשר קורלטיבי שלילי בין תכולת 

הממוצע בעיזי הדמשקאי במרעה עומד  3אומגה  \ 6 (. היחס אומגהR=-0.575; P<0.0001) 3אומגה 

, יחס הנוגע בערכים שנמצאו במחקרים קליניים, הממחישים את חשיבות היחס הנמוך של 5.65על 

פקוד (, תPella et al., 2004; De Lorgeril & Salen, 2003במחלות לב כליליים ) 3אומגה  / 6אומגה 

 (.Cleland et al., 2003( ודלקות פרקים )Chajès & Bougnoux, 2003(, סרטן )Yehuda, 2003מחי )

 מסקנות .5

לגזע, להזנה ולאינטראקציה ביניהם, כל אחד בנפרד השפעה על הרכב בועית שומן החלב. חלב עשיר 

 \ 6נמוך של אומגה  ויחס MCFAבשומנים החיוניים לבריאות האדם ותפקודו, למשל פוספוליפידים, 

יכול להפוך למוצר מקדם בריאות בתעשיית החלב. בנוסף, כפי שהראנו במחקר זה, שילוב  - 3אומגה 

נכון של גזע וממשק הזנה יכול בהחלט להגיע ליעילות מקסימלית הן מבחינת תכולת חלבון ושתנן והן 

כי הגזע הדמשקאי יכול  על. מחקר זה מראה-מבחינת רכיבים שומניים הקרובים לערכים של מזון

 לבחינת אפקט הזנה, וכן לטיפוח. in vivoלהיות יעיל בעתיד כמודל 

 ודותת .6

ומשרד המדען הראשי  0390054המחקר התאפשר בזכות תמיכה של מועצת החלב תחת הסכם מספר 

 הישראלי. תודותיי הכנות לפארק רמת הנדיב, ובמיוחד לד"ר צח גלזר, מר הוגו יאן טרגו והגברת

 ליאת הדר, על שסיפקו והעמידו את בעלי החיים בניסוי, וכן על התמיכה הלוגיסטית וההזנתית.
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 תקציר

פון הארץ מנוצל בעיקר ע"י עדרי הבקר לבשר. לענף זה יתרונות הטבעי המפותח והמוסדר בצ המרעה

משמעותיים בשטחים הפתוחים בגליל ובגולן, בעיקר באותם שטחים המאופיינים בצומח עשבוני 

עשיר. הרעייה בשטחים הפתוחים מהווה בסיס לייצור בשר ומקור פרנסה לעוסקים בתחום, ובו בזמן 

העל של המחקר היא ליעל את השימוש במשאבי המרעה  אמצעי לשמירה על השטח והנוף. מטרת

העשבוני ליצור בשר איכותי, תוך שימור צומח המרעה וקידום ערכי הנוף והסביבה. היעדים 

. שיפור יעילות ניצול המרעה והזנת העדר בהקשר מערכתי, תוך לימוד 1הספציפיים של המחקר הם: 

לימוד השפעות ממשק הרעייה על הרכב, כמות . 2ממשק הרעייה וההזנה ומעקב אחר בצועי העדר. 

 ואיכות הצומח במרעה.

שנה( שבוצע בחוות המחקר כרי דשא, הממוקמת ברמת כורזים בגליל המזרחי,  21שנתי )-במחקר רב

)ג( השפעת רעיית הבקר על -נבדקו: )א( יצרנות בעלי חיים, )ב( משך הרעייה וכמות מזון משלים ו

 8פרות אם, אשר חולקו בין  190 -תיכוני. עדר הניסוי מנה כ-י יםהצומח בתנאים של מרעה עשבונ

דונם.  2,300 -קבוצות שכללו ארבעה טיפולי רעייה בשתי חזרות, בשטח מחקר המשתרע על פני כ

דונם לפרה( ושני  18דונם לפרה( והשנייה בינונית ) 9טיפולי הרעייה כללו שתי צפיפויות, האחת גבוהה )

בראשונה )המוקדמת(  -חלקות -ומפוצלת. הרעייה המפוצלת נחלקה לשתי תת רציפה -ממשקי רעייה 

החלקה השנייה )המאוחרת(. -רעו הפרות עד אשר העשב בה התדלדל, ולאחר מכן הועברו הפרות לתת

יום מרדת הגשמים המשמעותיים  70 -בכל חלקות הטיפול הוכנסו הפרות לשטח לאחר השהייה של כ

סוף ינואר(. בשני הממשקים, נמצא כי תחת צפיפות אכלוס גבוהה יש  –הראשונים )כלומר באמצע 

בביומסה הצמחית בסוף עונת הגידול, שהתבטאה במחסור בקמל בעונת היובש.  43%ירידה של 

במשך הרעייה, ונדרשה תוספת גדולה יותר של מזון משלים. אך  38%בהתאם לכך, הייתה פחיתה של 

צור משקל חי גמול היה גבוה יותר ליחידת שטח, וכי ניתן תחת משטר הרעייה החזקה נמצא כי יי

לרעות בלחץ גבוה לאחר השהייה ועם תוספת מתאימה של מזון משלים, ללא פגיעה משמעותית 

בביצועי הבקר. כמו כן, נמצא יתרון בשיעור ההתעברות ובמשקל הפרות בממשק של רעייה מפוצלת 

 לעומת רעייה רציפה. 
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בצפיפות האכלוס הגבוהה, התקבל עומד צומח גבוה יותר מאשר ברעייה  בממשק הרעייה המפוצלת,

הרציפה, אשר בא לידי ביטוי בעיקר בשיא עונת הצימוח )אפריל(. ההשפעות העיקריות של ממשק 

הרעייה על שעור הכיסוי היחסי של הקבוצות התפקודיות השונות של הצומח נמצאו בקשר לעונתיות 

אך מגוון מיני הצומח היה דומה בכל טיפולי הרעייה. פחיתה בכיסוי  הרעייה )מוקדמת או מאוחרת(,

מיני הדגניים הגבוהים תחת צפיפויות אכלוסה גבוהות, הייתה ביחס הפוך לעלייה בכיסוי מינים בעלי 

שנתיים, מצליבים ודגניים נמוכים. מעקב -ערך נמוך יותר למרעה, כדוגמת מיני הקוצים החד והרב

תנודות שנתיות בשיעור הכיסוי של קבוצות הצומח השונות מושפע בעיקר  ארוך טווח הראה, כי

מצפיפות האכלוס והעיתוי שלה, אך פחות מכמויות המשקעים. כן נמצא יתרון באיכות המרעית, 

בעיקר בעונת הצימוח, לממשק של רעייה מוקדמת וצפיפות גבוהה. תופעה זו מוסברת ע"י עידוד 

כתוצאה מאכילתו. יתרון יחסי זה באיכות הצומח בא כפיצוי  ההתחדשויות הצעירות של הצומח

מסויים לביומסה הנמוכה יחסית שנמצאה באותן חלקות. המשך הקיום של מיני דגניים גבוהים 

פגיעה ביצרנות הצומח תחת צפיפויות -ומינים איכותיים אחרים תחת משטר רעייה ארוך טווח, ואי

אי הרעייה תיכוני עמיד ויציב גם בתנ-ומח העשבוני היםאכלוס גבוהות, מחזקים את ההשערה כי הצ

 הנמשכים זה אלפי שנים.

 מבוא

המרעה הטבעי המפותח והמוסדר בצפון הארץ מנוצל בעיקר ע"י עדרי הבקר לבשר. לענף הבקר 

במרעה יש יתרונות משמעותיים בשטחים הפתוחים אשר אינם ניתנים לעיבוד, כמו בגליל ובגולן 

ים המאופיינים בצומח עשבוני עשיר. בנוסף ליצור בשר ושמירה על השטחים ובעיקר באותם שטח

הפתוחים, ניתן למנות יתרונות אקולוגיים נוספים של הרעייה, הכוללים שמירה על מגוון המינים 

 6% -והנוף וצמצום סכנת השריפות והיקפן. למרות חלקו הקטן יחסית של ייצור הבשר מהמרעה )כ

ענף זה יתרונות מיוחדים הנובעים מאיכותו כבשר טרי. בגלל העליה בצריכת מכלל בשר הבקר(, יש ל

הבשר בשנים האחרונות, ועמה עליית המודעות לבשר איכותי, הגברת הייצור המקומי של בשר בקר 

 בישראל היא יעד מועדף של משרד החקלאות. 

בות לפחיתה בייצור השאלות העולות בהקשר לממשק העדר במרעה עדיין רבות, ומתמקדות היום בסי

הבשר. אך ישנם היבטים נוספים שלא זכו לתשומת לב רבה בעבר, ואשר מידת חשיבותם היום עולה 

במידה רבה. הם כוללים נושאים העוסקים באיכות הסביבה, הרכב הצומח ואיכותו, מגוון מינים, 

זמנית את הנושא השפעת הרעייה על רמת הנוטריינטים בקרקע ועוד. משום כך, יש צורך לבחון בו 

בהקשר מערכתי כולל. בהקשר היצרני יש צורך לבחון, כיצד ניתן לשפר את ממשק הרעייה וההזנה 

כדי לשפר את ביצועי העדר, כמו גם את איכות וכמות הצומח )ביומסה(. נושאי המחקר בהקשר 

דשא בשנים לרעיית בקר לבשר הם רבים ומגוונים. בתכנית מחקר אינטגרטיבית, שבוצעה בחוות כרי 

ניתנה עדיפות לבדיקת הנושאים הבאים: )א( יצרנות בעלי החיים תחת ממשקי רעייה  2014 – 1994

הרכב הצומח, הביומסה ואיכות המרעית. תכנית זו גם בדקה באופן  שונים, )ב( השפעת הרעייה על

לל בסיכום ראשוני את הקשר שבין תכונות הקרקע )כולל יסודות ההזנה( לבין ממשק הרעייה )לא נכ

 זה(.
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צפיפויות האכלוס וממשק הרעייה בכלל בעדרי בקר באזורי החבל הים תיכוני נקבעו בעבר באופן 

אינטואיטיבי, על סמך ניסיונו המקצועי של המגדל. שיטה זו לבחירת הממשק המתאים הייתה נכונה 

אך כיום, לא  כל עוד צפיפויות האכלוס אפשרו את קיומם של בעלי החיים בשטח לאורך כל השנה.

ניתן להתבסס כלכלית על מערכות ייצור מסורתיות מעין אלו ויש צורך, בגלל סיבות כלכליות, להעלות 

משמעותית את צפיפויות האכלוס ביחס לאלו שהיו נהוגות בעבר. אופן קביעת ממשק הרעייה המיטבי 

ונים המשפיעים על היום הינו מורכב, ויש חשיבות רבה במחקר מקיף ומבוקר לבדיקת הגורמים הש

ההחלטות הממשקיות הנלקחות. בד בבד עם העלייה בצפיפות הבקר במרעה, יש התמודדות עם מגוון 

שאלות נלוות העולות מכך; השפעת בעלי החיים על הצומח נעשית משמעותית יותר, נדרשת תוספת 

ייחסות ממשקית גבוהה יותר של מזון משלים, העלויות הכספיות גבוהות יותר וכל אלה מחייבים הת

 מתאימה.

שנתיים, -באזור האגן המזרחי של הים התיכון, באזורים בהם המרעה העשבוני נשלט ע"י מינים חד

המחזור העונתי של הצומח מאופיין בעונת גידול קצרה בתקופת החורף ותחילת האביב, ואילו הקיץ 

לייצור הראשוני של והסתיו שחונים וחמים. כושר הנשיאה של בעלי החיים בשטח נקבע בהתאם 

קיימא על פני שטחים נרחבים אינו פשוט, כי -הצומח העשבוני, אבל כימות ערך זה לקיום עדרים בני

הוא מושפע מגורמים אקלימיים המשתנים בין ובתוך השנים, הכוללים: כמות ופיזור שנתי של 

מגוון בתי גידול בשטחי המשקעים, טמפרטורות ולחות, וגורמים פיזיים וביולוגיים, כגון הרכב צומח ו

המרעה, טופוגרפיה, כיסוי סלע, עומק קרקע וזמינות חומרי הזנה. קיום ממשק רעייה מיטבי תחת 

תנאים אלו תלוי לא רק ברמת היצרנות של המרעה ותוספות המזון המשלים הניתנות לבעלי החיים, 

 עייה.אלא גם בתגובת הצומח ובעלי החיים לצפיפויות אכלוס שונות ולעיתוי הר

במחקרי עבר נמצא, כי בשטחי מרעה בהם יצרנות הצומח בינונית עד גבוהה, הרעייה תרמה לעלייה 

במגוון המינים. מכאן, שממשק רעייה יכול לשמש ככלי לקיום מגוון ביולוגי עשיר יותר בבתי הגידול 

המזרחי,  היצרניים. הקיום ארוך הטווח של המרעה העשבוני לאורך אלפי שנים באזור הים תיכון

אשר הושפע מתנאי רעייה ואקלים משתנים, מעיד על כך שצומח זה עמיד לתנאי גידול אלו. יותר מכך, 

הרכב הצומח נשאר יציב גם כאשר התנודות האקלימיות חזקות, וכך גם עם שינויים בצפיפויות 

 האכלוס ועיתוי הרעייה. 

לקחת זאת בחשבון בתכנון ויישום לאיכות המרעית יש גם כן תפקיד מרכזי ביצרנות הבקר, ויש 

הרעייה במערכות המרעה. לאיכות וזמינות המנה השפעה ישירה גם על בחירת שטחי האכילה 

המועדפים של בעלי החיים הרועים ועל מצבם הגופני. איכות נמוכה של המרעה בתקופה היבשה 

להשפיע לרעה על והחמה, וזמינות נמוכה של הצומח תחת צפיפויות גבוהות של אכלוס, עלולות 

קיימא של -אופטימיזציה ליצרנות גבוהה בבעלי החיים תוך שמירה על מצב בר בריאות בעלי החיים.

 המרעה הוא יעד מרכזי בתכנון ממשק הרעייה.
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 מטרות המחקר

מטרת העל של המחקר היא שיפור יעילות ניצול המרעה הים תיכוני העשבוני, והזנת העדר בהקשר 

 מערכתי כולל. 

 ות ספציפיות של המחקר הן:מטר

לימוד השפעת צורת הממשק על ביצועי הפרות על מנת להגדיר את ממשק הרעייה המיטבי  .1

 לעדר בקר לבשר.

לימוד השפעת ממשקי רעייה שונים על הרכב ומבנה חברת הצומח העשבונית בטווח הקצר  .2

 ה המקיימת.והארוך, ועל כמות )ביומסה( ואיכות הצומח, כדי להגדיר את מאפייני הרעי

 שיטות וחומרים

 אתר המחקר ומערך הניסוי

בחוות כרי דשא, הממוקמת ברמת כורזים שבגליל המזרחי. שטחה  2014 - 1994המחקר בוצע בשנים 

אמהות. שטחן הכולל של חלקות  650 -דונם, ובה רועה עדר המונה כ 14,500 -הכולל של החווה הוא כ

מ' מעל פני הים. כמות המשקעים השנתית  250-60בה של דונם, והן נמצאות בגו 2,300המחקר הוא 

מ"מ, כאשר התנודות בכמות הכללית ובפיזור הגשם  556( היא 2014 – 1963הממוצעת )מחושב לשנים 

ומסלע בזלתי המכסה  200 -בין השנים הן גבוהות. הטופוגרפיה היא גבעית עם שיפועים נמוכים מ

טוגרומוסול בעומקים משתנים, אך רק לעיתים עמוקה מן השטח. הקרקע היא פרו 30% -בממוצע כ

שנתיים השולטים הם: -ס"מ. הצומח מאופיין בבתה המיקריפטופיטית, כאשר המינים הרב 60 -מ

שנתיים רבים מהווים -שעורת הבולבוסין, קיפודן דביק ושרעול שעיר. בנוסף, מינים עשבוניים חד

 מרעית עשירה לעדר הבקר הרועה בשטח.

פרות, ברובן בממשק מועד ב' )דהיינו המלטות חורף(,  190 -צע ב"עדר הניסוי", המונה כהמחקר התב

קבוצות בטיפולי רעייה שונים.  8 -ספטמבר(. עדר זה מחולק ל-עם השלמה של מועד א' )המלטות יולי

ה(, גבוה - Hדונם לפרה ) 9 -מתונה( ו - Mדונם לפרה ) 18 -טיפולי הרעייה כללו שתי צפיפויות אכלוס 

(, עם שתי חזרות לכל אחד מן הטיפולים )טבלה S( ורעייה מפוצלת )Cושני ממשקים: רעייה רציפה )

חלקות זהות בשטחן, כאשר באחת מהן התקיימה בכל -(. חלקות הרעייה המפוצלת חולקו לשתי תת1

-(, אשר החלה במקביל להכנסת שאר הפרות לשטח לאחר ההשהיה. לתתEשנה רעייה מוקדמת )

(, הועברו הפרות לאחר שכמות הצומח הייתה נמוכה Lהשנייה, בה התקיימה רעייה מאוחרת ) החלקה

יום בצפיפות  90 -יום בחלקות הצפיפות הגבוהה וכ 45 -מלספק את צרכי הפרות בשטח )לאחר כ

(, רעייה במחצית השטח יצרה Hהמתונה(. בחלקות הרעייה המפוצלת, בהן הצפיפות הייתה גבוהה )

 -וC( ושני הממשקים ) H -וMדונם לפרה. שני טיפולי הצפיפויות )  4.5ית גבוהה מאוד של צפיפות זמנ

S :יצרו יחד את ארבעת הטיפולים הראשיים )MC, MS,HC ו- HSהחלקות של הרעייה -. בנוסף, תתי

( בחלקות המפוצלות, יצרו בשתי צפיפויות האכלוס ארבעה טיפולים L( והמאוחרת )Eהמוקדמת )
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. הטיפולים הראשיים שימשו לניתוח יצרנות בעלי החיים HSL -ו MSE, MSL, HSEם: משניים וה

והמרעה, ואילו הטיפולים המשניים שימשו לבחינות היבטים שונים של הצומח בלבד )יצרנות, הרכב 

 2003דונם. תחלופת הפרות בעדר, משנת  338דונם לבין  255ואיכות(. שטחה של כל חלקה נע בין 

התעברות במשך שתי עונות רציפות.  -וצאה של תמותה, גניבות, סיבות וטרינריות או איוהלאה, היא ת

שנתי אחר ביצועי העדר ויכולות ניצול המרעה, כולל המזון -במסגרת מערך הניסוי, בוצע מעקב רב

 המשלים הנדרש לאורך השנה.

 . מערך הטיפולים והחלקות בעדר הניסוי בחוות כרי דשא.1טבלה 

ות רעייה מתוכננת צפיפ הטיפול

 )דונם לפרה(

מספרי  שיטת הרעיה צפיפות רעייה

 החלקות

HC 9 7, 4 רציפה גבוהה 

HS 9 8, 1 מפוצלת גבוהה 

MC 18 5, 2 רציפה מתונה 

MS 18 6, 3 מפוצלת מתונה 

בינואר  26 -בפברואר )ב 15לינואר לבין  15-הניסוי" הוכנס מדי שנה לשטח המחקר בין ה "עדר

המועד נקבע בהתאם להתפתחות הצומח באותה שנה, וזאת לאחר תקופת השהייה מחוץ בממוצע(. 

יום בממוצע אחרי הגשמים הראשונים שאפשרו את התבססות צומח  70לחלקות הניסוי, שנמשכה 

המרעה. הפרות הוכנסו בו זמנית לכל חלקות הניסוי, ועונת הרעייה במרעה הטבעי הירוק בלבד 

שנתי. בחלקות הניסוי בהן צפיפות האכלוס גבוהה, הפרות רעו עד לסוף -יום בממוצע רב 76נמשכה 

אוגוסט. בחלקות בהן צפיפות האכלוס הייתה מתונה רעו הפרות עד לתחילת נובמבר, וזאת בהתאם 

לכמות הקמל. בכל מקרה, העדר הוצא מכל החלקות לאחר הגשמים המשמעותיים הראשונים )יותר 

עשבוני. בתקופת ההשהיה נמצאו הפרות בחלקה אשר שימשה מ"מ( ונביטה של הצומח ה 20-מ

דונם. בגלל סכנת הטריפות של  1,300( לעדר זה, ואשר שטחה הכולל הוא 12כ"חלקת בית" )חלקה 

העגלים הצעירים ע"י זאבים, הועברו בשנים מסוימות חלק מהפרות הממליטות יחד עם הוולדות 

מיגון המגודרת נגד זאבים והסמוכה לחלקות  הצעירים שלהן לתקופה של מספר שבועות לחלקת

 הניסוי.

, על מנת לאפשר ניתוח ארוך 2014 -ועד ל 1994 -המערך הבסיסי של הניסוי לא שונה מאז הצבתו ב

טווח של מרכיבי הצומח ביחס לזמן ותנאי האקלים המשתנים. אך ניתוח ביצועי בעלי החיים 

הוחלפו הפרות  2002לבד, וזאת משום שעד שנת ב 2003-2014בטיפולים השונים התבסס על השנים 

ואילך הושארו פרות קבועות בכל חלקה )מלבד תחלופה בגלל  2003-מדי שנה בחלקות הניסוי, ורק מ

התעברות של שנתיים רצופות(. פרות הניסוי נלקחו מהעדר הכללי, והיו כולן פרות -תמותה או אי

שקילות של הפרות והוולדות בוצעו שלוש פעמים  בוגרות בעלות מבנה בינוני, מגזע ישראלי מעורב.

 45מדי שנה. שעור ההריון של הפרות שנחשפו לפרים חושב לאחר בדיקות שבוצעו בספטמבר )לפחות 

יום מהוצאת הפרים(. מזון משלים לא ניתן במשך עונת הצימוח ובתחילת הקיץ. החל מחודש יוני 
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י בכל חלקה בנפרד, זבל עופות או תחמיץ זבל ואילך, ועד לעונת הצימוח הבאה, הוגש באופן חפש

 עם הגשתו. עופות כתוספת משלימה, בעיקר של חלבון. המזון המוגש נשקל

 מעקב בבעלי החיים:

ניהול ומעקב שוטף אחר הפרות בוצע במחשב בעזרת תוכנת "נעה". לגבי כל פרה נרשמו הפרטים 

ה(, מקור הפרה, גזע, שנת לידה, משקל הבאים: אמצעי הזיהוי )מספר פלסטיק, מספר ממשלתי וכווי

הפרה במועדים שונים לאורך השנה, החלקה בה שוהה הפרה, תוצאות בדיקת הריון, תאריכי המלטה, 

 משקלי גמילה של הוולדות, אירועים שונים )חיסונים, מחלות(, תאריך וסיבת יציאה מהעדר.

 מדידות לבדיקת ביצועי הבקר כללו:

עם כניסתן לחלקות הניסוי, במועד הגמילה ועם היציאה  שקילות מדי שנה של הפרות .1

 לתקופת ההשהיה.

יום לאחר הוצאתם  45בדיקות הריון בספטמבר מדי שנה לכל הפרות שנחשפו לפרים, לפחות  .2

 מהחלקות.

 זיהוי הוולדות, סימונם ושקילתם במועד הגמילה. .3

 ביצוע מעקב ורישום מדוייק של תוספות המזון המוגש. .4

 ניטור הצומח

באותה  1994דיגום הביומסה העשבונית בחלקות הניסוי בוצע מדי שנה מאז  - ביומסה עשבונית

 280קצירים מייצגים בכל חלקה בכל מועד דיגום )סה"כ  20שיטה, לאורך חתכים קבועים, והוא כלל 

דגימות בכל סקר(. דיגום הצומח בוצע ע"י הסרת כל עומד הצומח מעל גובה פני הקרקע, במסגרות 

ס"מ, אשר הונחו באופן אקראי לאורך החתכים הקבועים שחוצים את  X 25 25זל מרובעות בגודל בר

החלקות של הניסוי. הדיגום בוצע ארבע פעמים בכל שנה במשך כל אחת מעונות -החלקות ותתי 12

יוני -הרעייה, במועדים הבאים: ינואר )עם הכנסת הבקר לחלקות(, אפריל )שיא עונת הצימוח(, מאי

ילת הקיץ( וספטמבר )סוף עונת הקמל(. תאריך הדיגום נקבע בהתייחס למצב הצומח והממשק. )תח

 שעות ונשקלו.  48במשך  C650לאחר הקציר, דגימות הצומח יובשו בטמפרטורה של 

 2003-2014דגימות הצומח שנאספו בעת דיגום הביומסה בכל אחת מן השנים  - איכות המרעית

דו ליצירת שלוש דגימות מייצגות מכל חלקה בכל אחד מן המועדים. בארבע העונות המייצגות אוח

, וזאת ADF -ו NDFדגימות אלו נטחנו ונקבע בהן אחוז האפר, שיעור הנעכלות, אחוז החלבון, שיעור 

 .NIRS -באמצעות שימוש ב

די " בוצעו לאורך חתכים קבועים בחלקות הניסוי, מStep point" -סקרי צומח בשיטת ה - הרכב צומח

אפריל(. בכל -. הסקרים בוצעו בשיא עונת הצימוח באביב )סוף מרץ2014ועד  1994 -שנה באופן רציף מ

נקודה לאורך החתך, במרחק של צעד כפול מנקודה אחת לשנייה, נרשמו מיני הצומח בהם נוגע מוט 

קע או כשהוא מוצב אנכית לקרקע, לפי סדר הופעתם. לחילופין, צוינו באותה נקודה פגיעות בקר

קבוצות תפקודיות  12 -בסלע, במידה והשטח חשוף. מיני הצומח נרשמו בעת ביצוע החתך, ומוינו ל

שונות בהתאם לתכונות הצמח, מחזור החיים, גובהם היחסי והשתייכותם לסוגים ומשפחות. קבוצות 
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( דגניים 3ם, )שנתיים גבוהי-( דגניים חד2שנתיים נמוכים, )-( דגניים חד1הצומח התפקודיות כוללות: )

שנתיות, -( קטניות רב6שנתיות, )-( קטניות חד5שנתיים גבוהים, )-( דגניים רב4שנתיים נמוכים, )-רב

( רחבי 11שנתיים, )-( רחבי עלים חד10( מצליבים, )9שנתיים, )-( קוצים רב8שנתיים, )-( קוצים חד7)

ומח רק המינים שנדגמו בקומה נרשמו בסקרי הצ 2002( גיאופיטים. עד שנת 12) -שנתיים ו-עלים רב

נרשמו המינים אשר הופיעו ב"קומה העליונה" וב"קומה  2014ועד  2003העליונה )פני הנוף(. משנת 

התחתונה", ונתוני שתי קומות הצומח אוחדו למסד נתונים אחד, עליו בוצע הניתוח. חושב שיעור 

שנים(.  12) 2003-2014נים( לשנים מי 200 -הכיסוי הממוצע של כל אחד מן המינים שהוגדרו בשטח )כ

בשלב הראשון סוכמו הנתונים מכל חלקות הניסוי יחד, ונרשמו המינים העיקריים לפי שכיחות 

הופעתם בכלל טיפולי הרעייה בשטח. בשלב השני בוצע חישוב לגבי כלל מיני הצומח לפי צפיפויות 

 האכלוס השונות.

 תוצאות

 ממשק הרעייה

דונם לפרה  9.6 -ו 9.2היתה  2003-2014לקות הניסוי בכרי דשא בשנים צפיפות האכלוס בפועל בח

דונם לפרה בממוצע בטיפולי הצפיפות  18.2 -(, וHS -ו HCבממוצע בטיפולי הצפיפות הגבוהה )

(. מכאן, בגלל ניצול מוגבר של המרעית בעונת הצימוח, בחלקות שבהן 2( )טבלה MS -ו MCהמתונה )

יום בשנה בממוצע  65 -הה, סך ימי השימוש של הבקר בשטח היה פחות בצפיפות הרעייה הייתה גבו

יום  270יום בטיפולי הצפיפות הגבוהה לעומת  205ביחס לחלקות שהיו בצפיפות רעייה מתונה )

בחלקות צפיפות הרעייה המתונה(. שעור האכלוס השנתי )ימי רעייה לפרה לדונם( של הפרות בטיפולי 

ימי רעייה של  21.4ימי רעייה של פרה לדונם לשנה בממוצע, לעומת  15 -הרעייה המתונה הסתכם בכ

(. יחס שעור האכלוס בין 2פרה לדונם בממוצע בחלקות אשר היו תחת צפיפות רעייה גבוהה )טבלה 

טיפולי הרעייה אינו כפול )למרות הצפיפות הכפולה(, וזאת בעקבות הוצאת הפרות מחלקות הרעייה 

 וקדם יותר, כפי שהוזכר.בצפיפות גבוהה במועד מ

 ביצועי העדר

בקבוצות הטיפול השונות, עם כניסתן לחלקות הניסוי  2003-2014משקלן הממוצע של הפרות בשנים 

(. משקלן הממוצע בטיפולים השונים במועד הגמילה 2ק"ג )טבלה  431 -ל 406)מחצית ינואר(, נע בין 

ק"ג. שעור ההתעברות הממוצע של הפרות  484 -ל 453יוני( היה גבוה יותר, ונע בתחום שבין -)מאי

, ללא הבדל 76% -ל 71%בטיפולי הרעייה השונים אשר נחשפו לפרים ממרץ ועד יוני )מועד ב'(, נע בין 

שנות מעקב, נמצא יתרון  12, המסכמות 2מובהק בין הטיפולים. לפי התוצאות המוצגות בטבלה 

כת, בעיקר בטיפול צפיפות האכלוס הגבוהה. במשתנה זה לממשק של רעייה מפוצלת על פני הנמש

 -ברעייה מתונה ו 16למרות ההבדל שהתקבל, גודל המדגם )מספר הפרות בחלקה בשנה( נמוך יחסית, 

משמעיות. שעור הגמילה -ברעייה חזקה, ואינו מאפשר בשלב זה של המחקר הסקת מסקנות חד 27-32

, ללא הבדל מובהק בין טיפולי 66%מד על האפקטיבי הממוצע של כלל עדר הניסוי לאורך השנים ע

הרעייה השונים. גם משקלי הגמילה הממוצעים של הוולדות בכל טיפולי הרעייה היו דומים, ונעו בין 

ק"ג, ללא הבדל משמעותי ביניהם. הבדל משמעותי נמצא בייצור וולדות גמולים ליחידת  133 -ל 126
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( MS -ו MCס הגבוהה והמתונה: בצפיפות המתונה )שטח )ק"ג בשר לדונם( בין טיפולי צפיפות האכלו

 -ו HCק"ג לדונם בטיפולי הצפיפות הגבוהה ) 9.1ק"ג, לעומת  5.0 - 4.5ייצור בשר גמול לדונם עמד על 

HS 2( )טבלה.) 

 

משקלן הממוצע של הפרות עם כניסתן לחלקות הניסוי )ינואר(, משך הרעייה, צפיפות  .2טבלה 

  .2003-2014צועי הפרות והוולדות בחלקות הניסוי בכרי דשא בשנים האכלוס, שעור אכלוס ובי

 MC* MS HC HS הטיפול

 1 ± 32 2 ± 27 1 ± 16 1 ± 16 מספר הפרות בחלקה

**משך הרעייה בחלקות 
 הניסוי )ימים(

270 ± 22 269 ± 21 205 ± 32 206 ± 26 

צפיפות אכלוס בפועל )דונם 
 לפרה( 

18.2 ± 0.9 18.2 ± 1.1 9.2 ± 0.6 9.6 ± 0.4 

שעור האכלוס )ימי רעייה 
 לפרה לדונם לשנה(

15.0 ± 1.3 14.8 ± 1.4 21.4 ± 2.7 21.4 ± 2.6 

משקל הפרות בכניסה 
 לחלקות הניסוי )ק"ג(

409 ± 25 431 ± 23 406 ± 16 414 ± 24 

משקל הפרות במועד 
 הגמילה )ק"ג(

464 ± 21 484 ± 24 453 ± 17 466 ± 25 

ת מפרות שעור התעברו
 נחשפות )פרות מועד ב'( )%(

74 ± 12 73 ± 12 71 ± 8 76 ± 6 

)פרות  שעור גמילה שנתי
 ב'( )%( -מועד א' ו

69 ± 11 62 ± 11 65 ± 9 67 ± 8 

משקל הוולדות בגמילה 
 )ק"ג(

132 ± 25 132 ± 21 128 ± 19 132 ± 22 

ייצור וולדות גמולים )ק"ג 
 בשר לדונם( 

5.0 ± 1.3 4.5 ± 1.0 9.1 ± 1.6 9.1 ± 1.5 

 *C -  ,רעייה נמשכתS -  ,רעייה מפוצלתH -  ,צפיפות גבוההM - צפיפות מתונה 
 אוקטובר. –** בחלקות הניסוי, ממחצית ינואר ועד אוגוסט 

 מזון מוגש

בגלל מחסור בחלבון במרעה בעונת הקמל, ניתן לעדר זבל עופות או תחמיץ זבל עופות כמזון משלים, 

אוגוסט ניתן -הוצאתן מחלקות הניסוי. בחלקות בהן צפיפות האכלוס גבוהה, בחודשים יולימיוני ועד ל

( כי בטיפולי צפיפות האכלוס הגבוהה צריכת המזון 3בנוסף גם מנת שחת. כצפוי, ניתן לראות )טבלה 

ק"ג  7.5 -המשלים היומית היתה גבוהה ביחס לזו שנצרכה בחלקות טיפולי צפיפות האכלוס המתונה 

(. הדבר נבע מקמל MCק"ג לפרה ליום בצפיפות המתונה ) 4.5 -( וHCרה ליום בצפיפות הגבוהה )לפ

רב אשר היה עדיין זמין בשטח באוגוסט ובספטמבר בחלקות הרעייה המתונה, לעומת מחסור בקמל 

בחלקות בהן צפיפות האכלוס היתה חזקה. כמו כן נמצא, כי, בטיפול הרעייה המפוצלת בו צפיפות 

(, כמות המזון המשלים היומית שנצרכה באופן חופשי ע"י הפרות, היתה נמוכה HSוס גבוהה )האכל

באופן מובהק ביחס לצריכת המזון המשלים של הפרות בחלקות אשר היו בצפיפות דומה אך ברעייה 
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(. חישוב כמות המזון המשלים הכללית שניתנה בכל טיפול התייחס רק לעונת 3( )טבלה HCנמשכת )

בחלקות הניסוי. בגלל עונת רעייה קצרה יותר בחלקות הצפיפות הגבוהה, ניתן לראות כי  הרעייה

כמות המזון המשלים הכללית, שהוגשה בחלקות בהן הצפיפות היתה גבוהה, היתה נמוכה ביחס 

 לחלקות בטיפולי הצפיפות המתונה.

ות הניסוי בכרי דשא תוספת מזון משלים ומספר ימי הגשת המזון בזמן שהות הפרות בחלק .3טבלה 

 .2003-2014בשנים 

 MC* MS HC HS הטיפול

תוספת מזון משלים )ק"ג 
 ח"י לפרה ליום(

4.5 ± 1.9 4.6 ± 2.2 7.5 ± 2.3 6.2 ± 1.9 

ימי רעייה בהן ניתן מזון 
 משלים )ימים(

130 ± 29 132 ± 29 75 ± 31 75 ± 30 

תוספת מזון משלים לאורך 
עונת הרעייה )ק"ג ח"י 

 **לפרה(

590 ± 274 604 ± 289 566 ± 295 467 ± 256 

*C -  ,רעייה נמשכתS -  ,רעייה מפוצלתH -  ,צפיפות גבוההM - צפיפות מתונה 
יום  55 -( הייתה קצרה בHS -ו HC** תקופת צריכת מזון משלים בחלקות צפיפויות האכלוס הגבוהות )

 (MS -ו MCבממוצע ביחס לחלקות בהן הצפיפות מתונה )
 

 ל הצומחיבו

שנה, נראה כי הביומסה הממוצעת בשיא עונת  40 -בחלקות הביקורת, בהן לא התקיימה רעייה יותר מ

גר' ח"י למ"ר. לאחר התייבשות הצומח ופיזור הזרעים  451±115עמדה על  1994-2014הצימוח בשנים 

ירידת הגשמים ביבול. בהמשך הקיץ, ועד ל 20%-נמצאה באמצע הקיץ )יוני( בחלקות אלו ירידה של כ

נוספים ביחס למשקלו בשיא הצימוח. מכאן ניתן לראות,  20%המשמעותיים הראשונים, איבד הצומח 

מן הביומסה שלו בשיא  40% -כי גם ללא רעייה מאבד הצומח עד לירידת הגשמים בעונה הבאה כ

 הצימוח. 

כי לצפיפויות  קרקעית בטיפולי הרעייה השונים בניסוי נמצא,-בבחינת הביומסה הצמחית העל

האכלוס השונות ולממשקי הרעייה הרציפים והמפוצלים, הייתה השפעה רבה על הביומסה של הצומח 

(. תחת רעייה נמשכת, לאחר 1העשבוני בעונת הצימוח, השפעה שנמשכה גם לעונת הקמל )ציור 

ת הצימוח (, יבול הצומח העשבוני הממוצע בשיא עונMC -דונם לפרה  18השהייה ובצפיפות מתונה )

ק"ג ח"י לדונם וזאת לעומת החלקות בטיפול צפיפות  272±23 )תחילת אפריל( על פני כל השנים היה

ק"ג ח"י  157±18(, בה נמצא כי יבול הצומח הממוצע בשיא עונת הצימוח היה HCהאכלוס הגבוהה )

העשבוני נוצל (, נראה כי הצומח HS -ו HCלדונם בלבד. בחלקות בהן הייתה רעייה בצפיפות גבוהה )

באופן נמרץ, וכבר ביוני היבול היה נמוך ביותר ולא מספק. לכן, היה צורך בכל השנים לתת בחלקות 

אלו תוספת של קש חיטה כמזון משלים )מעבר לתוספת של זבל עופות, אשר ניתן בכל טיפולי הרעייה(. 

הייתה גבוהה מעבר (, אכילת הצומח בעונה הירוקה ע"י הבקר HSEברעייה מוקדמת צפופה מאד )

יום לפני  25חלקה של רעייה מאוחרת -לקצב צימוח המרעית. לכן, היה צורך להעביר את העדר לתת

סיום עונת הצימוח, וכך לאפשר התאוששות מסוימת לקראת סבב הרעייה הבא באותה שנה. בניתוח 
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החלקות )עם -תי תתשנה(, בו שוקללו נתוני הביומסה העשבונית לאורך עונת הרעייה בש 21שנתי )-רב

דונם  18הרעייה המוקדמת והמאוחרת( לטיפול אחד של רעייה מפוצלת, נמצא כי ברעייה מתונה )

לפרה( אין הבדל מובהק ביבול הצומח הכללי בין רעייה מפוצלת לבין נמשכת. לעומת זאת, בצפיפות 

עייה מוקדמת דונם לפרה( נמצא, כי פיצול הרעייה לשתי חלקות משנה )עם ר 9רעייה גבוהה )

ס ק"ג ח"י לדונם ביח 60 -ומאוחרת(, תרם בסוף עונת הצימוח )אפריל( לתוספת משמעותית של כ

 לחלקה בה התקיימה רעייה רציפה.

בטיפולי הרעייה השונים בכרי דשא. עם הכנסת העדר  1994-2014. יבול הצומח הממוצע בשנים 1ציור 

יל(, אמצע קיץ )יוני( ועם הוצאת הפרות מחלקות פברואר(, שיא עונת הצימוח )אפר-לחלקות )ינואר

 הניסוי )אוקטובר(.

צפיפות מתונה רעייה מפוצלת מוקדמת,   - MSEצפיפות מתונה רעייה נמשכת,  - MC קיצורים: 
MSL -  ,צפיפות מתונה רעייה מפוצלת מאוחרתHC -  ,צפיפות גבוהה רעייה נמשכתHSE -  צפיפות

 פיפות גבוהה רעייה מפוצלת מאוחרתצ - HSLגבוהה רעייה מפוצלת מוקדמת, 

 

 איכות המרעית

לצורך קביעת  2003-2014דגימות הצומח שנאספו בכל חלקה במועדי הדיגום השונים בשנים  20מכל 

דגימות ליצירת שלוש דגימות מייצגות לכל טיפול בכל מועד )ארבעה מועדים  7או  6הביומסה, אוחדו 

נקבעו  NIRS -בכל אחת מן השנים. הדגימות נטחנו ובעזרת שיטת הדגימות בשנה(  168שונים, סכ"ה 

. לא נקצרו מיני הקוצים והשיחים ADF -ו NDF אחוז אפר, שיעור נעכלות, תכולת חלבון, שיעור

והמדגם מייצג את מיני הצומח העשבוני ה"נאכל" בלבד. סיכום התוצאות מראה, כי איכות המרעית 

רעייה מאוחרת הייתה נמוכה ביחס לאלו עם הרעייה המוקדמת או )בכל המדדים( בחלקות שהיו תחת 

הנמשכת. כך גם איכות המרעית בחלקות הביקורת ללא רעייה היתה נמוכה ביחס לאלו שהיו תחת 

רעייה. נמצא, כי אחוז האפר במרעית היה גבוה כאשר איכות הצומח היתה גבוהה בתחילת העונה וכך 

פיפות גבוהה. ההבדל באיכות המרעית בין משטרי הרעייה גם כאשר הרעייה הייתה מוקדמת ובצ
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השונים היה מובהק בעיקר בעונת שיא הצימוח )אפריל(, אך הבדלים מובהקים באיכות המרעית בין 

הממשקים נמצאו כבר בפברואר והיו הבדלים שנמשכו גם ביוני. תוצאה זו של עליה יחסית באיכות 

דשות צימוח לאחר רעייה, לעומת חלקות הרעייה הצומח בחלקות רעייה מוקדמת נובעת מהתח

המאוחרת או חלקות ללא רעייה כלל. כמו כן, נמצא קשר בין איכות המרעית ובין צפיפות הרעייה; 

 ככל שצפיפות האכלוס הייתה גבוהה יותר, כך מדדי איכות המרעית עלו. 

 הרכב הצומח

מוח הראה, כי שלושת המינים בשיא עונת הצי 2003-2014ניתוח סקרי הצומח שנערכו בשנים 

שלושתם  -השולטים בכרי דשא הם: שעורת הבולבוסין, שיבולת שועל נפוצה וזנב השועל המצוי 

מינים אלו  21. 3ממשפחת הדגניים. את אחוז הכיסוי של המינים השכיחים בשטח ניתן לראות בטבלה 

 השנים.מכלל הכיסוי הצמחי בחלקות המחקר בכרי דשא לאורך  90%-82%מהווים 

סטיית התקן( בכלל חלקות הניסוי בכרי דשא ± . שפע המינים השכיחים )אחוז כיסוי ממוצע 3טבלה 

 , כפי שנמדד בקומה העליונה )גובה פני הנוף( ובקומה התחתונה.2014 – 2003בשנים 

 אחוז כיסוי קבוצה תפקודית המין
 2.4 ± 17.0 שנתי גבוה-דגן רב שעורת הבולבוסין

 2.9 ± 9.3 שנתי גבוה-דגן חד נפוצהשיבולת שועל 
 2.6 ± 7.6 שנתי נמוך-דגן חד זנב השועל המצוי
 2.8 ± 5.8 שנתי-מצליב חד בקבוקון מקומט

 1.9 ± 5.6 שנתי גבוה-דגן חד שעורת התבור
 3.1 ± 5.3 שנתי-קוץ חד קורטם מכחיל

 3.4 ± 4.6 שנתי -קוץ חד חוח עקוד
 0.7 ± 4.1 שנתי גבוה-דגן חד חיטת הבר

 1.1 ± 4.1 שנתית-קיטנית רב שרעול שעיר
 0.8 ± 3.1 שנתי-קוץ רב קיפודן דביק

 1.6 ± 2.9 שנתי-מצליב חד חטוטרן מצוי
 1.4 ± 2.5 שנתי נמוך-דגן חד עוקצר מצוי

 0.8 ± 2.4 שנתי נמוך-דגן חד זון אשון
 0.9 ± 2.4 שנתי נמוך-דגן חד ברומית זנב שועל

 1.2 ± 2.2 שנתי-מצליב חד צנון פגיוני
 0.5 ± 1.5 שנתי-מצליב חד כרמלית נאה

 0.5 ± 1.4 שנתי-רחב עלים חד עולש מצוי
 0.7 ± 1.4 שנתית-קטנית חד תלתן הכדורים

 0.7 ± 1.0 שנתי-דגן רב יבלית מצויה
 0.5 ± 0.8 שנתי-רחב עלים חד כמנון כריתי
 0.6 ± 0.7 שנתי-רחב עלים חד עכנאי יהודה

 

קבוצות תפקודיות )פונקציונליות( שונות, כאשר למינים בכל קבוצה תכונות  12 -מוינו ל מיני הצומח

 71.5%. נראה כי 2דומות. חלוקת כיסוי חלקות המרעה לפי קבוצות הצומח השונות מוצגת בציור 

שנתיים. כמו כן, כיסוי הדגניים בלבד -מכלל הכיסוי בקבוצות התפקודיות השונות הוא של מינים חד

( נמצא כי אחוז 3מכלל השטח. במיון לפי טיפולי הרעייה השונים )ציור  50% -שנתיים( גבוה מ-ורב)חד 

שנתיים הגבוהים היה גבוה בחלקה ללא רעייה )ביקורת( ובחלקות -הכיסוי של מיני הדגניים החד
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הרעייה המתונה והמאוחרת. אחוז הכיסוי של קבוצת צומח זו היה נמוך משמעותית בטיפולים 

ם: רעייה מוקדמת, רעייה חזקה, רעייה חזקה מאד ורציפה חזקה. במקביל, באותם הטיפולים הבאי

שנתיים נמוכים של קוצים ושל רחבי עלים, בעיקר -נמצאה עליה בשיעור הכיסוי של דגניים חד

 מצליבים.

רי ( של קבוצות הצומח בכלל טיפולי הרעייה בשטח המחקר בכ2003-2014. כיסוי יחסי ממוצע )2ציור 

 דשא.
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. שיעור כיסוי ממוצע של קבוצות צומח תפקודיות עיקריות בטיפולי צפיפות האכלוס השונים 3ציור 

 .2003-2014בכרי דשא בשנים 

 

 נקודות מרכזיות -סיכום ומסקנות 

 ממשק הבקר ויבול הצומח

רך ניתן לקיים עדר בקר במרעה עשבוני )כפי שמצוי ברמת הגולן והגליל המזרחי( לכל או .1

תקופת הצימוח, על בסיס המרעית הזמינה לאחר השהייה בתחילת עונת הגידול, וזאת גם 

דונם לפרה  4.5 -דונם לפרה. הכפלת הצפיפות בתנאים אלו ל 9בצפיפות אכלוס גבוהה של 

תגרום לניצול יתר של המרעית ע"י העדר, ותחייב הוצאת הפרות מהשטח והעברתן לחלקה 

 צימוח. חליפית לפני סיום עונת ה

ימי רעייה של פרה לדונם בשנה לפחות,  15יצור הצומח בכרי דשא מספיק לשעור אכלוס של  .2

שחונות. עם תוספת מתאימה של מזון משלים ניתן להגיע גם לשיעורי אכלוס של  גם בשנים

 לדונם בשנה, ורעייה בצפיפות גבוהה זו אינה פוגעת בביצועי הבקר. ימי רעייה של פרה 21

בצפיפות גבוהה יש עלייה בצריכת מזון משלים מצד אחד, אך מצד שני ניתן לייצר תחת רעייה  .3

גמול ליחידת שטח. נכון להיום, כאשר מחיר המזון המשלים )זבל עופות( נמוך  יותר בשר

 מותרת, הגברת צפיפות הרעייה יכולה להיות משתלמת מבחינה כלכלית. והזנה בזבל עופות

ביבול הצומח בסוף עונת  43%נם לפרה( נמצאה ירידה של דו 9תחת צפיפות אכלוס גבוהה ) .4

במשך ימי הרעייה  38%דונם לפרה(, ובהתאם פחיתה של  18לצפיפות מתונה ) הגידול ביחס

בצפיפות האכלוס הגבוהה נמצא יתרון בפיצול החלקה לשתי תקופות  האפשריים בחלקה.
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כת )בעיקר בשיא עונת צמחית בהשוואה לממשק רעייה נמש רעייה, וקבלת יותר ביומסה

 הצימוח(.

נמצא יתרון בשיעור ההתעברות ובמשקל הפרות בממשק של רעייה מפוצלת לעומת רעייה  .5

 רציפה. 

, 40% -גם ללא רעייה יש ירידה בביומסה של הצומח במשך תקופת היובש אשר מסתכמת בכ .6

 חשיבות בניצול מירבי של המרעה בעונת הצימוח, לפני התיבשותו. לכן יש

 ות הצומחאיכ

מצבו הפנולוגי של הצומח ואיכותו תלויים בעונה ובצפיפות האכלוס. כמות הצומח ואיכותו  .1

 אוקטובר(.-פוחתים החל משיא עונת הצימוח )אפריל( ועד סוף הקיץ )ספטמבר

נמצא יתרון באיכות המרעית, בעיקר בעונת הצימוח, תחת ממשק של רעייה מוקדמת  .2

 ת ע"י התחדשות מהירה של הצומח לאחר אכילתו.תופעה זו מוסבר וצפיפות גבוהה.

 הרכב הצומח ויציבות המערכת

תנודות שנתיות בשיעור כיסוי השטח של קבוצות צומח תפקודיות הן בעיקר תוצאה של  .1

 הבדלים בצפיפות האכלוס ועיתויה, ובמידה פחותה בגלל הבדלים בכמויות המשקעים.

בכיסוי השטח ע"י דגניים גבוהים, ועלייה  תחת צפיפויות אכלוס גבוהות יש פחיתה יחסית .2

 שנתיים, דגניים נמוכים ומיני מצליבים.-בכיסוי קוצים חד ורב

עם זאת, בנק הזרעים של מיני הצומח, כולל הדגניים הגבוהים לא נפגע גם תחת לחץ רעייה  .3

שנמצא מדי שנה בתחילת עונת הרעייה. לאורך כל שנות המחקר, לא נצפו סימנים  גבוה, כפי

התמוטטות מערכת הצומח. עובדה זו מחזקת את ההשערה, כי צומח המרעה  המעידים על

 תיכוני עמיד ויציב, ומותאם לתנאי הרעייה המתמשכים זה אלפי שנים.-הים

 תודות

 לצדוק כהן )בעבר( וחיים גורליק )כיום( על ניהול חוות כרי דשא, על כל המורכבות שבה. 

 ומח לאורך כל שנות המחקר.למיכאל לוריא על ביצוע סקרי הצ

 לניר בס על הליווי והתמיכה במחקר מטעם מו"פ צפון.

 ללבנה דבש על ביצוע האנליזות של איכות הצומח.

 ליענק'ה ורחמים דבוש על ניהול העדר, למרות כל הקשיים. 

למכון וולקני, מו"פ צפון, הנהלת ענף מרעה והמדען הראשי במשרד החקלאות אשר אפשרו מנהלית 

 קציבית לקיים את המחקר ארוך הטווח הזה.ות
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 שבעים פנים לכושר נשיאה
 יוג'ין דוד אונגר

 7505101ן ראשון לציו ,15159ת.ד. המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, 

eugene@volcani.agri.gov.il 

 תקציר

"כושר נשיאה" הוא מושג יסודי בממשק מערכות מרעה, עם זאת קשה להגדירו משום שהדעות 
חלוקות בעניין הגדרתו. במאמר זה נבחן המושג "כושר נשיאה" בשש נקודות המבט הבאות: המשאב 

)המכלול של קרקע וצומח(; בעל החיים; המערכת; רווחת בעלי החיים; הסביבה; הרווחיות 
 הכלכלית.

לצורך זה הוצג מודל פשוט של מערכת מרעה, שבאמצעותו נבחנו שש נקודות מבט אלו באופן כמותי. 
לכל נקודת מבט המודל מייצר משטח תגובה לשתי החלטות ממשק מרכזיות: מספר בעלי החיים 

 ליחידת שטח ומשך השהיית הרעייה בתחילת העונה הירוקה, ובתוך כך מעלה דיון בשאלות הבאות. 

" נבחנה השאלה: איזו רמת ניצול תפגע במשאב? לצורך זה, נבחן היחס בין משאבת המבט "בנקוד
 הביומאסה בסוף העונה הירוקה לייצור הראשוני ללא רעייה. 

" נבחנה השאלה: כמה בעלי חיים ליחידת שטח אפשר להחזיק כל השנה בעל החייםבנקודת המבט "
צטברת לפרה מיום הכניסה לשטח עד סוף השנה ללא תוספות מזון? לצורך זה, נבחנה הצריכה המ

 ביחס לצרכים השנתיים של הפרה.

", נבחנה השאלה: כמה בעלי חיים ליחידת שטח אפשר להחזיק עד סוף המערכתבנקודת המבט "
העונה הירוקה ברמת צריכה של צומח הקרובה לשובע? לצורך זה, נבחנה הצריכה היומית הממוצעת 

 צריכת השובע. לראש בעונה הירוקה ביחס ל

" נבחנה השאלה: כמה בעלי חיים ליחידת שטח אפשר להחזיק עד סוף העונה רווחהבנקודת המבט "
היבשה בלי לפגוע ברווחתם? לצורך זה, נבחנה הצריכה היומית הממוצעת לראש עבור כל ימי הרעייה, 

 ביחס לצריכת השובע. 

ניצול, שמקדמים את היעדים  " נבחנה השאלה: מהם הגבולות של רמתסביבהבנקודת המבט "
הסביבתיים שהוגדרו עבור אותו תא שטח? לצורך זה, נבחנה הביומאסה בסוף העונה הירוקה ביחס 

 לייצור הראשוני ללא רעייה. 

" נבחנה השאלה: מה רמת הניצול האופטימלית עבור התנאים הכלכליים כלכלהבנקודת המבט "
)ההפרש בין ההכנסות ממכירת בשר ובין ההוצאות שבהם המערכת פועלת? לצורך זה, נבחן הרווח 

 מקניית מזון מוגש(. 

באופן כללי, השהיית הרעייה בתחילת העונה הירוקה יכולה לפצות על עלייה בצפיפות האכלוס. 
ערכי אלא קו שמגדיר צירופים שונים של צפיפות אכלוס והשהיה. -כלומר, כושר הנשיאה אינו חד
 20-המבט של כושר נשיאה שבוחנים. לפי המודל, צפיפות אכלוס של כמיקומו של הקו תלוי בנקודת 

דונם לפרה, כפי שנהוג באזורים רבים בארץ, אינה מתקרבת לקו של כל אחת מנקודות המבט. פרמטר 
יסודי ביותר של המערכת הוא הביומאסה של צומח עשבוני בשיא העונה הירוקה, ללא רעייה. סביר 

 ר הנשיאה של שטחי מרעה בארץ תדרוש את הנתון הזה. להניח שכל גישה לקביעת כוש

שילוב של גישות תיאורטיות, ניסויים מבוקרים בחוות מחקר וניטור במשקים, עשויים לקדם את 
 הדיון בנושא כושר נשיאה לקראת הגדרה מוסכמת ויישומית.

mailto:eugene@volcani.agri.gov.il
mailto:eugene@volcani.agri.gov.il
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 מבוא. 1

ץ " רֶּׁ ת ַיְחָדו ְולֹא ָיְכָלה אֶּׁ בֶּׁ שֶּׁ י ָהָיה ְרכּוָשם ָרב מִּ םכִּ ְקֵניהֶּׁ ְפֵני מִּ ם ָלֵשאת ֹאָתם מִּ  )בראשית לו, ז(" ְמגּוֵריהֶּׁ

. בשנתיים האחרונות מושג זה עלה 1"כושר נשיאה" הוא מושג יסודי בממשק מערכות מרעה/רעייה

לתודעה מהיבטים שונים: )א( ישנה התייחסות מפורשת לכושר נשיאה בחקיקה שמתגבשת; )ב( 

ב, התקיימה סדנה בנושא כושר נשיאה; )ג( נעשה סיכום רב , בפארק רמת הנדי2014בחודש דצמבר 

שנתי של הניסוי המרכזי בחוות כרי דשא שקשור באופן הדוק לכושר נשיאה; )ד( ישנה התייחסות 

 מפורטת לכושר נשיאה בכתיבת ספר חדש על מרעה ורעייה בארץ.

את, בהקשרים על אף שמשתמשים במושג "כושר נשיאה" באופן די רחב, קשה להגדירו. עם ז

מסוימים אין צורך להגדירו ואפשר להשאירו כמושג כללי ומעורפל. אולם מאחר שמושג זה אמור 

ניהולם של שטחי מרעה, או להגדיר את גבולותיו של ניהול תקין, יש  אתלשמש כמדד כמותי המכוון 

ה בין אנשי מקצוע צורך לנסות ולהגדיר אותו. הבעיה היא שהתגלו חילוקי דעות די עקרוניים בעניין ז

 בתחום.

המטרה בעבודה זו אינה להכריע בדיון זה, אלא להכיר בכך שישנן תפיסות שונות, להגדיר אותן 

ולהשוות ביניהן באופן כמותי. לצורך זה תוגדרנה שש נקודות מבט שונות על מערכת המרעה, 

 שתנוסחנה כשאלות, תוך מתן הסבר להיגיון העומד מאחורי כל שאלה.

שאין מקומם בדיוננו,  היא להישאר ברמה קונספטואלית גבוהה, ולכן ישנם נושאים חשוביםהשאיפה 

כגון שונות בייצור הראשוני משנה לשנה, הטרוגניות מרחבית בתוך החלקה, צומח מעוצה, שינוי 

. גם מן ההיבט של בעלי החיים לא כאן המקום לדון בנושאים, כגון גזע GIS-אקלים, חישה מרחוק ו

 משקל הפרה, עונת המלטה, מועד גמילה ורעייה מחזורית.הבקר, 

 . נקודות מבט על מערכת המרעה בהקשר של "כושר נשיאה"2

 "משאב" –נקודת מבט  2.1

המונח "משאב" כולל את המכלול של קרקע וצומח וכן כל תכונה שנחשבת חשובה לתפקודו של 

וריותה של הקרקע. נקודת המבט היא המכלול הזה, כגון פוטנציאל ייצור ראשוני, הרכב בוטני ופ

והשאלה היא: מה רמת הניצול המרבית שאפשר להעמיס על המשאב  –כמערכת ייצור  –חקלאית 

הזה בלי לגרום נזק בלתי הפיך לפוטנציאל הייצור העתידי שלו או כל תכונה אחרת? במילים אחרות: 

 איזו רמת ניצול תפגע במשאב?

מת ניצול", כי אין זה המקום לפרוש את הלקסיקון של מונחים במתכוון נבחר מונח מעורפל של "ר

מקצועיים בתחום. עם זאת, ברור שהגורמים הרלוונטיים כאן הם מספר בעלי חיים ליחידת שטח, 

 משך הרעייה ועיתויה, וזאת ביחס לכמות הצומח ליחידת שטח.

                                                 
ח "מרעה" הוא שם עצם שמתייחס לצומח. המונח "רעייה" הוא שם פעולה שמתייחס לצריכת הצומח על המונ 1

ידי בעלי חיים הרועים עליו. בהמשך, למען הפשטות, נשתמש במונח "מערכת מרעה" לתיאור מערכת שכוללת 
 את שני המרכיבים: מרעה ורעייה.
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 לפי נקודת המבט "משאב":

 יש רמת ניצול שפוגעת במשאב; •

 הזו היא בתחום הממשק האפשרי; רמת הניצול •

 אפשר להגיע לרעיית יתר על כל שטח; •

 אפילו לצומח המיוחד של אזורנו יש נקודת שבירה; •

 חשוב לקבוע את הסף הזה כדי לתחום את גבולותיו של ממשק תקין; •

 תפקידה של המדינה להגן על שטחי המרעה מפני נזק מסוג זה. •

 "בעל החיים" –נקודת מבט  2.2

אך השאלה היא: מה המספר  –כמערכת ייצור  –קודת המבט "בעל החיים" היא עדיין חקלאית נ

 ?שלהםהמקסימלי של בעלי חיים שאפשר להעמיס על השטח בלי לפגוע בייצור 

מה בנוגע  –? והשנייה לכמה זמןמספר בעלי חיים  –שאלה זו מעוררת שתי בעיות מהותיות. הראשונה 

באופן עקרוני, אפשר לפצות על כל מחסור בצומח על ידי מזון מוגש, ולכן  לקלף החשוב "מזון מוגש"?

 הכול אפשרי מבחינה טכנית.

מכאן, שעלינו לנסח את השאלה באופן מדויק יותר. בנוגע לממד הזמן נדרוש שבעלי החיים יהיו על 

כמה בעלי השטח כל ימות השנה. ובנוגע למזון המוגש, לא נאפשר את השימוש בו. אזי השאלה היא: 

נסייג את הדרישה "ללא תוספות  חיים ליחידת שטח אפשר להחזיק כל השנה ללא תוספות מזון?

מזון" ונגיד "ללא תוספות מזון מעבר לכמות מינימאלית הכרחית לראש שיהיה עלינו לספק בכל 

 מקרה".

ות האכלוס הוא צפיפ X-(, שבה ציר ה1לפי נקודת מבט זו, אפשר לדמיין מערכת צירים )ראה איור 

הוא כמות המזון המוגש לראש. אם נתחיל ממספר בעלי  Y-)מספר בעלי חיים ליחידת שטח(, וציר ה

חיים נמוך מאוד, אפשר להעלות את המספר ללא כל צורך להגדיל את כמות המזון המוגש לראש 

וא מעבר למינימום ההכרחי. אך מעבר לסף מסוים, יש צורך להגדיל את הכמות הזאת. הסף הזה ה

מאפיין יסודי של המערכת. תכונה נוספת של האיור הזה היא השיפוע של הקו כאשר עוברים את הסף 

 הזה.

נקודת מבט "בעל החיים" אינה באה להגדיר מה מותר לעשות או מה רצוי לעשות, אלא מהי תכונה 

סף יסודית של המערכת שיכולה לשמש לשתי מטרות. הראשונה היא סיווגם של שטחי מרעה לפי ה

הזה. שטחים פוריים יותר יאפשרו ערך סף גבוה יותר, וההפך. המטרה השנייה היא לשמש כקריטריון 

ניצול. אם רמת האכלוס היא מתחת לערך הסף, רמת הניצול היא קלה מדי כי העדר יכול -לתת

 להסתדר בפחות שטח ללא תוספת מזון מוגש.

 "מערכת" –נקודת מבט  2.3

אך היא נובעת מתוך הפרכת שתי  –כמערכת ייצור  –נם חקלאית נקודת מבט "מערכת" היא אמ

נקודות המבט הקודמות "משאב" ו"בעל החיים". הטענה נגד נקודת המבט "משאב" היא שנקודת 
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השבירה של הצומח הים תיכוני היא מושג תיאורטי לגמרי, משום שבעלי החיים יסבלו מאוד עוד 

 ינו מעוניין בכך ולא יאפשר זאת.הרבה לפני שיגיעו לנקודה הזאת, והמגדל א

הטענה נגד נקודת המבט "בעל החיים" היא שטעות לחשוב שחלוקת הזנת בעל החיים בין מרעה למזון 

. המרעה חייב להוות מרכיב משמעותי בהזנה השנתית של בעל 100%-ל 0מוגש יכולה להיות בין 

 החיים, כדי שיהיה אפשר להתייחס אליו כאל מערכת מרעה אמתית.

את הפרות עד סוף העונה הירוקה לפחות. הניסוח הזה  2דרישת הסף היא שהמרעה חייב להזין לשובע

אינו עונה על השאלה: "מתי נכנסו לשטח?" כאן נכנסת לתמונה החלטת ממשק רעייה יסודית ביותר: 

השהיית או דחיית הרעייה בתחילת העונה הירוקה. משיקולים תיאורטיים הוכח, על ידי המודל 

(, שמעבר לצפיפות אכלוס מסוימת, השהיית רעייה היא Noy-Meir, 1975מאיר )-שוט של נויהפ

חיונית כדי למנוע את משיכתה של המערכת לנקודת שיווי משקל יציבה בביומאסה נמוכה. מכאן, 

 שמשך תקופת ההשהיה יהיה אופטימלי למספר בעלי החיים שעולים על השטח.

ם ליחידת שטח אפשר להחזיק עד סוף העונה הירוקה ברמת צריכה כמה בעלי חייאם כן השאלה היא: 

 של צומח הקרובה לשובע )כפוף להשהיה אופטימלית(?

ההנחה היא שמערכת מרעה שמכבדת את עצמה חייבת לקיים תנאי סף מינימאלי של הזנת בעלי 

במשאב אין החיים ללא תוספות מזון, במשך פרק זמן משמעותי בעונה הירוקה. רמת ניצול שפוגעת 

לה מקום בממשק תקין, כי ברמת ניצול כזו יהיה על בעלי החיים להפחית את כמות הביומאסה לרמה 

נמוכה מאוד בעונה הירוקה, מה שיגרום להם לצרוך הרבה פחות מרמת שובע. ממשק כזה אינו מקיים 

 את תנאי הסף של מערכת מרעה, כפי שהוא מוגדר כאן.

 "רווחה" –נקודת מבט  2.4

אך כפי שאסור לגרום צער לבעלי חיים,  –כמערכת ייצור  –דת מבט "רווחה" היא אמנם חקלאית נקו

חשוב לדאוג לרווחתם של חיות משק, ואפילו לאלו שמסתובבות חופשי במרעה. יש לשמור על 

התנהגות אופיינית לרעייה וכן לאפשר פעילות תקינה של מערכת העיכול. מחסור במרעה או הזנה של 

גדולות של זבל עופות פוגעים ברווחתן של החיות. כלומר, לא די בתנאי הסף של צריכת מרעה כמויות 

לשובע בעונה הירוקה, אלא על הרווחה להתקיים כל השנה, כשהמרעה חייב להוות מרכיב לא מבוטל 

 תמיד! –של המנה 

בלי לפגוע  ההיבשכמה בעלי חיים ליחידת שטח אפשר להחזיק עד סוף העונה אי לכך, השאלה היא: 

 ברווחתם?

נושא הרווחה מתאפיין בבעיות הגדרה ומדידה. עם זאת, בשנים האחרונות חלה התקדמות בתחום 

 זה, ויש לשער שבעתיד הוא יתפוס מקום די נכבד בגידולם של בעלי חיים בכלל.

  

                                                 
ביל את קצב הצריכה היומי של בעל חיים, כגון כמות הביומאסה מקובל להבדיל בין הגורמים החיצוניים שעלולים להג 2

של צומח ליחידת שטח, ובין הגורמים הפנימיים, כגון הצרכים היומיים לקיום או תכונות אנטומיות של מנגנון איסוף 
 המזון. בצריכת שובע רק הגורמים הפנימיים הם אלו שמגבילים את הצריכה, ובהקשר שלנו, הביומאסה בשפע.
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 "סביבה" –נקודת מבט  2.5

 נקודת המבט "סביבה" היא במפורש אינה חקלאית:

 ור הם רק תפקיד אחד מתוך תפקידים רבים שהשטח ממלא;הרעייה והייצ •

 negative and positiveבקביעת רמת הניצול יש להתחשב בעלויות חיצוניות, שליליות וחיוביות ) •

externalities;) 

 שיקולי הסביבה קודמים. •

ותו מהם הגבולות של רמת ניצול, שמקדמים את היעדים הסביבתיים שהוגדרו עבור אהשאלה היא: 

לדוגמה, אם קינון של מין נדיר של ציפור הוא היעד העיקרי של השטח, כושר הנשיאה הוא תא שטח? 

רמת הניצול שאינה מפריעה ליעד הזה, או רמת הניצול שתומכת ביעד הזה. ביצירת קו חיץ, דרישה 

אפשרית מהרעייה היא שלא תישאר ביומאסה עשבונית מעבר לסף מסוים בתחילת הקיץ. כושר 

נשיאה של קו חיץ זה מוגדר כרמת ניצול מינימאלית כדי לענות על הדרישה הזאת. כמובן, נקודת ה

מבט זו מתאימה מאוד לארגונים, כגון רט"ג, קק"ל ופארק רמת הנדיב. ייתכן שחשיבותה של נקודה 

וניות. זו תגדל בעתיד גם בנוגע לשטחי מרעה המיועדים לגידול בעלי חיים, בייחוד בנוגע לעלויות חיצ

 דוגמאות של עלויות חיצוניות שליליות הן זיהום נחלים, הפרעה לחוויית מטיילים ופליטת מיתן.

 "כלכלה" –נקודת מבט  2.6

כמערכת ייצור. כאן הטענה היא שהמערכת אינה רק ביולוגית  –נקודת המבט "כלכלה" היא חקלאית 

המקצועיים אלא גם במחירי התשומות אלא גם כלכלית, ולכן ניהולה צריך להתחשב לא רק בביצועים 

מה רמת הניצול האופטימלית עבור התנאים והתפוקות, כדי להגיע לניהול אופטימלי. השאלה היא: 

 הכלכליים שבהם המערכת פועלת?

מתוך שש השאלות שצוינו לעיל שלוש מהן )בנקודות המבט: "משאב", "מערכת" ו"רווחה"( מגדירות 

תרת. השאלה בנקודת המבט "בעל החיים" מגדירה גבול תחתון לרמת גבול עליון לרמת הניצול המו

הניצול המותרת בהקשר של שימוש יעיל בשטח מוגבל ברמה הלאומית. השאלה בנקודת המבט 

"סביבה" יכולה להכתיב רמת ניצול שונה מאוד ממקום למקום. ואילו השאלה בנקודת המבט 

רים, שאינה במרכז תשומת הלב. אם כן, אפשר מגדירה רמת ניצול הנגזרת משיקולים אח "כלכלה"

 לראות כי לא כל השאלות האלה מתאימות למשמעות המושג "כושר נשיאה".

 . גישות שונות העונות על השאלות3

קיימות גישות שונות שבאמצעותן אפשר לענות על השאלות שנשאלו לעיל. נתייחס כאן לארבע מהן: 

ניטור. כל אחת מהגישות היא בעלת יתרונות וחסרונות, מודל פשוט, מודל מורכב, ניסוי מבוקר ו

אצבע לחישוב כושר נשיאה, מאחר שהוא -בהתמודדותה עם השאלות שנוסחו. נפתח את הדיון בכלל

 מהווה מבוא למודל הפשוט שנציג בהמשך.
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 אצבע לכושר נשיאה-כלל 3.1

", כלומר "קח take half, leave halfאצבע שכיח לקביעת כושר נשיאה הוא: "-בארצות הברית, כלל

(. כדי להבין את משמעות Frost et al., 1994; Holechek et al., 1989)תאכל( חצי, תשאיר חצי" )

 האמרה, עלינו לענות על שתי שאלות: מדוע חצי? וחצי של מה?

זמנית בשתי נקודות המבט, "משאב" ו"בעל החיים", שהוגדרו קודם -נראה שהכלל הזה משמש בו

צי" נקבע מתוך דאגה למשאב, ושיעור זה נקבע כדי להרחיק את הסכנה של נזק למשאב. יש לכן. ה"ח

 להניח ששיעור זה מתבסס על עדויות ורמזים מהשטח, ורצו לתת לו את הביטוי הפשוט ביותר.

ללא הביומאסה של צומח עשבוני בשיא העונה הירוקה,  – Vxבנוגע ל"חצי של מה", נגדיר משתנה 

-שנתי של הביומאסה בשיא העונה. הכוונה בכלל-מוגדר כממוצע הרב Vxהדיון כאן, . למטרת רעייה

כאשר החישוב של כושר נשיאה מתאים לנקודת מבט "בעל חיים" )כלומר,  Vxהאצבע היא חצי של 

בעלי החיים נמצאים על השטח כל השנה ומקבלים מעט מאוד מזון מוגש(. העיקרון הוא פשוט: 

 ; ומחלקים זאת בצרכים של כל פרט במשך שנה.Vx ; מחשבים חציVxקובעים 

ק"ג לדונם )מספר די קרוב לממוצע הרב שנתי באזור חוות כרי דשא(. נניח  Vx = 365לדוגמה: נניח 

ק"ג ח"י ליום כאשר הביומאסה אינה מגבילה את הצריכה. הכמות על בסיס שנתי  10שפרה צורכת 

, ולכן 50%נם. "קח חצי" קובע ששיעור השימוש הוא דו 10-ק"ג לשנה, או הייצור הוא מ 3,650היא 

 דונם )מספר שכיח בצפון הארץ(. 20-הפרה זקוקה ל

של  Vxהאצבע הזה רואה את המרעה כאבוס, ואת הכמות -החשבון הנ"ל הוא שנתי סטטי ובעצם כלל

הצומח כשפוכה בשדה והפרות אוכלות אותה לפי קצב הצריכה היומי של כל פרט. האם זה סביר? 

קודם כול אפשר לטעון שבמציאות יש תקופות שבהן כמות הצומח בשדה מוגבלת מאוד, מה שעלול 

להגביל את הצריכה היומית. אך יש בעיה עקרונית יותר בגישה הזאת: היא מתעלמת מההשפעות 

ההדדיות שקיימות בין הצומח לבעל החיים. ההיגיון אומר שהייצור הראשוני תחת רעייה יהיה שונה 

 וכאן זה לא מובא בחשבון., Vx-מ

 האצבע באמצעות המודל הפשוט-בחינת כלל 3.2

קשה לבחון את השפעתה של הרעייה על הייצור הראשוני באופן אמפירי כי ייצור זה כולל את כל מה 

שנצרך, והוא קשה למדידה. עם זאת, נוכל להיעזר במודל הפשוט שמעביר אותנו מקונספציה סטטית 

דינמית. במודל זה עוקבים אחרי הביומאסה ליחידת שטח על פני הזמן. של המערכת לקונספציה 

היחידי שיש במודל. אפשר לדמיין אותו כעין קופסה שלתוכה זורם  הביומאסה היא משתנה המצב

חומר כתוצאה מפוטוסינתזה וייצור מוטמעים )צימוח(, ושמתוכה זורם חומר כתוצאה מרעייה של 

ה(. בתקופה שיש גם צימוח )כלומר בעונה הירוקה( וגם צריכה )כי בעלי החיים הנמצאים בשטח )צריכ

זמנית. אלו הם בעצם -בעלי חיים נמצאים בחלקה(, שני התהליכים של צימוח וצריכה מתרחשים בו

משתני הקצב, ולפי התפיסה שעומדת מאחורי המודל הפשוט הם תלויים במשתנה מצב. יתרה מזו, 

קצב הצימוח )בעונה הירוקה( ואת קצב הצריכה )בזמן שבעלי  משתנה המצב החשוב ביותר שקובע את
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החיים נמצאים בחלקה( הוא הביומאסה עצמה. הפונקציות המגדירות את התלות בין שני משתני 

(. השילוב של שתי פונקציות אלה יוצר נקודת 2הקצב ובין משתנה המצב שונות כמובן )ראה איור 

ה או יורדת לאחת הנקודות האלה. הדינמיקה הזאת שיווי משקל אחת או יותר והביומאסה עול

(, אך אין זה המקום להאריך בהיבט זה של המודל. Noy-Meir, 1975מאיר )-מוסברת במאמרו של נוי

אולם לפי תיאור תמציתי זה של המודל אפשר לטעון שאם יש צריכה של צומח, בהכרח יש שינוי 

ב הצימוח )כי קצב זה תלוי בביומאסה(. אם יש בביומאסה. אם יש שינוי בביומאסה, יש שינוי בקצ

שינוי בקצב הצימוח, בהכרח יש שינוי בייצור הראשוני, כי בסופו של דבר הייצור הראשוני הוא 

הסכום )האינטגרל( של קצב הצימוח מתחילת העונה ועד סופה. לכן, לפי הלוגיקה הזאת, הייצור 

 !Vx-הראשוני תחת רעייה יהיה שונה מ

ל? כדי לבחון שאלה זו יש להפוך את המודל הזה למודל כמותי, ולבצע סימולציה. לשם האם כך בפוע

כך יש להוסיף לתמונה שני משתנים שהם שתי החלטות הממשק החשובות ביותר בממשק הרעייה 

מספר בעלי חיים ליחידת שטח בעת שהם נמצאים על השטח )ולא  –באזורנו: א( צפיפות האכלוס 

ייה על השטח. כלומר, משך תקופת ההשהיה בתחילת העונה הירוקה )ערך גדול במכלאה(; ב( מועד על

 או שווה לאפס(.

עבור כל הרצה של המודל יש לקבוע את צפיפות האכלוס ואת משך ההשהיה. המודל מחשב את סך 

הייצור הראשוני על ידי סכום קצב הצימוח היומי )כאילו התקנו מונה על השסתום המייצג את קצב 

(. תהליך זה חוזר על עצמו עבור צירופים רבים של צפיפות אכלוס ומספר ימי השהיה. 2איור  הצימוח,

)כלומר ייצור ראשוני ללא רעייה(, ולכן כל ערך של סך  Vx-נוח יותר לראות את התוצאות ביחס ל

 -ק"ג לדונם( מחולק ב 5הייצור הראשוני )כולל ביומאסה התחלתית בתחילת העונה הירוקה; 

Vx(365  סיכמנו את כל ההרצות בטבלה עם גרדיאנט של צבעים כדי להמחיש את .)ק"ג לדונם

 (.3המגמות הכלליות )ראה איור 

אזור "הקריסה", בצבע אדום, מסמן צירופים של צפיפות אכלוס גבוהה ומשך השהיה שאינו מספק. 

ה בייצור הראשוני אך ביתר המרחב, ההשפעות הן מתונות למדי. ישנם אפילו צירופים שגורמים לעליי

)מסיבות שלא נפרט כאן(. בכל אופן, התשובה לשאלה האם הרעייה משפיעה על הייצור הראשוני היא 

שבאופן עקרוני כן, אך המודל מראה שההשפעה היא קטנה ברוב מרחב הפעולה. מבחינה זו המודל 

 הסטטי הוא די טוב.

ס בין הצריכה המצטברת של העדר מיום בנוגע ל"קח חצי", נשאל: עבור אותן הרצות במודל, מה היח

? שוב סיכמנו את כל ההרצות בטבלה עם גרדיאנט של צבעים כדי Vx-הכניסה עד סוף השנה, ל

(. נמצא כי היחס הזה משתנה מאוד על פני משטח 4להמחיש את המגמות הכלליות )ראה איור 

)תאים  50%ס הוא בערך התגובה, כמתואר באיור. אך יש תחום של צפיפות אכלוס והשהיה שבו היח

דונם לפרה עבור הפרמטרים  17-(. מעניין שצפיפותו של האכלוס הזה היא כ4מודגשים באיור 

 דונם לפרה שהתקבל בחשבון הסטטי לעיל. 20והמקדמים שנבחרו, מספר די דומה לאומדן של 

-להתייחס להאצבע של "קח חצי, תשאיר חצי" הגיוני לנוכח הניתוח שלנו? ההנחה שאפשר -האם כלל

Vx  כאל ייצור ראשוני תחת רעייה היא סבירה עבור עקומת צימוח רלוונטית לתנאי הארץ. המגבלה
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מכתיבה צפיפות אכלוס מסוימת. על סמך  Vx-מ 50%של צריכה מצטברת שנתית שאינה עולה על 

 ר.מחקר אמפירי ממושך בחוות כרי דשא, אין עדות לפגיעה במשאב בצפיפויות אכלוס גבוהות יות

 בחינת נקודות המבט באמצעות המודל הפשוט 3.3

(, כדי לענות על השאלה העומדת במרכזה של Noy-Meir, 1975מאיר )-נשתמש במודל הפשוט של נוי

 כל אחת מנקודות המבט שהוגדרו לעיל.

 "משאב" –נקודת מבט  3.3.1

 איזו רמת ניצול תפגע במשאב? בנקודת מבט "משאב" נשאלה השאלה: 

מודל הפשוט אינו יכול לענות על השאלה הזאת, כי אין בו התייחסות מפורשת לקרקע או על פניו ה

לזרעים; אין בו היזון חוזר של הרעייה על המקדמים של פונקציית הצימוח; ואין בו השפעה של 

 הרעייה בשנה אחת על הייצור בשנה העוקבת.

לעיל, שבצירופים מסוימים של עם זאת, ייתכן שאפשר להשתמש במודל זה אם נניח, כפי שהוסבר 

צפיפות אכלוס ומשך השהיה, המערכת קורסת. לפי המודל, הביומאסה "נמשכת" לרמה הנמוכה 

ביותר מבין שתי רמות בהן מתקיים שיווי משקל יציב. ההנחה היא שבמצב הזה יש פגיעה במשאב. 

על ידי חישוב  אחת הדרכים למפות את האזורים של משטח התגובה, שבהם המערכת קורסת, היא

(. באיור, האזור הבעייתי, המסומן 5)ראה איור  Vx-היחס בין הביומאסה בסוף העונה הירוקה ל

באדום, תלוי לא רק בצפיפות האכלוס אלא גם במשך ההשהיה. כלומר, על ידי הארכת משך ההשהיה 

 אפשר להגדיל את צפיפות האכלוס בלי לפגוע בשטח.

דונם  6-, הקצאה של פחות מכ5כגבול של אזור הקריסה, כפי שסומן באיור  0.5אם ניקח יחס של 

לפרה, ללא השהיה, תגרום לקריסה. עם זאת, הארכת משך ההשהיה יכולה למנוע קריסה אפילו 

 בצפיפויות אכלוס גבוהות ביותר.

חת הסיבות שתוכנן טיפול בשני העשורים האחרונים, במסגרת הניסוי המרכזי של חוות כרי דשא, א

דונם לפרה הייתה לבחון אם צפיפות אכלוס קיצונית כזה אכן גורמת נזק למשאב. על פניו  4.5של 

התשובה היא לא: הצומח הראה עמידות ללחצי הרעייה האלה ולא נמצאה ירידה ארוכת טווח בייצור 

ביעת הקו האדום נובעת )למשל, ביומאסה בתחילת העונה הירוקה(. לכן, מנקודת מבט "משאב", ק

בעיקר מתוך ההנחה שאף על פי שאין סימוכין אמפיריים, ההיגיון אומר שאפשר לגרום נזק למשאב 

 וכדאי להיות זהירים.

דונם לפרה בחוות כרי דשא לא בוצע באופן מלא. זאת, משום  4.5כנגד זה אפשר לטעון שהטיפול של 

נה הירוקה ניתנה לפרות גישה לחלקה סמוכה שכאשר ירדה הביומאסה לרמה נמוכה לפני סוף העו

שלא הייתה ברעייה מתחילת העונה. כתוצאה מכך הצומח בחלקה המקורית הספיק להתאושש דיו 

כדי לייצר זרעים. לא ברור מה היה קורה לצומח לּו היו הפרות נשארות בחלקה המקורית כל השנה. 

עים שלהן. לכן קשה מאוד לבחון משטר מכל מקום, היו הפרות סובלות מאוד וזה היה פוגע בביצו

 רעייה כזה בפועל.
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בהקשר הזה נדון בטענה שאפשר להגדיר כושר נשיאה של שטח במונחים של סך הכול ימי רעייה 

ליחידת שטח שאפשר להפיק. ההיגיון שעומד מאחורי הטענה הזאת היא שאין זה משנה איך נחלק 

כי בסופו של דבר, סך הכול ימי  –לי חיים ביותר ימים בעלי חיים בפחות ימים או פחות בע יותר –זאת 

 הרעייה ליחידת שטח שאפשר להפיק הוא די קבוע.

בהקשר של ממשק רעייה מעשי, ימי רעייה ליחידת שטח הם בעצם ימי נוכחות ליחידת שטח, כי 

ההנחה היא שאם בעלי החיים נמצאים על השטח הם גם צורכים צומח בקצב שהוא בתחום הסביר 

א רחוק מצריכת שובע. במודל הפשוט לא כך העניין. בעלי החיים יכולים להיות על השטח גם אם ול

כמות הביומאסה כל כך נמוכה שאין צריכה כלל, לכן יש להביא בחשבון את הצריכה המצטברת של 

בעלי החיים ולא להסתפק בימי נוכחות על השטח )המודל אינו עוסק כלל בהזנת בעלי החיים או 

תיה של הצריכה בנוגע לייצור שלהם(. כדי להמחיש זאת, נשווה את משטח התגובה של ימי בהשלכו

רעייה ליחידת שטח ונתרגם את משטח התגובה של צריכה מצטברת לימי רעייה אפקטיביים בצריכת 

 (.6שובע. האחרון הוא הצריכה המצטברת ליחידת שטח חלקי הצריכה היומית בשובע )ראה איור 

ת שני משטחי התגובה האלה רואים שבצפיפות אכלוס נמוכה מאוד הערכים די כאשר משווים א

דומים. אולם ככל שמגדילים את צפיפות האכלוס הפער גדל, בייחוד ללא השהיה. לכן, חשוב 

להשתמש במשטח התגובה השני כשדנים בימי רעייה ליחידת שטח. מסתבר שמספר ימי הרעייה 

דונם לפרה,  7-דונם לפרה עד לכ 50-דילים את צפיפות האכלוס מלדונם עולה באופן ליניארי כאשר מג

כאשר ההשהיה מותאמת לצפיפות האכלוס. הטענה שסך הכול ימי רעייה ליחידת שטח שאפשר 

להפיק הוא די קבוע, אינה נתמכת על ידי המודל הפשוט. מבחינת הערכים עצמם, תוצאותיו של 

-דונם לפרה, וכ 18מי רעייה לדונם בצפיפות אכלוס של י 15-הניסוי ארוך הטווח בכרי דשא מראות: כ

דונם לפרה. המודל הפשוט תואם לתוצאות אלה בצפיפות  9ימי רעייה לדונם בצפיפות אכלוס של  21

האכלוס הנמוכה, אך מצביע על פוטנציאל הרבה יותר גבוה בצפיפות האכלוס הגבוהה. סיבה אפשרית 

השהיה לצפיפות האכלוס, אלא בעלי החיים הוכנסו לכך היא שבניסוי בשדה לא הותאם משך ה

לחלקות באותו מועד בשני הטיפולים. אם כתוצאה מכך הייתה הכניסה מוקדמת מדי בצפיפות 

 האכלוס הגבוהה, ייתכן מאוד שזה השפיע לרעה על סך הכול ימי הרעייה שהופקו מהשטח.

 "בעל החיים" –נקודת מבט  3.3.2

כמה בעלי חיים ליחידת שטח אפשר להחזיק כל השנה לה השאלה: בנקודת מבט "בעל החיים" נשא

 ללא תוספות מזון? 

כדי לענות על שאלה זו באמצעות המודל הפשוט נבטא את הצריכה המצטברת לפרה, מיום כניסתה 

מראה את משטח  7יום. איור  365לשטח עד סוף השנה, ביחס לצרכים השנתיים שלה על בסיס 

דונם לפרה  50אפילו בצפיפות אכלוס נמוכה מאוד של  1-חס אינו מגיע להתגובה של היחס הזה. הי

 365של  Vx)שידוע כצפיפות אכלוס שבה אפשר להחזיק פרה כל השנה ללא תוספות מזון עבור ערך 

ק"ג לדונם(. הסיבה לכך היא משום שהמודל אינו מתחשב בצריכה של צומח קמל )שנשאר מהעונה 

העונה הירוקה. לפיכך, יש לראות ביחס שהתקבל, בצפיפות אכלוס  הקודמת(, בתקופה הראשונה של

דונם  17-דונם לפרה, בסיס להשוואה. ערכים נמוכים יותר מתקבלים בצפיפות אכלוס של כ 50של 

 לפרה ומטה.
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 "מערכת" –נקודת מבט  3.3.3

עונה כמה בעלי חיים ליחידת שטח אפשר להחזיק עד סוף הבנקודת מבט "מערכת" נשאלה השאלה: 

  הירוקה ברמת צריכה של צומח הקרובה לשובע?

כדי לענות על שאלה זו נגביל את הרצת המודל לעונה הירוקה בלבד. נצייר משטח תגובה שמראה את 

הצריכה היומית הממוצעת לראש )עבור כל אותם הימים שהפרות על השטח(, ביחס לצריכת השובע 

זה. רואים שצריכה לשובע כל ימי הרעייה מחייבת מראה את משטח התגובה של היחס ה 8שלהן. איור 

השהיה בכל צפיפות אכלוס. )התחשבות בצריכה של צומח קמל מהשנה הקודמת עשויה להרחיב את 

כערך מינימאלי בקביעת  0.9אזור המשטח שבו הצריכה היא לשובע כל ימי הרעייה.( אם ניקח יחס של 

פשר להשיג את הסף הזה בכל צפיפות אכלוס צפיפות האכלוס ואת משך תקופת ההשהיה, נראה שא

 50ימי השהיה בצפיפות של  60-(. יש צורך ב8וללא שינויים גדולים במשך תקופת ההשהיה )ראה איור 

 דונם לפרה. 6-ימים בלבד בצפיפות של כ 10-דונם לפרה, וזה מתארך ב

 "רווחה" –נקודת מבט  3.3.4

חיים ליחידת שטח אפשר להחזיק עד סוף העונה כמה בעלי בנקודת מבט "רווחה" נשאלה השאלה: 

  היבשה בלי לפגוע ברווחתם?

כדי לענות על שאלה זו נריץ את המודל עבור מחזור שנתי שלם. כמו כן, נצייר משטח תגובה שמראה 

את הצריכה היומית הממוצעת לראש )עבור כל אותם הימים שהפרות על השטח(, ביחס לצריכת 

את משטח התגובה של היחס הזה. גם כאן רואים שההשהיה חשובה  מראה 9השובע שלהן. איור 

אפילו בצפיפויות אכלוס נמוכות. גם אם עומדים על כך שיהיו לפחות חודשיים של רעייה במרעה ירוק 

ימי השהיה(, עדיין אפשר להגיע לצפיפויות אכלוס גבוהות  120-)כלומר, כניסה לשטח לא יאוחר מ

 0.90, הקו שמגדיר יחס צריכה של 9שמבצעים השהיה נכונה. באיור מאוד במושגים שלנו, בתנאי 

 מראה תגובה לא אחידה לעלייה בצפיפות האכלוס.

 "סביבה" –נקודת מבט  3.3.5

מהם הגבולות של רמת ניצול, שמקדמים את היעדים בנקודת מבט "סביבה" נשאלה השאלה: 

  הסביבתיים שהוגדרו עבור אותו תא שטח?

ל להועיל אם מגדירים את המטרה במושגים של ביומאסה בלבד; כל מטרה אחרת המודל הפשוט יכו

אינה שייכת לכאן. דוגמה חשובה של מטרה מבוססת ביומאסה היא הרצון של מנהל שטח לסיים את 

העונה הירוקה בביומאסה נמוכה בהקשר של הקטנת סיכוני שריפות. כדי לבחון את המטרה הזאת 

העונה הירוקה בלבד, ונבטא את הביומאסה בסוף העונה הירוקה ביחס נשתמש בהרצות שכוללות את 

(. האיור מראה בבירור כי אי אפשר לסיים את העונה הירוקה עם מעט ביומאסה 5)ראה איור  Vx-ל

בשטח, אלא אם כן באזור הקריסה של המערכת פועלים כפי שהוגדר לעיל )כלומר, צירופים של 

(. היות ואזור הקריסה מאופיין על ידי צריכה מוגבלת מאוד של צפיפות אכלוס גבוהה והשהיה קצרה

הפרט, המגדל אינו מעוניין לספק שירותי רעייה כאלה. במקרה זה, השאלה אם שילוב של רעייה עם 

מתן תוספות מזון בשטח יכול לפתור את הקונפליקט הזה, נשארת פתוחה. סיבוך אחד הוא תופעה של 
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מזון מוסף נצרך על חשבון צריכה של צומח. בספרות האומדנים של  (, שבהsubstitution"החלפה" )

 שיעור ההחלפה משתנים מאוד.

 "כלכלה" –נקודת מבט  3.3.6

מה רמת הניצול האופטימלית עבור התנאים הכלכליים בנקודת מבט "כלכלה" נשאלה השאלה: 

 שבהם המערכת פועלת?

ת המודל באופן משמעותי. יש להגדיר את כדי לבחון את נקודת המבט "כלכלה" יש צורך להרחיב א

התפוקה של המערכת, אם זה ק"ג תוספת משקל חי לדונם או מספר ולדות גמולים, בעלי משקל ידוע, 

לדונם. בגישה הפשוטה ביותר לחישוב תפוקה מניחים כי מצד בעלי החיים הביצועים המקצועיים 

ומשלימים את הפער בין האידיאל הזה  תקינים, כפי שצפויים להתקבל ברמת צריכה הקרובה לשובע,

והצריכה בפועל על ידי מזון מוסף )הגישה מתעלמת מנושא ההחלפה שהוזכר לעיל(. אם ידוע מחיר 

הבשר ומחיר המזון המוסף, אפשר לחשב את הרווח )ההפרש בין ההכנסות ממכירת בשר ובין 

ונחים: צפיפות האכלוס )של ההוצאות מקניית מזון מוגש(. ההכנסות תהיינה המכפלה של ארבעה מ

הפרות(, משקל הוולד במכירה, מחיר הבשר ליחידת משקל ומספר הגמולים לפרה. הוצאות המזון 

תהיינה הדרישה למזון )צפיפות אכלוס כפול צריכת שובע כפול מספר הימים בשנה(, פחות הצריכה 

רווח עבור סט מסוים  מראה את משטח התגובה של 10המצטברת של מרעה, כפול מחיר המזון. איור 

של ערכי פרמטרים. במקרה הזה, האופטימום הוא לפעול בצפיפות אכלוס גבוהה מאוד ביחס לנהוג 

 בפועל.

 בחינת נקודות המבט באמצעות המודל המורכב 3.4

(. מדובר 1985, פותח על ידי זליגמן וויץ )BEEFXמודל מורכב של ייצור בשר מעדר בקר, במרעה בשם 

לי ששונה לחלוטין מהמודל הפשוט, בכך שהוא מטפל באופן מפורש ברשימה ארוכה כלכ-במודל ביו

של גורמים, כגון מבנה העדר, גודל הפרה, התעברות, המלטה, גמילה, תוספת משקל, מזון מוגש 

ומחירים. המודל משלב תחשיב מפורט של כלכלת העדר עם מודל דינמי מבחינת המרעה. אפשר לבחון 

ת המבט שנבדקו לעיל באמצעות המודל הפשוט, אם כי לא נעשה זאת במסגרת בעזרתו את כל נקודו

בין מורכבות ותיאור  trade-offהמאמר הנוכחי. עם זאת, כמו בכל יישום של מודלים וסימולציה, יש 

ובין היכולת להבין את המודל ולהפיק תובנות.  –שנותן ביטוי לגורמים רבים  –מפורט של המציאות 

 ות רבה כדי להפוך מודל ל"קופסה שחורה" בנוגע לרוב המשתמשים.לא דרושה מורכב

 גישות אמפיריות להערכת כושר נשיאה 3.5

בהערכת כושר נשיאה אי אפשר להסתמך על מודלים בלבד והאידיאל הוא לשלב את השימוש בהם עם 

יועד גישות אמפיריות. סוג אחד של עבודה אמפירית הוא הניסוי המבוקר. בארץ יש אתר אחד שמ

לניסויים מבוקרים, בקשת רחבה של נושאים שקשורים לייצור בשר מעדר בקר, שרועה על צומח 

 חוות כרי דשא. חווה זו היא עמוד השדרה האמפירי בכל דיון בנושא כושר נשיאה. –עשבוני 
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אך הניסוי המבוקר כרוך במגבלה: בכל רגע נתון, אפשר לבחון מעט מאוד טיפולים או צירופים של 

ולים, בין היתר, בגלל שיקולים סטטיסטיים בעניין הגדרת היחידה הניסויית וקביעת גודל המדגם, טיפ

 עלות ולוגיסטיקה. יתרה מזו, חובה לבחון כל טיפול על פני לא מעט שנים.

במקביל לגישה האפידמיולוגית בתחום הרפואה, ניטור של ממשק הרעייה ברמת החלקה )כולל 

קהל רחב של מגדלים, יכול לתרום רבות לדיון בנושא כושר נשיאה. בגישה  שימוש במזון מוגש(, בקרב

זו מתפשרים על הבקרה, על מבנה מאוזן של טיפולים, על חזרות דומות ועל טיב הנתונים שהגישה 

הניסויית מספקת, אך מפצים על ידי איסוף כמות גדולה יחסית של נתונים. כדי להתקדם לעידן של 

מה ארצית, חייבת לקום תשתית לרישום יומן רעייה וכן רישום של השימוש ניטור ממשק רעייה בר

במזון מוגש ברמת החלקה. כפי שראינו, באמצעות המודל הפשוט שתואר לעיל, לממשק רעייה 

)צפיפות אכלוס והשהיה( השפעה עצומה על הצומח. לפיכך, כדי ללמוד על מצבו של המרעה בחלקה 

הוא  –כלומר, מה עבר על החלקה הזאת בשנים האחרונות  –רעייה מסוימת, מידע בסיסי על ממשק ה

חיוני. תשתית מידע כזו יכולה לעזור מאוד בקביעת הקשר הכמותי בין צפיפות אכלוס ובין כמות מזון 

 .1מוגש לראש, כמתואר באיור 

 . דיון ומסקנות4

שונות עומדות מאחורי למושג היסודי שנקרא "כושר נשיאה" אין הגדרה אחת פשוטה, משום שכוונות 

השימוש בו. לכן, כאשר המושג מוצא שימוש בחקיקה, בקביעת גובה התמיכה הכספית או בהנחיות 

למגדלים, רצוי לתת לו הגדרה מדויקת. במאמר זה טענו כי הדגשים שונים או "נקודות מבט" שונות 

חקרנו את משמעותן של  מובילים להגדרות שונות של כושר נשיאה, ושאפשר לתת ביטוי כמותי לכולן.

הגדרות שונות אלו באמצעות מודל פשוט של מערכת מרעה. הפרמטרים של המודל הותאמו לתנאיה 

של חוות כרי דשא. המודל הראה שעל פני טווח רחב של צפיפות אכלוס, השהיית הרעייה בתחילת 

ערכי אלא קו שמגדיר -העונה הירוקה יכולה לפצות על עלייה בצפיפות. כלומר, כושר הנשיאה אינו חד

צירופים שונים של צפיפות אכלוס והשהיה. מיקומו של הקו תלוי בנקודת המבט של כושר נשיאה 

דונם לפרה, כפי שנהוג באזורים רבים בארץ, אינה  20-שבוחנים. לפי המודל, צפיפות אכלוס של כ

 מתקרבת לקו של כל אחת מנקודות המבט.

ניצול. -מתאימה לשמש לסיווג שטחים או כקריטריון לתתההגדרה לפי נקודת מבט "בעל החיים" 

ההגדרה מיוחדת בכך שעבור תנאים מוגדרים מבחינת מקדמי הפונקציות המתמטיות של המודל, 

ערכית, כי לפי ההגדרה אין השהיית רעייה בתחילת העונה הירוקה. סיווג השטחים -התשובה היא חד

לקיים ללא השהיית רעייה וללא תוספות מזון. מתבסס על מספר בעלי חיים ליחידת שטח שאפשר 

ניצול פירושו שאין הצדקה )מנקודת מבט לאומית( לאפשר צפיפות אכלוס נמוכה מזו -קריטריון תת

המצוינת בסיווג השטחים. ההגדרה לפי נקודת מבט "משאב" יכולה לשמש לקביעת גבול עליון למה 

ל צפיפות אכלוס ומשך תקופת ההשהיה. שמותר. במקרה הזה הגבול הוא קו שמגדיר צירופים ש

ההגדרה לפי נקודת מבט "כלכלה" מסבירה מה כדאי לעשות מבחינה כלכלית, ואפשר כמובן לבחון 

 אם הפתרון נמצא גם בתוך המרחב שהוגדר על ידי ההגדרות האחרות.
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עייה פרמטר יסודי ביותר של המערכת הוא הביומאסה של צומח עשבוני בשיא העונה הירוקה, ללא ר

(Vx .סביר להניח שכל גישה לקביעת כושר הנשיאה של שטחי מרעה בארץ תדרוש את הנתון הזה .)

ברמה אזורית או לאומית, ברזולוציה מרחבית  Vxנראה שהשאלה, אם הטכנולוגיה בשלה למפות את 

 מספקת וברמת דיוק מספקת, עדיין נשארה פתוחה, ולכן יש מקום לבחון אותה.

שת הערוצים של חקר מדעי שעומדים לרשותנו: גישות תיאורטיות )מודלים(, כדאי לנצל את שלו

ניסויים מבוקרים בחוות מחקר וניטור במשקים. בנוגע לאחרון, אפשר לפתח יישומון שהוא יומן 

רעייה )כולל השימוש במזון מוגש(, ברמת החלקה עבור המגדל ו/או מתכנן המרעה. אוטומציה מלאה 

כזה אינה נראית באופק. כווריאציה לגישת הניטור, אפשר לכוון את איסוף של ניהול יומן רעייה 

המידע מהשטח למקומות שסובלים לכאורה מרעיית יתר, ולנסות לאפיין את ממשק הרעייה בכל 

 מקום כזה. קטלּוג של מקרים באופן זה יעזור לתחום את גבולותיו של ממשק תקין.
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http://www.cattlenetwork.com/advice-and-tips/cowcalf-producer/grass-farmer-first-beef-

producer-second-take-half-leave-half 

http://extension.arizona.edu/sites/extension.arizona.edu/files/pubs/az1352.pdf 

https://extension.usu.edu/files/publications/publication/NR_RM_04.pdf 
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http://texnat.tamu.edu/library/publications/stocking-rate-decisions/
https://www.youtube.com/watch?v=EdQgOJyfAAg
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מזון הכמות בין ו (מספר בעלי חיים ליחידת שטחצפיפות האכלוס )הקשר בין  ייצוג סכמתי של. 1איור 

מינימום הכרחי של כמות מזון  תאו שווה לאפס( מסמל ה)שיכולה להיות גדול Fמוגש לראש. הרמה ה

את צפיפות האכלוס המרבית בממשק  תמסמל Aלראש, ללא קשר לצפיפות אכלוס. הרמה מוגש 

 . Fהעונה הירוקה וללא תוספות מזון מעבר לרמה  ללא השהיית רעייה בתחילתרעייה 
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הביומאסה  –מצב אחד  . ייצוג סכמתי של המודל הפשוט של מערכת מרעה. במודל ישנו משתנה2איור 

קצב הצימוח תלוי, בין היתר, בכמות  הביומאסה מתווספת על ידי צימוח.)משקל ליחידת שטח(. 

על ידי צריכה של בעלי החיים. קצב  נגרעת ביומאסהההביומאסה ולפי הפונקציה הלוגיסטית. 

קצב הצריכה  פונקציית רוויה.הצריכה לפרט תלוי גם הוא, בין היתר, בכמות הביומאסה, אך כאן לפי 

חיים ליחידת שטח )צפיפות השל קצב הצריכה לפרט ומספר בעלי א המכפלה וליחידת שטח ה

אם כמות  –לחלוטין  –קצב הצריכה יקבע בין האכלוס(. המאזן בכל רגע נתון בין קצב הצמיחה ו

הביומאסה בשטח תעלה או תרד באותו רגע. השילוב של שתי הפונקציות מוביל לקיומן של נקודות 

 (.Noy-Meir 1975מאיר )-על פי מאמרו של נוי נמשכת.שיווי משקל שאליהן הביומאסה 
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 (מספר בעלי החיים ליחידת שטח(, עבור צירופים שונים של צפיפות אכלוס )xVמשטח התגובה של הייצור הראשוני בפועל, ביחס לייצור הראשוני ללא רעייה ). 3איור 

ההתחלתית בתחילת העונה הירוקה. את  היומי בתוספת הביומאסהכום קצב הצימוח הייצור הראשוני בפועל מחושב כס .העונה הירוקה בתחילת משך ההשהיהשל ו

 0.1(, שהוא cows/dunamבא לידי ביטוי במודל עצמו; מספר פרות לדונם ) כפי שזה(, cows/haלבטא בשלוש צורות: מספר פרות להקטר ) אפשרצפיפות האכלוס 

( length of defermentבתחילת העונה הירוקה ) משך ההשהיההמספר ההופכי של מספר פרות לדונם.  (, שהואdunam/cowמספר פרות להקטר; מספר דונם לפרה )

האיור מראה ערכי השהיה  ,א אורך העונה הירוקה. לכןייום, שה 180-משתנים עבור השהיה ארוכה מ אינםהיבשה, הערכים  מוגדר בימים. היות ואין צימוח בעונה

 י ספרות אחרי הנקודה העשרונית. תוגלים לשיום בלבד. ערכי היחס מע 180עד 

 

dunam/cow cow/dunam cows/ha 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

50.0 0.02 0.2 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.03 1.03 1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 1.00 1.00 1.00

25.0 0.04 0.4 1.07 1.07 1.07 1.07 1.08 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1.01 1.00 1.00

16.7 0.06 0.6 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.11 1.11 1.11 1.10 1.09 1.08 1.07 1.06 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 1.00

12.5 0.08 0.8 1.11 1.11 1.11 1.11 1.12 1.13 1.14 1.14 1.13 1.12 1.11 1.09 1.07 1.06 1.04 1.03 1.01 1.00 1.00

10.0 0.10 1 1.11 1.11 1.11 1.11 1.13 1.15 1.16 1.16 1.16 1.15 1.13 1.11 1.09 1.07 1.05 1.03 1.02 1.01 1.00

8.3 0.12 1.2 1.09 1.09 1.09 1.10 1.12 1.15 1.17 1.18 1.18 1.17 1.15 1.13 1.11 1.08 1.06 1.04 1.02 1.01 1.00

7.1 0.14 1.4 1.05 1.05 1.05 1.06 1.10 1.14 1.18 1.20 1.20 1.20 1.18 1.15 1.12 1.10 1.07 1.04 1.02 1.01 1.00

6.3 0.16 1.6 0.99 0.99 0.99 1.01 1.05 1.11 1.17 1.21 1.22 1.22 1.20 1.17 1.14 1.11 1.08 1.05 1.03 1.01 1.00

5.6 0.18 1.8 0.91 0.91 0.91 0.93 0.99 1.07 1.15 1.21 1.23 1.23 1.22 1.19 1.16 1.12 1.09 1.06 1.03 1.01 1.00

5.0 0.20 2 0.82 0.82 0.82 0.85 0.91 1.00 1.11 1.20 1.24 1.25 1.23 1.20 1.17 1.13 1.10 1.06 1.03 1.01 1.00

4.5 0.22 2.2 0.73 0.73 0.73 0.75 0.82 0.92 1.06 1.17 1.24 1.26 1.25 1.22 1.18 1.14 1.11 1.07 1.04 1.01 1.00

4.2 0.24 2.4 0.65 0.65 0.65 0.67 0.73 0.84 0.99 1.14 1.23 1.27 1.26 1.23 1.20 1.16 1.11 1.07 1.04 1.01 1.00

3.8 0.26 2.6 0.58 0.58 0.58 0.60 0.65 0.75 0.91 1.09 1.21 1.27 1.27 1.25 1.21 1.17 1.12 1.08 1.04 1.01 1.00

3.6 0.28 2.8 0.53 0.53 0.53 0.54 0.59 0.67 0.83 1.02 1.19 1.27 1.28 1.26 1.22 1.18 1.13 1.08 1.04 1.01 1.00

3.3 0.30 3 0.48 0.48 0.48 0.50 0.53 0.61 0.75 0.95 1.15 1.26 1.28 1.27 1.23 1.19 1.14 1.09 1.05 1.01 1.00

3.1 0.32 3.2 0.45 0.45 0.45 0.46 0.49 0.56 0.68 0.88 1.10 1.24 1.29 1.28 1.24 1.20 1.14 1.09 1.05 1.02 1.00

2.9 0.34 3.4 0.42 0.42 0.42 0.43 0.46 0.52 0.63 0.81 1.04 1.22 1.28 1.28 1.25 1.20 1.15 1.10 1.05 1.02 1.00

2.8 0.36 3.6 0.40 0.40 0.40 0.41 0.43 0.49 0.58 0.75 0.98 1.18 1.28 1.29 1.26 1.21 1.16 1.10 1.05 1.02 1.00

length of deferment



59 

 

 

(, עבור xVביחס לייצור הראשוני ללא רעייה ), השנה סוף מתחילת הרעייה בסוף תקופת ההשהיה עד העדר של המצטברת משטח התגובה של הצריכה. 4 איור

מסומן בקו. ערכי היחס  0.5-קונטור של יחס של כ .העונה הירוקהבתחילת  משך ההשהיהשל ו (מספר בעלי החיים ליחידת שטחצירופים שונים של צפיפות אכלוס )

 י ספרות אחרי הנקודה העשרונית.תמעוגלים לש

 
 הגדלה של החלק השמאלי של האיור

 

dunam/cow cow/dunam cows/ha 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360

50.0 0.02 0.2 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00

25.0 0.04 0.4 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.00

16.7 0.06 0.6 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.45 0.44 0.42 0.40 0.39 0.37 0.35 0.33 0.32 0.30 0.28 0.27 0.25 0.23 0.21 0.20 0.18 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01

12.5 0.08 0.8 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62 0.60 0.58 0.56 0.54 0.51 0.49 0.47 0.44 0.42 0.40 0.38 0.35 0.33 0.31 0.29 0.26 0.24 0.22 0.19 0.17 0.15 0.12 0.10 0.08 0.06 0.03 0.01

10.0 0.10 1 0.81 0.81 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.79 0.77 0.75 0.72 0.69 0.66 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.50 0.47 0.44 0.41 0.38 0.36 0.33 0.30 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16 0.13 0.10 0.07 0.04 0.01

8.3 0.12 1.2 0.92 0.92 0.92 0.93 0.94 0.95 0.95 0.95 0.93 0.91 0.88 0.85 0.82 0.79 0.75 0.72 0.69 0.66 0.62 0.59 0.56 0.53 0.49 0.46 0.43 0.39 0.36 0.32 0.29 0.26 0.22 0.19 0.15 0.12 0.08 0.05 0.01

7.1 0.14 1.4 0.97 0.97 0.97 0.98 1.01 1.03 1.05 1.06 1.05 1.03 1.00 0.97 0.93 0.89 0.86 0.82 0.79 0.75 0.72 0.68 0.65 0.61 0.57 0.53 0.50 0.46 0.42 0.38 0.34 0.30 0.26 0.22 0.18 0.14 0.10 0.06 0.02

6.3 0.16 1.6 0.95 0.95 0.95 0.96 1.01 1.06 1.11 1.13 1.13 1.12 1.09 1.06 1.02 0.98 0.94 0.90 0.87 0.83 0.80 0.76 0.73 0.69 0.65 0.61 0.56 0.52 0.48 0.43 0.39 0.34 0.29 0.25 0.20 0.16 0.11 0.06 0.02

5.6 0.18 1.8 0.88 0.88 0.88 0.90 0.96 1.03 1.11 1.16 1.18 1.17 1.15 1.12 1.08 1.04 1.00 0.96 0.93 0.89 0.86 0.83 0.80 0.76 0.72 0.68 0.63 0.58 0.53 0.48 0.43 0.38 0.33 0.28 0.23 0.18 0.12 0.07 0.02

5.0 0.20 2 0.79 0.79 0.79 0.82 0.88 0.97 1.08 1.16 1.20 1.21 1.19 1.16 1.12 1.08 1.04 1.00 0.97 0.94 0.91 0.89 0.86 0.83 0.79 0.74 0.69 0.64 0.59 0.54 0.48 0.42 0.37 0.31 0.25 0.20 0.14 0.08 0.02

4.5 0.22 2.2 0.70 0.70 0.70 0.73 0.79 0.90 1.03 1.14 1.21 1.23 1.21 1.18 1.15 1.11 1.06 1.02 0.99 0.96 0.94 0.92 0.90 0.88 0.84 0.80 0.75 0.70 0.64 0.59 0.53 0.47 0.40 0.34 0.28 0.22 0.15 0.09 0.03

4.2 0.24 2.4 0.62 0.62 0.62 0.64 0.70 0.81 0.96 1.11 1.20 1.24 1.23 1.20 1.17 1.12 1.08 1.04 1.00 0.97 0.96 0.95 0.93 0.91 0.88 0.85 0.81 0.75 0.70 0.64 0.57 0.51 0.44 0.37 0.30 0.23 0.17 0.10 0.03

3.8 0.26 2.6 0.55 0.55 0.55 0.57 0.62 0.72 0.88 1.06 1.18 1.24 1.24 1.22 1.18 1.14 1.09 1.05 1.01 0.98 0.96 0.96 0.95 0.94 0.92 0.89 0.85 0.80 0.75 0.68 0.62 0.55 0.48 0.40 0.33 0.25 0.18 0.10 0.03

3.6 0.28 2.8 0.50 0.50 0.50 0.51 0.56 0.65 0.80 0.99 1.16 1.24 1.25 1.23 1.19 1.15 1.10 1.05 1.01 0.98 0.97 0.96 0.96 0.95 0.94 0.92 0.89 0.85 0.79 0.73 0.66 0.59 0.51 0.43 0.35 0.27 0.19 0.11 0.03

3.3 0.30 3 0.46 0.46 0.46 0.47 0.50 0.58 0.72 0.92 1.12 1.23 1.26 1.24 1.20 1.16 1.11 1.06 1.02 0.98 0.97 0.97 0.97 0.96 0.95 0.94 0.92 0.88 0.83 0.77 0.70 0.63 0.55 0.46 0.38 0.29 0.21 0.12 0.03

3.1 0.32 3.2 0.42 0.42 0.42 0.43 0.46 0.53 0.65 0.85 1.07 1.21 1.26 1.25 1.21 1.17 1.12 1.07 1.02 0.99 0.97 0.97 0.97 0.97 0.96 0.95 0.94 0.91 0.87 0.81 0.74 0.67 0.58 0.49 0.40 0.31 0.22 0.13 0.04

2.9 0.34 3.4 0.39 0.39 0.39 0.40 0.43 0.49 0.60 0.78 1.01 1.19 1.26 1.26 1.22 1.18 1.12 1.07 1.02 0.99 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.96 0.95 0.93 0.90 0.85 0.78 0.70 0.62 0.52 0.43 0.33 0.23 0.14 0.04

2.8 0.36 3.6 0.37 0.37 0.37 0.38 0.40 0.46 0.56 0.72 0.95 1.16 1.25 1.26 1.23 1.18 1.13 1.07 1.03 0.99 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.96 0.96 0.94 0.92 0.88 0.82 0.74 0.65 0.55 0.45 0.35 0.25 0.15 0.04

length of deferment

dunam/cow cow/dunam cows/ha 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

50.0 0.02 0.2 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11

25.0 0.04 0.4 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.23 0.22 0.21

16.7 0.06 0.6 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.45 0.44 0.42 0.40 0.39 0.37 0.35 0.33 0.32

12.5 0.08 0.8 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62 0.60 0.58 0.56 0.54 0.51 0.49 0.47 0.44 0.42

10.0 0.10 1 0.81 0.81 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.79 0.77 0.75 0.72 0.69 0.66 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52

8.3 0.12 1.2 0.92 0.92 0.92 0.93 0.94 0.95 0.95 0.95 0.93 0.91 0.88 0.85 0.82 0.79 0.75 0.72 0.69 0.66 0.62

7.1 0.14 1.4 0.97 0.97 0.97 0.98 1.01 1.03 1.05 1.06 1.05 1.03 1.00 0.97 0.93 0.89 0.86 0.82 0.79 0.75 0.72

6.3 0.16 1.6 0.95 0.95 0.95 0.96 1.01 1.06 1.11 1.13 1.13 1.12 1.09 1.06 1.02 0.98 0.94 0.90 0.87 0.83 0.80

5.6 0.18 1.8 0.88 0.88 0.88 0.90 0.96 1.03 1.11 1.16 1.18 1.17 1.15 1.12 1.08 1.04 1.00 0.96 0.93 0.89 0.86

5.0 0.20 2 0.79 0.79 0.79 0.82 0.88 0.97 1.08 1.16 1.20 1.21 1.19 1.16 1.12 1.08 1.04 1.00 0.97 0.94 0.91

4.5 0.22 2.2 0.70 0.70 0.70 0.73 0.79 0.90 1.03 1.14 1.21 1.23 1.21 1.18 1.15 1.11 1.06 1.02 0.99 0.96 0.94

4.2 0.24 2.4 0.62 0.62 0.62 0.64 0.70 0.81 0.96 1.11 1.20 1.24 1.23 1.20 1.17 1.12 1.08 1.04 1.00 0.97 0.96

3.8 0.26 2.6 0.55 0.55 0.55 0.57 0.62 0.72 0.88 1.06 1.18 1.24 1.24 1.22 1.18 1.14 1.09 1.05 1.01 0.98 0.96

3.6 0.28 2.8 0.50 0.50 0.50 0.51 0.56 0.65 0.80 0.99 1.16 1.24 1.25 1.23 1.19 1.15 1.10 1.05 1.01 0.98 0.97

3.3 0.30 3 0.46 0.46 0.46 0.47 0.50 0.58 0.72 0.92 1.12 1.23 1.26 1.24 1.20 1.16 1.11 1.06 1.02 0.98 0.97

3.1 0.32 3.2 0.42 0.42 0.42 0.43 0.46 0.53 0.65 0.85 1.07 1.21 1.26 1.25 1.21 1.17 1.12 1.07 1.02 0.99 0.97

2.9 0.34 3.4 0.39 0.39 0.39 0.40 0.43 0.49 0.60 0.78 1.01 1.19 1.26 1.26 1.22 1.18 1.12 1.07 1.02 0.99 0.97

2.8 0.36 3.6 0.37 0.37 0.37 0.38 0.40 0.46 0.56 0.72 0.95 1.16 1.25 1.26 1.23 1.18 1.13 1.07 1.03 0.99 0.97

length of deferment



60 

 

 

מספר בעלי החיים (, עבור צירופים שונים של צפיפות אכלוס )xVלייצור הראשוני ללא רעייה ) הירוקה, ביחס העונה בסוף . משטח התגובה של הביומאסה5איור 

א אורך ייום, שה 180-משתנים עבור השהיה ארוכה מאינם היות ואין צימוח בעונה היבשה, הערכים  .בתחילת העונה הירוקה משך ההשהיהשל ו (ליחידת שטח

צירופים של צפיפות אכלוס והשהיה  מסומן בקו. הצבע אדום מראה 0.5-יום בלבד. קונטור של יחס של כ 180האיור מראה ערכי השהיה עד  ,העונה הירוקה. לכן

 י ספרות אחרי הנקודה העשרונית.תערכי היחס מעוגלים לש ."קורסת" )כלומר, נמשכת לנקודת שיווי משקל בביומאסה נמוכה( המערכת בהםש

 
 

  

dunam/cow cow/dunam cows/ha 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

50.0 0.02 0.2 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00

25.0 0.04 0.4 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.98 0.99 1.00

16.7 0.06 0.6 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.91 0.92 0.92 0.93 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95 0.96 0.96 0.97 0.98 1.00

12.5 0.08 0.8 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86 0.87 0.89 0.90 0.91 0.91 0.92 0.93 0.93 0.94 0.95 0.95 0.96 0.98 1.00

10.0 0.10 1 0.79 0.79 0.79 0.80 0.81 0.83 0.85 0.86 0.88 0.89 0.90 0.91 0.91 0.92 0.93 0.94 0.96 0.97 1.00

8.3 0.12 1.2 0.72 0.72 0.72 0.73 0.75 0.78 0.80 0.83 0.85 0.86 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 0.95 0.97 1.00

7.1 0.14 1.4 0.64 0.64 0.64 0.65 0.68 0.72 0.75 0.79 0.81 0.84 0.85 0.87 0.88 0.89 0.90 0.92 0.94 0.96 1.00

6.3 0.16 1.6 0.55 0.55 0.55 0.56 0.60 0.64 0.70 0.74 0.78 0.81 0.83 0.84 0.86 0.87 0.89 0.91 0.93 0.96 1.00

5.6 0.18 1.8 0.45 0.45 0.45 0.46 0.50 0.56 0.63 0.69 0.74 0.77 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.95 1.00

5.0 0.20 2 0.35 0.35 0.35 0.37 0.40 0.47 0.55 0.63 0.69 0.74 0.77 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.91 0.95 1.00

4.5 0.22 2.2 0.27 0.27 0.27 0.28 0.31 0.37 0.46 0.56 0.64 0.70 0.74 0.77 0.80 0.82 0.85 0.87 0.90 0.94 1.00

4.2 0.24 2.4 0.20 0.20 0.20 0.21 0.23 0.28 0.37 0.49 0.59 0.66 0.71 0.75 0.78 0.80 0.83 0.86 0.89 0.94 1.00

3.8 0.26 2.6 0.16 0.16 0.16 0.16 0.18 0.21 0.29 0.41 0.53 0.62 0.68 0.72 0.76 0.79 0.82 0.85 0.89 0.93 1.00

3.6 0.28 2.8 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.16 0.22 0.33 0.46 0.57 0.64 0.69 0.73 0.77 0.80 0.84 0.88 0.93 1.00

3.3 0.30 3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.16 0.25 0.39 0.52 0.61 0.66 0.71 0.75 0.78 0.82 0.87 0.92 1.00

3.1 0.32 3.2 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.12 0.19 0.32 0.46 0.57 0.63 0.69 0.73 0.77 0.81 0.86 0.92 1.00

2.9 0.34 3.4 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10 0.14 0.25 0.41 0.52 0.60 0.66 0.71 0.75 0.80 0.85 0.91 1.00

2.8 0.36 3.6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.11 0.20 0.35 0.48 0.57 0.64 0.69 0.74 0.79 0.84 0.91 1.00

length of deferment



61 

 

 

 משך ההשהיהשל ו (בעלי החיים ליחידת שטחמספר . משטחי התגובה של "ימי רעייה לדונם" לפי שתי הגדרות, עבור צירופים שונים של צפיפות אכלוס )6איור 

הגדרה  (ב; )מספר פרות לדונם כפול מספר ימי רעייה בפועל )שנה שלמה פחות ימי ההשהיה( – הגדרה מבוססת על נוכחות בלבד (א) .בתחילת העונה הירוקה

 ימי רעייה לדונם מעוגלים למספרים שלמים. ובע. ערכילראש בש היומית הצריכה חלקי שטח ליחידת המצטברת הצריכה– אפקטיביים רעייה מבוססת על ימי

 א.

 
 ב.

 
  

dunam/cow cow/dunam cows/ha 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360

50.0 0.02 0.2 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0

25.0 0.04 0.4 15 14 14 13 13 13 12 12 11 11 11 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 0

16.7 0.06 0.6 22 21 21 20 19 19 18 18 17 16 16 15 15 14 13 13 12 12 11 10 10 9 9 8 7 7 6 6 5 4 4 3 3 2 1 1 0

12.5 0.08 0.8 29 28 28 27 26 25 24 24 23 22 21 20 20 19 18 17 16 16 15 14 13 12 12 11 10 9 8 8 7 6 5 4 4 3 2 1 0

10.0 0.10 1 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

8.3 0.12 1.2 44 42 41 40 39 38 36 35 34 33 32 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 12 11 10 9 8 6 5 4 3 2 0

7.1 0.14 1.4 51 50 48 47 45 44 43 41 40 38 37 36 34 33 31 30 29 27 26 24 23 22 20 19 17 16 15 13 12 10 9 8 6 5 3 2 1

6.3 0.16 1.6 58 57 55 53 52 50 49 47 45 44 42 41 39 37 36 34 33 31 29 28 26 25 23 21 20 18 17 15 13 12 10 9 7 5 4 2 1

5.6 0.18 1.8 66 64 62 60 58 57 55 53 51 49 48 46 44 42 40 39 37 35 33 31 30 28 26 24 22 21 19 17 15 13 12 10 8 6 4 3 1

5.0 0.20 2 73 71 69 67 65 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

4.5 0.22 2.2 80 78 76 73 71 69 67 65 62 60 58 56 54 51 49 47 45 43 40 38 36 34 32 29 27 25 23 21 18 16 14 12 10 7 5 3 1

4.2 0.24 2.4 87 85 83 80 78 75 73 71 68 66 63 61 59 56 54 51 49 47 44 42 39 37 35 32 30 27 25 23 20 18 15 13 11 8 6 3 1

3.8 0.26 2.6 95 92 89 87 84 82 79 76 74 71 69 66 63 61 58 56 53 50 48 45 43 40 37 35 32 30 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4 1

3.6 0.28 2.8 102 99 96 94 91 88 85 82 80 77 74 71 68 66 63 60 57 54 52 49 46 43 40 38 35 32 29 26 24 21 18 15 12 10 7 4 1

3.3 0.30 3 109 106 103 100 97 94 91 88 85 82 79 76 73 70 67 64 61 58 55 52 49 46 43 40 37 34 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1

3.1 0.32 3.2 116 113 110 107 104 100 97 94 91 88 84 81 78 75 72 68 65 62 59 56 52 49 46 43 40 36 33 30 27 24 20 17 14 11 8 4 1

2.9 0.34 3.4 124 120 117 114 110 107 103 100 97 93 90 86 83 80 76 73 69 66 63 59 56 52 49 46 42 39 35 32 29 25 22 18 15 12 8 5 1

2.8 0.36 3.6 131 127 124 120 117 113 109 106 102 99 95 91 88 84 81 77 73 70 66 63 59 55 52 48 45 41 37 34 30 27 23 19 16 12 9 5 1

length of deferment

dunam/cow cow/dunam cows/ha 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360

50.0 0.02 0.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0

25.0 0.04 0.4 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 0

16.7 0.06 0.6 18 18 18 18 18 18 17 17 17 16 16 15 15 14 13 13 12 12 11 10 10 9 9 8 7 7 6 6 5 4 4 3 3 2 1 1 0

12.5 0.08 0.8 23 23 23 23 23 23 23 23 22 22 21 20 19 19 18 17 16 15 15 14 13 12 11 11 10 9 8 7 7 6 5 4 4 3 2 1 0

10.0 0.10 1 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

8.3 0.12 1.2 32 32 32 32 33 33 33 33 32 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 12 11 10 9 8 6 5 4 3 2 0

7.1 0.14 1.4 34 34 34 34 35 36 37 37 36 36 35 33 32 31 30 28 27 26 25 24 22 21 20 19 17 16 14 13 12 10 9 8 6 5 3 2 1

6.3 0.16 1.6 33 33 33 33 35 37 38 39 39 39 38 37 35 34 33 31 30 29 28 27 25 24 22 21 20 18 16 15 13 12 10 9 7 5 4 2 1

5.6 0.18 1.8 30 30 30 31 33 36 38 40 41 41 40 39 37 36 35 33 32 31 30 29 28 26 25 23 22 20 18 17 15 13 11 10 8 6 4 3 1

5.0 0.20 2 27 27 27 28 30 34 37 40 42 42 41 40 39 37 36 35 33 32 32 31 30 29 27 26 24 22 20 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

4.5 0.22 2.2 24 24 24 25 27 31 36 40 42 42 42 41 40 38 37 36 34 33 33 32 31 30 29 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 7 5 3 1

4.2 0.24 2.4 22 22 22 22 24 28 33 38 42 43 43 42 40 39 37 36 35 34 33 33 32 32 31 29 28 26 24 22 20 18 15 13 11 8 6 3 1

3.8 0.26 2.6 19 19 19 20 22 25 30 37 41 43 43 42 41 39 38 36 35 34 33 33 33 32 32 31 29 28 26 24 21 19 16 14 11 9 6 4 1

3.6 0.28 2.8 17 17 17 18 19 22 28 34 40 43 43 43 41 40 38 37 35 34 34 33 33 33 33 32 31 29 27 25 23 20 18 15 12 9 7 4 1

3.3 0.30 3 16 16 16 16 17 20 25 32 39 43 44 43 42 40 38 37 35 34 34 34 33 33 33 33 32 31 29 27 24 22 19 16 13 10 7 4 1

3.1 0.32 3.2 15 15 15 15 16 18 23 29 37 42 44 43 42 40 39 37 35 34 34 34 34 33 33 33 32 31 30 28 26 23 20 17 14 11 8 4 1

2.9 0.34 3.4 14 14 14 14 15 17 21 27 35 41 44 44 42 41 39 37 35 34 34 34 34 34 33 33 33 32 31 29 27 24 21 18 15 12 8 5 1

2.8 0.36 3.6 13 13 13 13 14 16 19 25 33 40 43 44 43 41 39 37 36 34 34 34 34 34 34 33 33 33 32 30 28 26 22 19 16 12 9 5 1

length of deferment



62 

 

 

 ג. הגדלה של החלק השמאלי של האיור הקודם )ב'(

 

dunam/cow cow/dunam cows/ha 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

50.0 0.02 0.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4

25.0 0.04 0.4 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 10 10 10 9 9 9 8 8 7

16.7 0.06 0.6 18 18 18 18 18 18 17 17 17 16 16 15 15 14 13 13 12 12 11

12.5 0.08 0.8 23 23 23 23 23 23 23 23 22 22 21 20 19 19 18 17 16 15 15

10.0 0.10 1 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18

8.3 0.12 1.2 32 32 32 32 33 33 33 33 32 32 31 29 28 27 26 25 24 23 22

7.1 0.14 1.4 34 34 34 34 35 36 37 37 36 36 35 33 32 31 30 28 27 26 25

6.3 0.16 1.6 33 33 33 33 35 37 38 39 39 39 38 37 35 34 33 31 30 29 28

5.6 0.18 1.8 30 30 30 31 33 36 38 40 41 41 40 39 37 36 35 33 32 31 30

5.0 0.20 2 27 27 27 28 30 34 37 40 42 42 41 40 39 37 36 35 33 32 32

4.5 0.22 2.2 24 24 24 25 27 31 36 40 42 42 42 41 40 38 37 36 34 33 33

4.2 0.24 2.4 22 22 22 22 24 28 33 38 42 43 43 42 40 39 37 36 35 34 33

3.8 0.26 2.6 19 19 19 20 22 25 30 37 41 43 43 42 41 39 38 36 35 34 33

3.6 0.28 2.8 17 17 17 18 19 22 28 34 40 43 43 43 41 40 38 37 35 34 34

3.3 0.30 3 16 16 16 16 17 20 25 32 39 43 44 43 42 40 38 37 35 34 34

3.1 0.32 3.2 15 15 15 15 16 18 23 29 37 42 44 43 42 40 39 37 35 34 34

2.9 0.34 3.4 14 14 14 14 15 17 21 27 35 41 44 44 42 41 39 37 35 34 34

2.8 0.36 3.6 13 13 13 13 14 16 19 25 33 40 43 44 43 41 39 37 36 34 34

length of deferment



63 

 

 

יום, עבור צירופים שונים  365 בסיס על הפרה של השנתיים השנה, ביחס לצרכים סוף עד לשטח הכניסה מיום לפרה המצטברת הצריכה של התגובה משטח .7 איור

הצירופים של השהיה אופטימאלית מסומנים. ערכי היחס מעוגלים  .בתחילת העונה הירוקה משך ההשהיהשל ו (מספר בעלי החיים ליחידת שטחכלוס )של צפיפות א

 י ספרות אחרי הנקודה העשרונית.תלש

 
 הגדלה של החלק השמאלי של האיור

 

dunam/cow cow/dunam cows/ha 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360

50.0 0.02 0.2 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.80 0.79 0.77 0.74 0.72 0.69 0.67 0.64 0.61 0.59 0.56 0.53 0.50 0.48 0.45 0.42 0.39 0.37 0.34 0.31 0.28 0.26 0.23 0.20 0.18 0.15 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01

25.0 0.04 0.4 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.81 0.80 0.78 0.77 0.74 0.72 0.69 0.67 0.64 0.61 0.58 0.56 0.53 0.50 0.48 0.45 0.42 0.39 0.37 0.34 0.31 0.28 0.26 0.23 0.20 0.18 0.15 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01

16.7 0.06 0.6 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.80 0.80 0.78 0.76 0.74 0.72 0.69 0.66 0.64 0.61 0.58 0.56 0.53 0.50 0.47 0.45 0.42 0.39 0.37 0.34 0.31 0.28 0.26 0.23 0.20 0.18 0.15 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01

12.5 0.08 0.8 0.79 0.79 0.79 0.80 0.80 0.80 0.79 0.78 0.76 0.74 0.71 0.69 0.66 0.64 0.61 0.58 0.55 0.53 0.50 0.47 0.45 0.42 0.39 0.37 0.34 0.31 0.28 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01

10.0 0.10 1 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.77 0.75 0.73 0.71 0.68 0.66 0.63 0.60 0.58 0.55 0.52 0.50 0.47 0.45 0.42 0.39 0.36 0.34 0.31 0.28 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01

8.3 0.12 1.2 0.73 0.73 0.73 0.73 0.74 0.75 0.76 0.75 0.74 0.72 0.70 0.67 0.65 0.62 0.60 0.57 0.54 0.52 0.49 0.47 0.44 0.42 0.39 0.36 0.34 0.31 0.28 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01

7.1 0.14 1.4 0.66 0.66 0.66 0.67 0.68 0.70 0.72 0.72 0.71 0.70 0.68 0.65 0.63 0.61 0.58 0.56 0.53 0.51 0.49 0.46 0.44 0.41 0.39 0.36 0.34 0.31 0.28 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01

6.3 0.16 1.6 0.56 0.56 0.56 0.57 0.60 0.63 0.66 0.67 0.67 0.66 0.65 0.63 0.60 0.58 0.56 0.54 0.51 0.49 0.47 0.45 0.43 0.41 0.39 0.36 0.33 0.31 0.28 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01

5.6 0.18 1.8 0.46 0.46 0.46 0.48 0.50 0.55 0.59 0.61 0.62 0.62 0.61 0.59 0.57 0.55 0.53 0.51 0.49 0.47 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 0.36 0.33 0.31 0.28 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01

5.0 0.20 2 0.38 0.38 0.38 0.39 0.42 0.46 0.51 0.55 0.57 0.57 0.56 0.55 0.53 0.51 0.49 0.48 0.46 0.44 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 0.28 0.25 0.23 0.20 0.17 0.15 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01

4.5 0.22 2.2 0.30 0.30 0.30 0.31 0.34 0.39 0.44 0.49 0.52 0.53 0.52 0.51 0.49 0.48 0.46 0.44 0.43 0.41 0.41 0.40 0.39 0.38 0.36 0.35 0.32 0.30 0.28 0.25 0.23 0.20 0.17 0.15 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01

4.2 0.24 2.4 0.25 0.25 0.25 0.25 0.28 0.32 0.38 0.44 0.48 0.49 0.49 0.48 0.46 0.44 0.43 0.41 0.40 0.38 0.38 0.37 0.37 0.36 0.35 0.34 0.32 0.30 0.28 0.25 0.23 0.20 0.17 0.15 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01

3.8 0.26 2.6 0.20 0.20 0.20 0.21 0.23 0.26 0.32 0.39 0.43 0.45 0.45 0.44 0.43 0.41 0.40 0.38 0.37 0.36 0.35 0.35 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.29 0.27 0.25 0.23 0.20 0.17 0.15 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01

3.6 0.28 2.8 0.17 0.17 0.17 0.17 0.19 0.22 0.27 0.34 0.39 0.42 0.42 0.42 0.40 0.39 0.37 0.36 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.27 0.25 0.22 0.20 0.17 0.15 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01

3.3 0.30 3 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.18 0.23 0.29 0.35 0.39 0.40 0.39 0.38 0.37 0.35 0.34 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30 0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20 0.17 0.15 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01

3.1 0.32 3.2 0.12 0.12 0.12 0.13 0.14 0.16 0.19 0.25 0.32 0.36 0.37 0.37 0.36 0.35 0.33 0.32 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.26 0.24 0.22 0.20 0.17 0.15 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01

2.9 0.34 3.4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.14 0.17 0.22 0.28 0.33 0.35 0.35 0.34 0.33 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24 0.22 0.20 0.17 0.15 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01

2.8 0.36 3.6 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.15 0.19 0.25 0.30 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.28 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.19 0.17 0.15 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01

length of deferment

dunam/cow cow/dunam cows/ha 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

50.0 0.02 0.2 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.80 0.79 0.77 0.74 0.72 0.69 0.67 0.64 0.61 0.59 0.56 0.53 0.50

25.0 0.04 0.4 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.81 0.80 0.78 0.77 0.74 0.72 0.69 0.67 0.64 0.61 0.58 0.56 0.53 0.50

16.7 0.06 0.6 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.80 0.80 0.78 0.76 0.74 0.72 0.69 0.66 0.64 0.61 0.58 0.56 0.53 0.50

12.5 0.08 0.8 0.79 0.79 0.79 0.80 0.80 0.80 0.79 0.78 0.76 0.74 0.71 0.69 0.66 0.64 0.61 0.58 0.55 0.53 0.50

10.0 0.10 1 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.77 0.75 0.73 0.71 0.68 0.66 0.63 0.60 0.58 0.55 0.52 0.50

8.3 0.12 1.2 0.73 0.73 0.73 0.73 0.74 0.75 0.76 0.75 0.74 0.72 0.70 0.67 0.65 0.62 0.60 0.57 0.54 0.52 0.49

7.1 0.14 1.4 0.66 0.66 0.66 0.67 0.68 0.70 0.72 0.72 0.71 0.70 0.68 0.65 0.63 0.61 0.58 0.56 0.53 0.51 0.49

6.3 0.16 1.6 0.56 0.56 0.56 0.57 0.60 0.63 0.66 0.67 0.67 0.66 0.65 0.63 0.60 0.58 0.56 0.54 0.51 0.49 0.47

5.6 0.18 1.8 0.46 0.46 0.46 0.48 0.50 0.55 0.59 0.61 0.62 0.62 0.61 0.59 0.57 0.55 0.53 0.51 0.49 0.47 0.46

5.0 0.20 2 0.38 0.38 0.38 0.39 0.42 0.46 0.51 0.55 0.57 0.57 0.56 0.55 0.53 0.51 0.49 0.48 0.46 0.44 0.43

4.5 0.22 2.2 0.30 0.30 0.30 0.31 0.34 0.39 0.44 0.49 0.52 0.53 0.52 0.51 0.49 0.48 0.46 0.44 0.43 0.41 0.41

4.2 0.24 2.4 0.25 0.25 0.25 0.25 0.28 0.32 0.38 0.44 0.48 0.49 0.49 0.48 0.46 0.44 0.43 0.41 0.40 0.38 0.38

3.8 0.26 2.6 0.20 0.20 0.20 0.21 0.23 0.26 0.32 0.39 0.43 0.45 0.45 0.44 0.43 0.41 0.40 0.38 0.37 0.36 0.35

3.6 0.28 2.8 0.17 0.17 0.17 0.17 0.19 0.22 0.27 0.34 0.39 0.42 0.42 0.42 0.40 0.39 0.37 0.36 0.34 0.33 0.33

3.3 0.30 3 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.18 0.23 0.29 0.35 0.39 0.40 0.39 0.38 0.37 0.35 0.34 0.32 0.31 0.31

3.1 0.32 3.2 0.12 0.12 0.12 0.13 0.14 0.16 0.19 0.25 0.32 0.36 0.37 0.37 0.36 0.35 0.33 0.32 0.30 0.29 0.29

2.9 0.34 3.4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.14 0.17 0.22 0.28 0.33 0.35 0.35 0.34 0.33 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27

2.8 0.36 3.6 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.15 0.19 0.25 0.30 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.28 0.27 0.26 0.26

length of deferment



64 

 

 

מספר בעלי צירופים שונים של צפיפות אכלוס ) השובע, עבור לצריכת ביחסהירוקה בלבד, בתקופת העונה  לראש, היומית ממוצע הצריכה של התגובה . משטח8איור 

 י ספרות אחרי הנקודה העשרונית.תמסומן בקו. ערכי היחס מעוגלים לש 0.9-קונטור של יחס של כ .בתחילת העונה הירוקה משך ההשהיהשל ו (החיים ליחידת שטח

 
 

 

dunam/cow cow/dunam cows/ha 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

50.0 0.02 0.2 0.65 0.69 0.73 0.78 0.83 0.87 0.91 0.94 0.96 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

25.0 0.04 0.4 0.64 0.68 0.72 0.77 0.81 0.86 0.90 0.94 0.96 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

16.7 0.06 0.6 0.62 0.66 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.93 0.96 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

12.5 0.08 0.8 0.61 0.64 0.68 0.73 0.79 0.84 0.89 0.93 0.96 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

10.0 0.10 1 0.59 0.63 0.66 0.71 0.77 0.83 0.88 0.92 0.95 0.97 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.3 0.12 1.2 0.57 0.60 0.64 0.69 0.75 0.81 0.87 0.92 0.95 0.97 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7.1 0.14 1.4 0.54 0.58 0.61 0.66 0.72 0.79 0.86 0.91 0.95 0.97 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6.3 0.16 1.6 0.52 0.55 0.58 0.63 0.69 0.77 0.84 0.90 0.94 0.97 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5.6 0.18 1.8 0.48 0.51 0.54 0.59 0.66 0.74 0.82 0.89 0.94 0.97 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5.0 0.20 2 0.44 0.47 0.50 0.54 0.61 0.70 0.80 0.88 0.93 0.96 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4.5 0.22 2.2 0.40 0.42 0.45 0.49 0.56 0.66 0.77 0.86 0.92 0.96 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00

4.2 0.24 2.4 0.35 0.37 0.40 0.44 0.50 0.60 0.73 0.84 0.91 0.95 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00

3.8 0.26 2.6 0.31 0.33 0.35 0.38 0.45 0.55 0.68 0.81 0.90 0.95 0.97 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00

3.6 0.28 2.8 0.27 0.29 0.31 0.34 0.39 0.49 0.62 0.77 0.88 0.94 0.97 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00

3.3 0.30 3 0.24 0.26 0.27 0.30 0.35 0.43 0.56 0.72 0.86 0.93 0.97 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00

3.1 0.32 3.2 0.22 0.23 0.24 0.27 0.31 0.38 0.50 0.67 0.83 0.92 0.96 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00

2.9 0.34 3.4 0.19 0.20 0.22 0.24 0.27 0.34 0.45 0.61 0.79 0.91 0.96 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00

2.8 0.36 3.6 0.17 0.18 0.20 0.21 0.25 0.30 0.40 0.55 0.75 0.89 0.95 0.97 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00

length of deferment



65 

 

 

מספר בעלי החיים ליחידת השובע, עבור צירופים שונים של צפיפות אכלוס ) לצריכת ביחסעל בסיס שנתי,  לראש, היומית הממוצע הצריכ של התגובה . משטח9איור 

 י ספרות אחרי הנקודה העשרונית.תמסומן בקו. ערכי היחס מעוגלים לש 0.9-יחס של כ קונטור של .בתחילת העונה הירוקה משך ההשהיהשל ו (שטח

 
 של האיורהגדלה של החלק השמאלי 

 

dunam/cow cow/dunam cows/ha 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360

50.0 0.02 0.2 0.83 0.85 0.87 0.90 0.92 0.95 0.96 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

25.0 0.04 0.4 0.82 0.84 0.87 0.89 0.92 0.94 0.96 0.97 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

16.7 0.06 0.6 0.81 0.83 0.86 0.88 0.91 0.93 0.95 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

12.5 0.08 0.8 0.80 0.82 0.84 0.87 0.90 0.92 0.95 0.96 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

10.0 0.10 1 0.77 0.80 0.82 0.85 0.88 0.91 0.93 0.95 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.3 0.12 1.2 0.73 0.75 0.77 0.80 0.84 0.87 0.91 0.93 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7.1 0.14 1.4 0.66 0.68 0.70 0.73 0.77 0.82 0.86 0.89 0.91 0.93 0.94 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 0.96 0.96 0.97 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6.3 0.16 1.6 0.56 0.58 0.60 0.62 0.67 0.73 0.79 0.83 0.86 0.88 0.89 0.90 0.90 0.91 0.91 0.92 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5.6 0.18 1.8 0.46 0.48 0.49 0.52 0.57 0.63 0.70 0.76 0.80 0.82 0.84 0.85 0.85 0.86 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.92 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5.0 0.20 2 0.38 0.39 0.40 0.42 0.47 0.54 0.62 0.69 0.73 0.76 0.78 0.79 0.80 0.80 0.81 0.81 0.82 0.84 0.86 0.88 0.91 0.93 0.95 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4.5 0.22 2.2 0.30 0.31 0.32 0.34 0.38 0.45 0.53 0.61 0.67 0.70 0.72 0.73 0.74 0.74 0.75 0.75 0.76 0.78 0.80 0.84 0.87 0.90 0.92 0.94 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4.2 0.24 2.4 0.25 0.25 0.26 0.28 0.31 0.37 0.46 0.54 0.61 0.65 0.67 0.68 0.69 0.69 0.70 0.70 0.71 0.72 0.75 0.79 0.82 0.86 0.89 0.92 0.94 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3.8 0.26 2.6 0.20 0.21 0.21 0.23 0.26 0.31 0.39 0.48 0.56 0.60 0.63 0.64 0.64 0.65 0.65 0.65 0.66 0.67 0.70 0.73 0.77 0.81 0.85 0.88 0.91 0.94 0.96 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3.6 0.28 2.8 0.17 0.17 0.18 0.19 0.21 0.25 0.32 0.42 0.50 0.56 0.59 0.60 0.60 0.61 0.61 0.61 0.61 0.63 0.65 0.69 0.72 0.77 0.81 0.85 0.89 0.92 0.94 0.96 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00

3.3 0.30 3 0.14 0.15 0.15 0.16 0.18 0.21 0.27 0.36 0.45 0.52 0.55 0.56 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.59 0.61 0.64 0.68 0.72 0.76 0.81 0.85 0.89 0.93 0.95 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00

3.1 0.32 3.2 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.18 0.23 0.31 0.41 0.48 0.52 0.53 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 0.57 0.60 0.64 0.68 0.72 0.77 0.82 0.86 0.90 0.94 0.96 0.97 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00

2.9 0.34 3.4 0.11 0.11 0.12 0.12 0.14 0.16 0.20 0.27 0.36 0.44 0.48 0.50 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.52 0.54 0.57 0.60 0.64 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.92 0.95 0.97 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00

2.8 0.36 3.6 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.14 0.18 0.24 0.32 0.41 0.46 0.48 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48 0.49 0.51 0.54 0.57 0.61 0.65 0.69 0.74 0.80 0.85 0.90 0.93 0.96 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00

length of deferment

dunam/cow cow/dunam cows/ha 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

50.0 0.02 0.2 0.83 0.85 0.87 0.90 0.92 0.95 0.96 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

25.0 0.04 0.4 0.82 0.84 0.87 0.89 0.92 0.94 0.96 0.97 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

16.7 0.06 0.6 0.81 0.83 0.86 0.88 0.91 0.93 0.95 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00

12.5 0.08 0.8 0.80 0.82 0.84 0.87 0.90 0.92 0.95 0.96 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

10.0 0.10 1 0.77 0.80 0.82 0.85 0.88 0.91 0.93 0.95 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99

8.3 0.12 1.2 0.73 0.75 0.77 0.80 0.84 0.87 0.91 0.93 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 0.98

7.1 0.14 1.4 0.66 0.68 0.70 0.73 0.77 0.82 0.86 0.89 0.91 0.93 0.94 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 0.96 0.96

6.3 0.16 1.6 0.56 0.58 0.60 0.62 0.67 0.73 0.79 0.83 0.86 0.88 0.89 0.90 0.90 0.91 0.91 0.92 0.92 0.93 0.94

5.6 0.18 1.8 0.46 0.48 0.49 0.52 0.57 0.63 0.70 0.76 0.80 0.82 0.84 0.85 0.85 0.86 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90

5.0 0.20 2 0.38 0.39 0.40 0.42 0.47 0.54 0.62 0.69 0.73 0.76 0.78 0.79 0.80 0.80 0.81 0.81 0.82 0.84 0.86

4.5 0.22 2.2 0.30 0.31 0.32 0.34 0.38 0.45 0.53 0.61 0.67 0.70 0.72 0.73 0.74 0.74 0.75 0.75 0.76 0.78 0.80

4.2 0.24 2.4 0.25 0.25 0.26 0.28 0.31 0.37 0.46 0.54 0.61 0.65 0.67 0.68 0.69 0.69 0.70 0.70 0.71 0.72 0.75

3.8 0.26 2.6 0.20 0.21 0.21 0.23 0.26 0.31 0.39 0.48 0.56 0.60 0.63 0.64 0.64 0.65 0.65 0.65 0.66 0.67 0.70

3.6 0.28 2.8 0.17 0.17 0.18 0.19 0.21 0.25 0.32 0.42 0.50 0.56 0.59 0.60 0.60 0.61 0.61 0.61 0.61 0.63 0.65

3.3 0.30 3 0.14 0.15 0.15 0.16 0.18 0.21 0.27 0.36 0.45 0.52 0.55 0.56 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.59 0.61

3.1 0.32 3.2 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.18 0.23 0.31 0.41 0.48 0.52 0.53 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 0.57

2.9 0.34 3.4 0.11 0.11 0.12 0.12 0.14 0.16 0.20 0.27 0.36 0.44 0.48 0.50 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.52 0.54

2.8 0.36 3.6 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.14 0.18 0.24 0.32 0.41 0.46 0.48 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48 0.49 0.51

length of deferment
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בתחילת העונה  משך ההשהיהשל ו (מספר בעלי החיים ליחידת שטחלדונם( עבור צירופים שונים של צפיפות אכלוס ) ש"חהרווח ) של התגובה . משטח10איור 

ולד גמול לפרה בעדר; מחיר מזון  0.6לק"ג;  ש"ח 18-ק"ג; מחיר בשר כ 240ערכי הרווח מעוגלים למספרים שלמים. ערכי פרמטרים: משקל ולד במכירה של  .הירוקה

 לק"ג. ש"ח 1מוסף 

 
 הגדלה של החלק השמאלי של האיור

 

dunam/cow cow/dunam cows/ha 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360

50.0 0.02 0.2 39 39 39 39 39 38 37 36 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -19 -21

25.0 0.04 0.4 77 77 77 77 76 75 74 72 69 66 62 58 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 7 3 -1 -5 -9 -13 -17 -21 -25 -29 -33 -37 -41

16.7 0.06 0.6 113 113 113 113 113 112 110 107 103 98 93 87 82 76 70 64 58 52 46 40 34 28 22 16 10 4 -2 -8 -14 -20 -26 -32 -38 -44 -50 -56 -62

12.5 0.08 0.8 147 147 147 147 147 147 145 142 137 130 123 116 108 100 92 84 77 69 61 53 45 37 29 21 14 6 -2 -10 -18 -26 -34 -42 -50 -58 -66 -74 -82

10.0 0.10 1 175 175 175 176 178 178 177 174 168 160 152 143 133 124 114 104 94 85 75 66 56 46 36 27 17 7 -3 -13 -23 -33 -43 -53 -63 -73 -83 -93 -103

8.3 0.12 1.2 192 192 192 194 198 202 203 201 195 187 177 167 156 144 133 122 110 99 88 77 66 55 43 31 20 8 -4 -16 -28 -39 -51 -63 -75 -87 -99 -111 -123

7.1 0.14 1.4 186 186 186 191 199 209 216 218 214 207 197 185 173 161 148 135 123 111 99 87 75 62 49 36 22 9 -5 -18 -32 -46 -60 -74 -88 -102 -116 -130 -144

6.3 0.16 1.6 157 157 157 163 178 196 212 221 222 216 207 195 183 169 156 143 130 118 106 94 82 68 54 40 25 10 -6 -21 -37 -53 -69 -85 -100 -116 -132 -148 -164

5.6 0.18 1.8 113 113 113 120 139 166 193 210 217 215 207 196 183 169 156 142 130 118 108 97 85 72 58 42 26 10 -7 -24 -42 -60 -77 -95 -113 -131 -149 -167 -185

5.0 0.20 2 61 61 62 69 91 124 161 190 203 205 199 188 175 161 148 134 122 111 102 94 85 73 59 44 27 9 -9 -28 -47 -66 -86 -106 -126 -145 -165 -185 -205

4.5 0.22 2.2 9 9 9 17 39 76 122 162 184 190 186 176 163 149 134 121 108 98 91 86 78 69 57 43 26 8 -11 -31 -52 -73 -95 -116 -138 -160 -182 -204 -226

4.2 0.24 2.4 -40 -40 -40 -33 -13 24 76 128 160 172 170 161 148 133 118 104 91 81 75 72 67 60 51 38 23 5 -14 -35 -57 -80 -104 -127 -151 -175 -198 -222 -246

3.8 0.26 2.6 -85 -85 -85 -79 -62 -27 27 89 133 152 153 145 132 116 101 86 72 62 57 55 52 47 41 31 18 1 -18 -40 -63 -87 -112 -138 -163 -189 -215 -241 -267

3.6 0.28 2.8 -126 -126 -126 -121 -106 -75 -23 46 102 130 135 128 115 99 83 67 53 42 37 36 34 31 27 20 9 -6 -24 -45 -69 -95 -121 -149 -176 -204 -232 -259 -287

3.3 0.30 3 -162 -162 -162 -158 -145 -118 -70 -1 67 105 115 110 97 81 64 47 33 21 16 16 15 13 10 5 -3 -15 -31 -52 -76 -103 -131 -159 -189 -218 -248 -278 -308

3.1 0.32 3.2 -195 -195 -195 -192 -181 -157 -115 -47 29 78 95 92 79 63 45 28 12 0 -5 -5 -6 -7 -8 -12 -17 -27 -41 -60 -84 -111 -140 -170 -201 -233 -265 -297 -328

2.9 0.34 3.4 -226 -226 -226 -223 -213 -192 -155 -92 -12 49 72 73 61 45 26 8 -8 -20 -26 -26 -26 -27 -28 -30 -34 -41 -52 -69 -92 -119 -149 -181 -214 -248 -281 -315 -349

2.8 0.36 3.6 -255 -255 -255 -253 -244 -225 -191 -135 -54 17 49 53 43 26 7 -11 -28 -41 -47 -47 -48 -48 -48 -50 -52 -57 -66 -80 -101 -128 -159 -192 -227 -262 -298 -334 -370

length of deferment

dunam/cow cow/dunam cows/ha 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

50.0 0.02 0.2 39 39 39 39 39 38 37 36 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15

25.0 0.04 0.4 77 77 77 77 76 75 74 72 69 66 62 58 55 51 47 43 39 35 31

16.7 0.06 0.6 113 113 113 113 113 112 110 107 103 98 93 87 82 76 70 64 58 52 46

12.5 0.08 0.8 147 147 147 147 147 147 145 142 137 130 123 116 108 100 92 84 77 69 61

10.0 0.10 1 175 175 175 176 178 178 177 174 168 160 152 143 133 124 114 104 94 85 75

8.3 0.12 1.2 192 192 192 194 198 202 203 201 195 187 177 167 156 144 133 122 110 99 88

7.1 0.14 1.4 186 186 186 191 199 209 216 218 214 207 197 185 173 161 148 135 123 111 99

6.3 0.16 1.6 157 157 157 163 178 196 212 221 222 216 207 195 183 169 156 143 130 118 106

5.6 0.18 1.8 113 113 113 120 139 166 193 210 217 215 207 196 183 169 156 142 130 118 108

5.0 0.20 2 61 61 62 69 91 124 161 190 203 205 199 188 175 161 148 134 122 111 102

4.5 0.22 2.2 9 9 9 17 39 76 122 162 184 190 186 176 163 149 134 121 108 98 91

4.2 0.24 2.4 -40 -40 -40 -33 -13 24 76 128 160 172 170 161 148 133 118 104 91 81 75

3.8 0.26 2.6 -85 -85 -85 -79 -62 -27 27 89 133 152 153 145 132 116 101 86 72 62 57

3.6 0.28 2.8 -126 -126 -126 -121 -106 -75 -23 46 102 130 135 128 115 99 83 67 53 42 37

3.3 0.30 3 -162 -162 -162 -158 -145 -118 -70 -1 67 105 115 110 97 81 64 47 33 21 16

3.1 0.32 3.2 -195 -195 -195 -192 -181 -157 -115 -47 29 78 95 92 79 63 45 28 12 0 -5

2.9 0.34 3.4 -226 -226 -226 -223 -213 -192 -155 -92 -12 49 72 73 61 45 26 8 -8 -20 -26

2.8 0.36 3.6 -255 -255 -255 -253 -244 -225 -191 -135 -54 17 49 53 43 26 7 -11 -28 -41 -47

length of deferment
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ניתוח תוצאות  – השפעת רעיית צאן על מבנה חברת צומח באזור מדברי

 ראשוניות

 3 אודי קולומבוס, 1 , ניר רותם1 שלומי אהרון ,* 1,2 גיא רותם

 גיא רותם אקולוגיה סביבה מרחב 1

 וגיה מרחבית, המחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן גוריון בנגבהמעבדה לאקול 2

 רשות הטבע והגנים 3

 *guy@guyrotem.co.il 

 

 מבוא

פי -ל חיות משק הינה אחת הפעילות החקלאיות הנפוצות ביותר על פני כדור הארץ. עלרעייה ש

מהשטח( משמשים באופן קבוע למרעה במזרח התיכון  15%-מיליון קמ"ר )המהווים כ 1.2-הערכות כ

מיליון כבשים וזאת בנוסף לעיזים, בקר, ומינים  147-(. על שטח זה רועים כFAO 2007בלבד )

(. מחקרים רבים מצאו השפעות מובהקות של רעייה Ibanez et al. 2007למרעה ) נוספים המשמשים

 .Osem et alעל מגוון ומבנה חברות של קבוצות ביולוגיות רבות ובהן צמחים, עופות וזוחלים )

2002; Vogel et al. 2007; Marion et al. 2010; Price et al. 2010; Dorrough et al. 2012 .) 

להניח שכיוון ההשפעות שיש לרעייה על שפע, עושר, מגוון המינים ומבנה החברה  מזה זמן מקובל

 .Milchunas et alאינו אחיד כי אם תלוי בגורמים שונים, בין השאר בעוצמת הרעייה ובאקלים )

1988; Milchunas et al. 1998באזורים לחים, בהם קיים צומח טבעי גבוה, רעייה  (. נמצא כי

הסיר מקצת הכיסוי הצמחי ובכך להגדיל את הטרוגניות המרחב להגדיל את מספר מבוקרת יכולה ל

(. Bar Massada et al. 2008בתי הגידול, דבר המשפיע לחיוב על עושר ומגוון המערכת האקולוגית )

לעומת זאת, בשטחים יובשניים, אחוז כיסוי הצומח הטבעי נמוך, ורעייה אשר גורמת להסרת 

להומוגניזציה של השטח, לקיטוע, להקטנת מגוון בתי הגידול הטבעיים הצומח עלולה להוביל 

 .Adler et alהקיימים במרחב ובכך לגרום לירידה בעושר ובמגוון המינים במערכת האקולוגית )

2001; Marion et al. 2010  כך, רעייה יכולה להוביל להיעלמותם של כתמי צמחייה, הקטנת .)

(. כמו כן, נמצא Holm et al. 2002דן מזינים מהקרקע החשופה )שטחם ו/או מספרם, ולסחף ואוב

 & Milchunasשנתי )-שנתי לעומת חד-כי בעקבות רעייה תיתכן ירידה בדומיננטיות של צומח רב

Lauenroth 1993 כנגד, נמצא כי הרכב המינים יכול להשתנות תוך כדי פיחות בעשבוניים .)

עצים(. מחקר שנערך באזורים יובשניים בפטגוניה העלה שיח ו-והחלפתם בצומח מעוצה )דוגמת בני

שיח ועשבוניים, ועל פיזור -כי רעייה לא משפיעה על הארגון המרחבי של צמחייה, על האיזון שבין בני

 (.Cipriotti & Aguiar 2005הזרעים )

 & Adlerלמרות קיומו של מחקר המתייחס להיבטים מרחביים של השפעת רעייה על צמחייה )

Lauenroth 2000; Adler et al. 2001; Cipriotti & Aguiar 2005 ולהרכב חברת הצומח )

mailto:guy@guyrotem.co.il
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(Milchunas & Lauenroth 1993; Sternberg et al. 2015 ,עולה הצורך בהעמקת הידע הקיים ,)

ובהבנת התנאים המקומיים. כך לדוגמא, יש מקום לבחון הבדלים טופוגרפיים מקומיים כגון 

שר זה. כמו כן, רעייה בנגב אינה תופעה חדשה והתקיימה לאורך אלפי שנים. ערוצים ומדרונות בהק

ידוע כי ההיסטוריה האבולוציונית של רעייה הינה גורם המשפיע על שינויים נקודתיים בהרכב 

(. במקביל, ידוע כי צמחים החיים במדבריות פיתחו Milchunas & Lauenroth 1993המינים )

הם להתמודד עם התנאים האקלימיים הקשיים. מנגנון אחד לדוגמה מנגנונים שונים המאפשרים ל

הינו פריחה והבשלת פירות מהירה. יתכן ומנגנון זה מאפשר למיני צמחים רבים להתמודד בהצלחה 

(. סוגיות אלו מעניקות משנה תוקף לחשיבות בחינת Fischer and Turner 1978גם עם רעייה )

 צפון הנגב.השפעת הרעייה בהקשר ספציפי זה של 

 שאלות המחקר, כפי שהוגדרו הן:

שנתי בערוצים ובמדרונות בכל -כיצד משפיעה רעייה של חיות משק על כיסוי הצומח הרב .1

 אחד מהאזורים המנוטרים במחקר?

שנתי בערוצים -כיצד משפיעה הרעייה של חיות המשק על עושר, שפע ומגוון הצומח החד .2

 וטרים במחקר?ובמדרונות בכל אחד מהאזורים המנ

כיצד משפיעה הרעייה של חיות המשק על מבנה החברה והרכבה )היחס בין תצורות הצומח  .3

השונות, מינים אוהבי חנקן, מינים ג'נרליסטים לעומת מינים ספציאליסטים ועוד( בערוצים 

 ובמדרונות בכל אחד מהאזורים המנוטרים במחקר?

 וחומריםשיטות 

בשני שטחי מחקר שונים: מרת"ח חתירה ושטח  לעבודבכדי לנסות ולענות על שאלות המחקר בחרנו 

ק"מ אחד מהשני. מרת"ח חתירה,  20-( המרוחקים כבקע' )ראו מפה-הניסויים של התע"ש 'רמת

מערביים של רכס חתירה. הקרקע באזור רדודה והיא מכסה על מדרונות -ממוקם על השוליים הצפון

בקע' -לעיתים בשכבות צור. שטח 'רמת סלעיים המורכבים בעיקר משכבות גירניות המכוסות

ממוקם באגן הניקוז של נחל סכר. במרחב זה ישנם חילופין של קרקעות לסיות עם קרקעות חוליות. 

( באזור 2010-1981אומנם שני השטחים נמצאים בחבל המדברי, אולם ממוצע המשקעים הרב שנתי )

מ"מ. מכך  125באזור רמת בקע הינו  (2010-1981מ"מ והממוצע הרב שנתי ) 100מרת"ח חתירה הינו 

 בכמות המשקעים השנתית הממוצעת. 25%ק"מ ישנו הבדל של  20עולה כי על פני 

חלקות תחת  8בהתאמה( נבחרו  3-ו 2בקע, ראו מפות -בכל אחד משני האתרים )המרת"ח ורמת

במהלך בחירת  חלקות בכל המחקר. 32-חלקות בכל אתר ו 16חלקות ללא רעיה, סך הכול  8-רעייה ו

החלקות ניתנה תשומת לב לתשתית הסלע, לגודל הערוצים ולמפנים, כך שמבחינת מאפיינים אלו 

החלקות דומות ככל הניתן אחת לשנייה. בכל אחת מהקטגוריות השונות )'רעייה' ו'ללא רעייה'( 

ני ארבע חלקות שנבחרו היו בערוצים וארבע חלקות היו על גבי מדרונות, וזאת בכל אחד מש

ה זו האתרים. בהמשך, בכדי להקל על הבנת הנתונים ניתנו לחלקות שמות המבוססים על חלוק

 (:1בהתאם לטבלה הבאה )טבלה 
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 : חלוקת חלקות המחקר לקטגוריות1 טבלה

Area Topography Grazing Name 

Martach slope grazing MSG 

Martach wadi grazing MWG 

Martach slope no grazing MSNG 

Martach wadi no grazing MWNG 

Tas slope grazing TSG 

Tas wadi grazing TWG 

Tas slope no grazing TSNG 

Tas wadi no grazing TWNG 

 9-מ"ר חולקה ל 225(. כל חלקה של 1מ"ר, ראו איור  225מטרים ) 15 × 15החלקות היו בגודל של 

ת דיגום. בשלושת ריבועים אלו סומנו בפינות מ"ר. שלושה ריבעים נקבעו כיחידו 25ריבועים של 

סמ"ר. באמצעות מבנה זה ניתן  25מ"ר ובתוכם סומנו שני ריבועים של  1הנגדיות שני ריבועים של 

יהיה לנתח את מבנה החברה וההשפעות עליו בארבעה סקאלות שונות אשר נמצאות בהתאמה עם 

 6מ"ר,  0.0625ריבועים בגודל  12ה כוללת (. בסך הכל, כל חלקGiladi et al. 2011מחקרים רבים )

 מ"ר.  225מ"ר וריבוע אחד בגודל  25ריבועים בגודל  3מ"ר,  1ריבועים בגודל 

מ"ר(. השלמת מידע נעשתה  0.0625הצמחים זוהו לרמת המין ונספרו בחלקות הקטנות ביותר )

-6, 0-5 –אלית לוגריתמית הספירה עצמה נעשתה בצורה קטגורי בסריקה בריבועים הגדולים יותר.

מ"ר  25בשלושת הריבעים שגודלם  כפי שנהוג במחקרים מסוג זה. ,100מעל , 51-100, 11-50, 10

 השיח )צומח מעוצה(.-השיחים ובני נספרו וזוהו כלל מיני

 

חלקות  16"ח ורמת בקע( נקבעו : תרשים סכמתי של מבנה מערך הדיגום. בכל אתר )מרת1איור 
 מ"ר כל אחת. 225בגדול 

בכל חלקה נקבעו שני חתכי אורך. באמצעות שימוש בסרטי מדידה נמדדו משתנים מרכזיים דוגמת: 

 .תיים, מסלע וקרקע חשופה. נתונים אלו ישמשו לחישוב הטרוגניותשנ-שיחים, חד

בזמן העבודה בשטח נרשמו שמות המינים. לאחר מכן הוספנו לכל מין מידע כגון שכיחות, אנדמיות, 

/ , מתוך http://flora.org.ilחיים, קשר לבתי גידול מופרים ועוד )מידע זה התקבל מתוך -צורת
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(. בהתאם למידע זה ובהתבסס על שטרנברג וחובריו 2011, ומתוך שמידע וחובריו 2006ספיר -פרגמן

(Sternberg et al. 2015חילקנו את הצומח לקבו ,) (.2צות פונקציונאליות )ראו טבלה 

המיון  גניים.הכילו רק ד C-ו Bקבוצות . : קבוצות פונקציונאליות לחלוקת רשימת המינים2טבלה 
 /http://flora.org.ilהתבצע בהתאם למידע המופיע באתר 

 תיאור קבוצה פונקציונאלית שם

A ס"מ(  50שנתי גבוה )מעל -צומח רב 

B ס"מ( 50שנתי גבוה )מעל -עשבוני חד 

C כולל(ס"מ  50שנתי נמוך )עד -עשבוני חד 

D שנתי גבוה-עשבוני רב 

E שנתי נמוך-עשבוני רב 

F שנתיים וכו'(-שנתיות, קוצים רב-שנתי לא עשבוני )מצליבים, קטניות חד-חד 

G שנתיים לא עשבוניים ) לדומה גיאופיטים (-רב 

מלבד נתוני הצומח, בכל חלקה סומנו שני חתכי אורך שלאורכם מדדנו משתנים שונים דוגמת 

שנתיים וקרקע חשופה. משתנים אלו שימשו לחישוב הטרוגניות בית הגידול של -אבניות, שיחים, חד

(, הנחשב למדד מקובל Shannon's Diversity Indexוזאת באמצעות שימוש במדד שאנון )כל חלקה 

לבחינת מגוון במערכות אקולוגיות. המדד משקלל את מספר הפרטים והמינים תוך התייחסות 

להתפלגות היחסית של שפע הפרטים בין המינים בחברה. בנוסף, השתמשנו במידע זה בכדי לחשב 

 ם, אחוז כיסוי שיחים ואחוז כיסוי צומח כללי לכל חלקה. שנתיי-אחוז כיסוי חד

מ"ר( וסקאלת הדיגום המפורט  225ניתוח הנתונים התבצע בשתי סקאלות: סקאלת החלקה )

 מ"ר(.  0.0625)

לצורך בחינת הדמיון ברשימת המינים שהתקבלה בין החלקות השונות השתמשנו בניתוח אשכולות 

(Cluster analysisובמבחן אורד ) ינציה מסוגMulti-Dimensional Scaling (MDS) לצורך בחינת .

ההבדלים במספר המינים, בפרופורציות טיפוסי הצומח, באחוז כיסוי הצומח וכדומה בין שמונת 

וזאת לאחר שווידינו שהנתונים מתפלגים נורמאלית  ANOVA-קטגוריות החלקות השתמשנו ב

 . Shapiro–Wilkבאמצעות מבחן 

 תוצאות

מינים  203מיני צמחים. בחלקות "מרת"ח חתירה" זיהינו  273זיהינו בסך הכל  2015אביב  במהלך

מינים אנדמים  9(. מבין המינים זיהינו 3מינים )ראו טבלה  164ואילו בחלקות "רמת בקע" זיהינו 

או  R, RPמינים בדרגת נדירות  9(. במחקר כולו זיהנו 5מינים נדירים )ראו טבלה  9-(, ו4)ראו טבלה 

RR 30-פרטים זוהו בשטחים בהם מתקיימת רעייה ו 16פרטים ממינים אלו.  46, ובסך הכל זיהינו 

 הו בשטחים בהם לא מתקיימת רעייה.פרטים זו

  



72 

 

 

: מספר המינים הכולל שנמצאו בכל אחד מקטגוריות הדיגום )בכל קטגוריה נדגמו ארבע 3טבלה 
 חלקות(

 מספר מינים רעייה טופוגרפיה אזור

 75 כן מדרון מרת"ח

 52 לא מדרון מרת"ח

 120 כן ערוץ מרת"ח

 119 לא ערוץ מרת"ח

 79 כן מדרון רמת בקע

 69 לא מדרון רמת בקע

 99 כן ערוץ רמת בקע

 81 לא ערוץ רמת בקע

 

אנדמי לישראל  – ELאנדמי לישראל;  – EIאנדמי לישראל וסיני;  – EE: מינים אנדמים. 4טבלה 
אנדמי לישראל ולקפריסין )שמידע  – EYאל ולסוריה )כולל לבנון(; אנדמי לישר – ESוללבנון; 
 (1999וחובריו 

 אנדמיות שם עברי

 EE אשליל הנגב

 EE זוגן השיח

 EE זמזומית איג

 EE עלים-חלב דק-נץ

 EE צבעוני המדבר

 EI ןשום קולמ

 EL ישראליותול ארץ תח-ציפורני

 ES ירשערור שע

 EY ניסנית שיכנית

 

-31-נדיר, ידוע מ– RPאתרים בישראל;  100-נדיר למדי, ידוע ביותר מ – Rירים. : מינים נד5טבלה 
 אתרים בישראל. 4-30נדיר מאד, ידוע מ  – RRאתרים בישראל;  100

 נדירות שם עברי

 R עוקץ-מצילות ארוכות

 R מרור עדין

 RP אספסת מצויצת

 RP שרועהארנבית 

 RP חבלבל צמיר

 RP חמדת המדבר

 RR פרגה ערבית

 R הנגבשום 

 RR שום קולמן
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מ"ר(  225בכדי לבחון את מידת הדמיון הקיימת בין רשימות המינים שהתקבלו בסקאלת החלקה )

)ראו  MDS( ובהמשך על בסיס נתונים אלו בצענו מבחן cluster analysisביצענו ניתוח אשכולות )

 .Primer 6( באמצעות תוכנת 2 איור

 

 Multi-Dimensional Scaling (MDS): מבחן אורדינציה מסוג 2איור 

MWNG  –  ;מרת"ח, ערוץ, ללא רעייהMSNG –  ;מרת"ח, מדרון, ללא רעייהMWG –  ,מרת"ח

 TSNGרמת בקע, ערוץ, ללא רעייה;  – TWNGמרת"ח, מדרון עם רעייה;  – MSGערוץ עם רעייה; 

בקע, מדרון עם רמת  – TSGרמת בקע, ערוץ עם רעייה;  – TWGרמת בקע, מדרון, ללא רעייה;  –

 רעייה.

מצביעות על קיבוץ של הנתונים  MDS-וממבחן ה Cluster Analysis-התוצאות שהתקבלו מה

, על MSG-לקבוצות בעלות דמיון. הנתונים מראים על דמיון בהרכב הצומח בין ארבעת חלקות ה

ועל  ,MSNG-על דמיון בין חלקות ה TWNG-, על דמיון בין חלקות הMWG-דמיון בין חלקות ה

 . TSG-דמיון בין חלקות ה

לא מצאנו מגמה ברורה להשפעת הרעייה על מידת ההטרוגניות של החלקות )הטרוגניות חושבה על 

, ראו שיטות(. בחלקות המרת"ח מצאנו השפעה Shannonבסיס חתכי אורך תוך שימוש במדד 

המדרונות. בחלקות הערוצים והשפעה חיובית על חלקות -שלילית של הרעייה על הטרוגניות חלקות

 בקע, מצאנו השפעה חיובית של הרעייה על חלקות המדרונות ועל חלקות הערוצים.-רמת

 ,one-way ANOVA;3בחינת עושר המינים ברמת החלקה, בין שמונה קטגוריות הדיגום )ראו איור 

F(7,24)=9.917, P<0.001 מראה שמספר המינים בחלקות בהן לא הייתה רעייה נמוך ממספר )

, MWNG-ל MWG, בין MSNG-ל MSGינים בחלקות בהן ישנה רעייה )שימו לב להבדלים בין המ

 (. TWNG-ל TWGובין  TSNG-ל TSGבין 
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 : עושר המינים3איור 

בכדי להבין את השפעת הרעייה על מאפייני חברת הצומח בחנו את השפעת הרעייה על פרופורציות 

פרים, רודרליים, אוהבי קרקע עשירה בחנקן וכו' המינים אשר מוכרים כמינים של בתי גידול מו

(. נמצאו הבדלים המעידים על שכיחות יחסית 4ביחס למספר המינים הכולל בכל חלקה )ראו איור 

גבוהה יותר של מינים אלו בשטחים ללא הרעייה. לדעתנו יש לייחס את ממצא זה להשפעות אחרות 

 שייתכן וקיימות בשטחי הבסיסים.

 

חנקן ביחס גידול מופרים, רודרליים ואוהבי  ורציית מספר המינים המאפיינים בתי: פרופ4איור 
 .מתוך סך כל המינים בחלקה

שנתי )בעיקר שיחים(. -בהמשך בחנו את השפעת הרעייה על אחוז כיסוי הצומח המעוצה הרב

 ,one-way ANOVA, F(7,24)=3.406; 5התוצאה מעידה על השפעה שלילית של הרעייה )ראו איור 

P=0.011שנתי בחלקות ללא -(. בכל הקטגוריות מצאנו אחוז כיסוי גבוה יותר של צומח מעוצה רב

 -ל MWG, בין MSNG -ל MSGהרעייה בהשוואה לחלקות עם הרעייה )שימו לב להבדלים בין 

MWNG בין ,TSG ל- TSNG  וביןTWG ל- TWNG .) 
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 שנתי )ס"מ( -: כיסוי צומח מעוצה רב5איור 

 (.2ות הפונקציונאליות )ראו טבלה יתוח בחנו את השפעת הרעייה על פרופורציות הקבוצבהמשך הנ

ס"מ, כללה אך ורק דגניים. דגניים ידועים  50שנתי גבוה מעל -, עשבוני חדBקבוצה פונקציונאלית 

 one-way; 6 כקבוצה מועדפת על ידי אוכלי עשב )תכולת חלבון גבוה( ואכן מצאנו )ראו איור

ANOVA, F(7,24)=4.911, P=0.001 שפרופורציית המינים מקבוצה זו גבוהה בצורה מובהקת )

 ם מתבצעת רעייה.השוואה לשטחים בהבשטחים בהם אין רעייה ב

 

 B: פרופורציית קבוצה פונקציונאלית 6איור 

שנתי נמוך -)עשבוני חד Cמעניין לציין שכאשר בחנו את השפעת הרעייה על הקבוצה הפונקציואנלית 

ס"מ כולל( מצאנו פרופורציה גבוה של קבוצה זו מתוך כלל המינים בשטחים בהם יש רעייה  50ד ע

 ,one-way ANOVA, F(7,24)=5.217; 7וזאת בהשוואה לשטחים נטולי הרעייה )ראו איור 

P=0.001 .) 
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 C: פרופורציית קבוצה פונקציונאלית 7 איור

 סיכוםודיון 

מצאנו בשלב זה של המחקר הינה מורכבת. בהתייחס השפעת המרעה על חברת הצומח כפי ש

משמעית של הרעייה על -לשאלות שמנחות מחקר זה, בעוד שלא נמצאה השפעה כיוונית ברורה וחד

 הטרוגניות בית הגידול, כן נמצאה:

שנתי. בכל הקטגוריות מצאנו -השפעה שלילית ברורה על אחוז כיסוי הצומח המעוצה הרב .1

שנתי בחלקות ללא הרעייה בהשוואה לחלקות -ר של צומח מעוצה רבאחוז כיסוי גבוה יות

 עם רעייה.

שנתיים הגבוהים )בעיקר מלעניאל מצוי ושיבולת -ירידה בפרופורציית העשבוניים החד .2

שנתיים לא -ס"מ כולל( וחד 50שועל(, וכנגד, עליה בשכיחות של עשבוניים נמוכים )עד 

של אחד המינים הנפוצים ביותר של הורדת שכיחות עשבוניים. תמונת ראי זו מייצגת מצב 

 במרחב )מלעניאל מצוי( וכניסה ועלייה בשכיחות של מינים נפוצים פחות. 

 שינויים אלו מעידים על השפעת הרעייה על מבנה החברה והרכבה.  .3

במחקר נמצאה השפעה חיובית של הרעייה על עושר המינים, וזאת בשתי הסקאלות בהן בחנו את 

ונים. בסקאלה הנמוכה של הדיגום המפורט מצאנו גם השפעה חיובית של הרעייה על מגוון הנת

המינים. השפעת הרעייה התבטאה גם בשכיחות המינים הנדירים כאשר בשטחים בהם לא התקיימה 

 בהשוואה לשטחים בהם ישנה רעייה.רעייה מצאנו פרטים רבים יותר של מינים נדירים 

 תודות

 על ידי רשות הטבע והגנים עבודה זו מומנה

 מקורות

 . צמחים מוגנים בישראל. הוצאת רשות הטבע והגנים, ירושלים.2006ספיר, א., -פרגמן

צמחים בסכנת הכחדה בישראל )כרך  -. הספר האדום 2011ספיר, א., -שמידע, א., פולק, ג., פרגמן
 רשות הטבע והגנים, ירושלים.’(. ב

של ישראל ” הצמחים המוגנים“. הצעה לעדכון רשימת 1999צ. שמיר. שמידע, א., א. פרגמן, ר. נתן, ו
לפי רשימת הצמחים האדומים של ישראל. אקולוגיה וסביבה: רבעון לאקולוגיה, לאיכות 

 .265–5:251הסביבה ולשמירת הטבע והנוף 
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 2015/16סיכום פעילות רשות המרעה לשנת 
 אורית גינזבורג

 ופיתוח הכפרמנהלת תחום שטחים פתוחים )רשות המרעה(, משרד החקלאות 

OritG@moag.gov.il 

 

 .השטחים הפתוחים במדינת ישראל, המשמשים למרעה, מהווים את עתודות הקרקע של המדינה

אוצרים בתוכם מגוון ביולוגי גדול ומהווים שטח טבעי ופתוח לטובת הציבור. גידול עדרים במרעה 

בות האנושית מזה אלפי שנים. רבים האזכורים של ענף חקלאי זה בתנ"ך מוכר בהיסטוריה ובתר

מהפיוט ונתנה תוקף, בשיר "שתו העדרים"  –"כבקרת רועה עדרו"  בספרות ובשירה העברית.

תמונות היסטוריות רבות  ענף זה נקשר רבות לאיכות ההנהגה. זכורות לנו ודוגמאות רבות נוספות.

עי צאן, החל ממשה הרועה צאן, דרך רבי עקיבא בתקופת המשנה של מנהיגי האומה מתועדים כרו

 ועד לבן גוריון בשדה בוקר ועוד.

חשיבות לאומית. רעית בעלי חיים  כלכלי בעל-כיום מהווה ענף גידול עדרים במרעה ענף חקלאי

בשטחים הפתוחים מסייעת לפרנסת בעל העדר ובו זמנית מגינה על אינטרסים ציבוריים משותפים 

ים הפתוחים: מניעת שריפות, מניעת פלישות לא חוקיות וזריקת פסולת, שמירה על השטחים בשטח

 470 -בישראל כ הפתוחים לטובת הציבור, ותרומה לפתיחת החורש ולהגברת המגוון הביולוגי.

 1.7 -מגדלי צאן )כבשים/עיזים( הרועים בשטח של כ 170 -מגדלי בקר ו 300מגדלים מוסדרים, מהם 

 (.60%-. מרבית שטחי המרעה מצויים בצפונה של הארץ )כ(1)ראה טבלה  נםמיליון דו

בשל חשיבות הענף ותרומתו הציבורית ענף גידול בעלי חיים במרעה נתמך כיום ע"י המדינה בכמה 

מישורים: תמיכה ישירה למגדל )"מענק שטחים פתוחים" המחושב על פי ראש בקר/צאן לדונם(, 

השטח לרעיה מסודרת )רשות המרעה(, מחקרים לקידום התחום  הקמת תשתיות זמניות להתאמת

ולאחרונה גם ע"י ביצוע תכניות התייעלות שונות להסדרת הענף ולהגדלת הפריון בו. סכום התמיכה 

לשנת  ₪מיליון  30 -הכולל המתוקצב ע"י המדינה לענף זה ומחולק ע"י משרד החקלאות עומד על כ

עבור תמיכה ישירה במגדלי הבקר במרעה לאחר הורדת מכסי מלש"ח(  18 -, רובו הגדול )כ2015

יבוא על עגלים חיים. התמיכה הישירה בענף גידול בעלי חיים במרעה הינה מן התמיכות הישירות 

 הראשונות בחקלאות בישראל.

, הוקמה כשיתוף פעולה בין משרד החקלאות 1977רשות המרעה, שהוגדרה באמנה שנוסחה בשנת 

הל מקרקעי ישראל )כיום: רמ"י( וקרן קיימת לישראל )קק"ל(. מטרתה להסדיר, ופיתוח הכפר, מנ

שיתוף הפעולה בין הגופים מתקיים גם היום בהובלת  לאכוף ולנהל את הרעיה בשטחים הפתוחים.

 תחום השטחים הפתוחים ברשות לתכנון גורמי ייצור במשרד החקלאות.

קציב המאוגם מהשותפים וממיועד הפעילות רשות המרעה מתבצעת בין השאר באמצעות ת

להתאמת השטח הפתוח לרעיית בעלי חיים. כמו גם מתן המלצות מקצועיות, הכנת תכניות להקמת 

התשתיות וקידום התחום. כל אלה מתבצעים על ידי מתכנני המרעה הפועלים בחמשת מחוזות 

אמת השטחים הת מלש"ח. 8 -. היקף התקציב השנתי המאוגם עומד על כ(1איור ראה ) המשרד

הפתוחים לרעיה מתבצעת באמצעות הקמת תשתיות זמניות ופריקות בשטח כגון: גדרות, מעברים 

)מעברי מטיילים ואופניים, מנעים, שערי מרעה(, צינורות ושקתות, מכלאות ניידות. תשתיות זמניות 
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ועלות אלו מסייעות למגדל ליצור ממשק רעיה מיטבי. ממשק זה גורם בין היתר לשמירה על הת

 הציבוריות באותם שטחים פתוחים. 

תכנית התייעלות לעדרי הבקר במרעה: בעקבות הורדות מכסי יבוא על עגלים חיים בענף הבקר 

( 2015 -מלש"ח ב 2התווספה לסל התמיכה של מגדלי הבקר במרעה גם תכנית התייעלות לענף )

להגנה עליו באמצעים  הכוללת השתתפות בהשקעות של המגדל ברכישת אמצעים לשליטה בעדר,

כגון, מצלמות, חיישני תנועה ועוד. כן ניתנים אמצעים ניידים להזנה בזמן השהיית הרעיה וכן ע"י 

"נעה בשר". התכנית נבנתה בשיתוף עם אמב"ל )ארגון  -פיתוח והפצה של תכנת ניהול ייעודית 

 רד.של שירות ההדרכה והמקצוע במש מגדלי בקר לבשר( ועם מדריכות ענף הבקר

מיפוי כושר נשיאה לשטחי המרעה: תכנון שטחי המרעה וההמלצות המקצועיות לוועדות המקצות 

הכוונה היא לכמות  –שטחי מרעה למגדלים מבוסס בין השאר, על כושר הנשיאה של השטח הפתוח 

ראשי הבקר/צאן שהשטח יכול להזין לתקופה נתונה תוך שמירה על ייצור הצומח והמשכיותו. מדד 

כלל בתוכו היבטים שונים כמו כמות המשקעים, סוג הקרקע, מפנה ושיפוע המדרון, סוג זה מש

הצומח ועוד. בפרויקט זה, הממומן על ידי הקרן לשטחים פתוחים, יערך מיפוי של כושר הנשיאה 

בשטחי המרעה באזור הצפון תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים של חישה מרחוק ושילוב של דגימות 

את במטרה לייצר שכבת מיפוי פעילה לכושר הנשיאה. תכנית המיפוי מגובשת בימים צומח בשטח, ז

 אלו בשיתוף עם חוקרים מתחום המרעה, אנשי המקצוע של המשרד, קק"ל, רט"ג ועוד.

 

 

מנתוני רשות המרעה )תחום . 2015לשנת  ענף גידול בעלי חיים במרעהעבור נתונים כלליים . 1טבלה 

לל רק שטחי מרעה וכ. היקף שטח בהרשאה חקלאות ופיתוח הכפרשטחים פתוחים(, משרד ה

 .שנים 3המצויים בחוזי הרשאה של רמ"י לתקופה של עד 

 היקף שטח בהרשאה )דונם( ראשים מספר מגדלים מספר 

 1,365,817 53,456 297 בקר

 238,839 36,508 168 צאן כללי

 42,599 8,016 51 עיזים

 14,146 1,903 10 מעורב )כבשים + עיזים(

 182,094 26,589 104 כבשים

 1,604,656 89,964 465 סה"כ ארצי
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  . המבנה הארגוני של העוסקים בתחום המרעה1איור 
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תיכוני על סמך נתונים מחיישנים -הסקת התנהגותן של פרות במרעה ים
 נישאים

, יוג'ין דוד 1 , עזרא בן משה1 ללו, אהרון בי1 , חגית ברעם1 , שילה נבון2 , עמיחי אריאלי2,*1 ינון נבו
 1 אונגר

 מרכז וולקני –המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, ִמנהל המחקר החקלאי  1

 מזון וסביבה, האוניברסיטה העבריתהפקולטה לחקלאות,  2

 *ynonevo@gmail.com 

 תקציר

יצור הבשר בשטחי מרעה טבעי ועל שטחי המרעה עצמם, תלויה  השפעתו של המגדל על יעילות

באופן רב בהחלטות שהוא מבצע באופן יומיומי ובתכנון לטווח ארוך. החלטות אלו מכונות 

המתבטאת  -( קביעת לחץ הרעיה 1"החלטות ממשק", וביניהן יש שתי החלטות חשובות במיוחד: 

עדר מהשטח, כמה בעלי חיים לאכלס לכל במספר החלטות משנה: מתי להכניס ולהוציא את ה

( זמן ההשהיה שהמגדל נותן לשטח לפני הכנסת בעלי החיים לאחר התחלת הצימוח 2 ;יחידת שטח

של המרעה. כיום, החלטות אלו מבוססות בעיקר על הכרות המגדל עם שטחי המרעה וניסיונו. קבלת 

לסייע רבות להחלטות שמקבל המגדל  יכול -כמותי, ואיכותי  - מידע אובייקטיבי לגבי מצב המרעה

-ים-עשבוני -ובכך להשפיע על מידת היצרנות משטחי המרעה ולשמירה עליהם. ניטור שטחי מרעה

תיכוני אשר מידת ההטרוגניות בהם גבוהה, קשה לביצוע הן במדידות ישירות והן במדידות 

עת ממצב המרעה, ניתן באמצעים עקיפים כגון חישה מרחוק. ידוע כי התנהגות הפרות בשטח מושפ

להסיק מכך כי ניטור ההתנהגות של פרות במרעה והשינויים בהתנהגות עשוי לאפשר באופן עקיף, 

 מידע לגבי מצב המרעה. מידע זה יכול להיות בעל ערך לטיוב החלטות הממשק.

 עבודות שנעשו בעבר עסקו בהסקת התנהגות על ידי נתונים ממכשירי ניטור שונים. טרם נקבע מהו

החיישן המתאים ביותר ומהי רמת הדיוק המקסימלית אליה ניתן להגיע בזיהוי התנהגות של פרות. 

( לבחון את היכולת והדיוק בהסקת התנהגותן של פרות במרעה על סמך 1מטרות עבודה זו היו: 

, (, מד צעדים )פדומטר(GPSנתונים גולמיים משלושה חיישנים, בנפרד וביחד: מערכת איכון לווייני )

( לחשב על סמך המשתנים שנמדדו ונמצאו כמתאימים את דפוס ההתנהגות היומי 2וניטור אקוסטי; 

של הפרות. שימוש בחיישנים שונים נועד לצורך אפיון הגורמים השונים באמצעותם ניתן להסיק את 

התנהגות הפרה: מד צעדים מאפשר לכמת את פעילות הפרה הקשורה להזזת רגליים ולתנוחת הפרה 

מאפשר לדעת את מיקומה של הפרה וכן לחשב משתנים הנגזרים  GPS ומד/שוכב(. מכשיר)ע

מהשינוי במיקום )מרחק, מהירות, כיוונים(. ניטור אקוסטי מאפשר ניטור פעילות הלסת של הפרה. 

בעבודה זו בוצע לראשונה שימוש בניטור אקוסטי רציף למשך כשבוע, עבודות קודמות ניטרו 

 עד מספר שעות בודדות. באמצעות אקוסטיקה

עונות: חורף, אביב וקיץ. עבור  3פרות ובמשך  12איסוף הנתונים התבצע בחלקת מרעה עשבוני על 

הניטור הותאמו לשימוש והורכבו שלושת סוגי המכשירים המתוארים לעיל ונאספה כמות גדולה 

ו לתצפיות התנהגות (, וכוילValidationמאוד של נתונים אשר נבדקו לאימות והשוואה לתצפיות )

(Calibration .אימות המכשירים הראה תוצאות מצוינות עבור שלושת המכשירים במדדים שנבחנו .)

(. בבחינת 2R 0.97 =נמצא מדייק בספירת צעדים כוללת בהשוואה לתצפיות ) IceTag-מכשיר ה
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מנתוני  99.7%מטרים מחוץ לגבול החלקה,  5, בהתאמה לגבולות החלקה ועד טווח של GPS-נתוני ה

המיקום נמצאו בתוך גבולות החלקה בה התבצע הניסוי. המערכת לניטור אקוסטי הראתה התאמה 

 (.2R 0.82 =הדקות ) 5דקות לבין זמן הרעיה הכולל באותן  5-טובה בין קצב תנועות הלסת ב

 (;GSLT) ( רעיה, עמידה, שכיבה והליכה1 - משוואת הכיול לחיזוי התנהגות בשתי רמות התנהגות

הראו חיזוי התנהגות טוב באמצעות ניתוח נתוני החיישנים. על  - (GRT) ( רעיה, מנוחה והליכה2

 מהתצפיות ברמת הסיווג הראשונה 89%והפדומטר ביחד סיווגו באופן נכון  GPS-סמך משתני ה

(GSLT) השימוש במשתני אחד מהמכשירים בלבד הביא לשיעורי הצלחה נמוכים יותר ברמת .

ה י. ברמת הסיווג השניGPSבסיווג על פי  69%-ו IceTagבסיווג על פי  85%הראשונה: הסיווג 

(GRT שיעור הסיווג הנכון על פי משתני שני המכשירים ביחד היה ,)ועל פי נתוני מכשיר יחיד 89% ,

. שילוב נתוני האקוסטיקה לא IceTag-עבור משתני ה 87%-ו GPS-עבור משתני ה 89%הוא היה 

( ותוצאה זו הושפעה ככל הנראה ממספר תצפיות התנהגות קטן 86%עור הסיווג הנכון )שיפר את שי

בזמנים בהם הורכב הניטור האקוסטי. חישוב שיעור הרעיה הצפוי לפי משתני הניטור האקוסטי 

דקות.  5-בלבד, התבצע באמצעות משוואת ההתאמה בין נתוני התצפית לבין קצב תנועות הלסת ב

דמות שבוצעו, הבעיה העיקרית בהסקת התנהגות היא ההפרדה בין עמידה בהתאמה לעבודות קו

 נתון זה עשוי להשתפר באופן משמעותי בשילוב עם נתוני הניטור אקוסטי.אך לרעיה, 

 מבוא

ניצול שטחי המרעה באופן מושכל יותר יכול לתרום להגדלת יעילות היצור בשטחי המרעה בד בבד 

מרכיב חשוב בקבלת (. De Haan et al., 1997) אה וברת קיימאעם שמירה על מערכת צומח וחי ברי

 ,.Bailey et al) החלטות ממשק רעיה הוא קבלת מידע איכותי על מה בעלי החיים עשו והיכן עשו זאת

איסוף מידע זה, באופן רציף בבעלי חיים הרועים באופן חופשי, הוא מורכב, אולם, מידע . (1996

בעלי החיים יכול לסייע בהבנת דפוסי ההתנהגות שלהם בזמן  המתקבל מחיישנים הנישאים על

ובמרחב. הכרת אופן השימוש בשטח והבנת דפוסי ההתנהגות יכולה לתרום לניהול נכון יותר של 

(, ובכך לסייע בהגדלת התפוקה ליחידת שטח, יחד עם שמירה Handcock et al., 2009שטחי המרעה )

לוגית ושיפור מתמיד בחיישנים השונים הופכות את על מצב ואיכות המרעה. התקדמות טכנו

בכדי לאפשר את ניתוח הנתונים הגולמיים  .טכנולוגיות הניטור לזמינות ואפשריות ליישום

המתקבלים ממכשירי הניטור ולהפוך אותם למידע המאפיין התנהגות ואופן השימוש בשטח, יש 

ים אמינים, שאינם תלויים בכיול לייצר תשתית מחקרית תומכת. תשתית זו תאפשר פיתוח מודל

לשטח ספציפי, אשר יאפשרו הסקת התנהגות בעלי החיים מהמידע המתקבל דרך החיישנים 

השונים. את התנהגותם של בעלי חיים במרעה ניתן לקבוע על ידי מספר אלמנטים הניתנים לאפיון: 

 (2(; Bailey et al., 1996) ( תנועה או הזזה של אברי הגוף, כגון הרגליים, הראש, הצוואר והלסת1

תנועה במרחב של הפרה, שיכולה להתבטא כתוצאה מסוג ההתנהגות אך גם תלויה בהשפעה של 

 גורמים נוספים, כגון איכות ופיזור המרעית, מזון מוגש, צל, רוח, מים, טמפרטורה ותוואי שטח

(Schlecht et al., 2004 ;)3 )מה, קצב לב, אפיון הפרשת מדדים פיזיולוגיים של הפרה, כגון קצב נשי

ניטור מאפייני תנועות הלסת של הפרה לתיאור ( 4(; Brosh et al., 2006; Glasser et al., 2008) הצואה

 (.Laca et al., 1992מפורט של התנהגות הרעיה ותהליכי העיכול שלה )
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GPS (ning Global Positio-: א( מערכת האיכון מבוסס לוויינים, מערכת החיישנים נישאים

System)  לוויינים הסובבים את כדור הארץ בשישה מסלולים קבועים ומשדרים אות  32מבוססת על

מסוגים רבים מאוד ביבשה, באוויר ובים. האות הנקלט מאפשר את  GPS הנקלט על ידי מקלטי

חישוב המרחק של המקלט מהלוויין המשדר, כך שבאמצעות הצלבת נתוני מרחק מלפחות ארבעה 

 Hofmann-Wellenhof) מהזמן 95%-מ' ב 3בדיוק של  GPS-ניתן לקבוע את מיקום מקלט ה לוויינים

et al., 2013) ב( מכשירי פדומטר מבוססים על חיישן תאוצה המורכב על רגל הפרה, מאפשר איסוף .

מקליטים את  –נתוני ספירת צעדים ומצב הרגל בין שכיבה לעמידה. ג( מכשירים לניטור אקוסטי 

פק מתהודת תנועות הלסת של הפרה ומאפשרים לנתח את הקול על מנת לאפיין ממנו את הקול המו

נועות לסת המאפיינות לעיסה, וכן הפרדה של ת-תנועות הלסת של הפרה: נגיסה, לעיסה ונגיסה

 העלאת גירה.

: הנחת היסוד של עבודה זו היא שהתנהגות בעלי חיים במרעה מגיבה לתנאי המרעה, מטרת העבודה

קר לשינויים באיכות ובכמות המרעה שהן אבני יסוד של הזנת בעלי חיים במרעה. לכן אפשר ובעי

ללמוד על מצב המרעה באמצעות התנהגות בעל החיים. את ההתנהגות אפשר להסיק מתוך אותות 

המתקבלים מחיישנים שונים. במילים אחרות, הנחת היסוד של עבודה זו היא שניתן לאפיין את 

כמות המרעה במשך עונת הרעיה באמצעות בחינת השתנות ההתנהגות של הבקר השתנות איכות ו

( לבחון את היכולת להסיק התנהגותן 1לכן הוגדרו שתי מטרות: . כפי שנמדדת באמצעות חיישנים

של פרות במרעה, על סמך נתונים משלושה חיישנים שונים, בנפרד וביחד: מערכת איכון לווייני 

(GPSמד צעדים ,) (pedometer) .לחשב על סמך המשתנים שנמדדו ונמצאו 2, וניטור אקוסטי )

 ת דפוס ההתנהגות היומי של הפרות.כמתאימים א

( לצורך בדיקת טיב הנתונים המתקבלים validation( אימות המכשירים )1שלבי העבודה: 

אשר  ( ליצירת משוואות סיווגcalibration( כיול נתוני המכשירים מול ההתנהגות )2מהמכשיר. 

 ( יישום משוואות הכיול על נתוני הניטור ליצירת דפוס התנהגות יומי.3תאפשרו הסקת ההתנהגות. 

 שיטות וחומרים

העבודה התבצעה בחלקת מרעה של שותפות בקר )עין השופט ומשמר העמק( "ראש העדר" ברמת 

. (WGS1984; 35.093, וקו אורך 32.604קו רוחב ) דונם 280מנשה, בחלקת מרעה עשבוני בגודל של 

של המרכז  DTM)עזר  3-7%החלקה בעלת מפנה מזרחי ברוב שטחה, עם שיפועים מתונים בין 

( הגדיר 2005(. סקר הנוף שנערך ע"י מכון דש"א )רמון ולבנה, www.mapi.gov.ilלמיפוי ישראל, 

ולי את טיפוס הצומח בשטח המחקר: קורטם, שומר, עשבוניים. בסמוך לחלקות הניסוי אזור תפע

 עם מכלאת טיפולים, שוקת ואזור בו מוגש זבל עופות כתוספת הזנה בחודשי הקיץ והסתיו.

 המכשירים

 Mobileשל חברת  i-gotUמסדרת  GT-600אשר נבחר הוא מכשיר סידרתי דגם  GPS-מכשיר ה

Action (New Taipei City, Taiwan; http://global.mobileaction.com/)46 . מידות המכשיר הן × 

. המכשיר נבחר בשל מידותיו הקטנות, עמידותו ונתוני (1 איור) גרם 37, ומשקלו מ"מ 14 × 41.5
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נתוני מיקום באינטרוול דיגום הניתן  262,000החומרה והתוכנה שלו אשר מאפשרים תכולה של 

 מטר טעות אפשרית. 3לבחירה. המכשיר נותן מיקום בדיוק של עד 

 ,IceRobotics, Edinburgh) ( של חברת2 איור) "IceTag" טרמסוג הפדומ –פדומטר )מד צעדים( 

Scotland; www.icerobotics.com )צירים, אשר נחשב  3-הוא מכשיר פדומטר בעל חיישני תאוצה ב

 60למשוכלל ביותר הזמין בשוק ומיועד בעיקר לצרכי מחקר. המכשיר מאפשר עבודה רציפה של עד 

ה של שניה. חוץ מצעדים המכשיר נותן מידע על שכיבה יום בשטח עם איסוף נתונים ברזולוצי

 ועמידה של הפרה וכן את מידת האינטנסיביות של הפעילות שלה.

מדגם   Sandiskסטנדרטי תוצרת חברת mp3ניטור אקוסטי התבצע על ידי התאמה של מכשיר 

+Sansa clip (http://www.sandisk.com/Milpitas, CA, USA; Sandisk,  ;למכשיר זה 3 איור .)

וחוברו מיקרופון  GB 32שונתה תכנת ההפעלה הבסיסית, הותאם כרטיס זיכרון של  הותאמה/

ימים  8וסוללה חיצוניים. כל זאת על מנת לאפשר זמן פעולה והקלטה איכותית וטובה של עד 

 רצופים.

יזיים התואמים לדרישות הניסוי: בעלות קרניים, לצורך פרות עם מאפיינים פ 12קבוצה בת  -הפרות 

חיבור מכשירי האקוסטיקה; בעלות ממדים דומים; ובעלות מזג נוח, נבחרו באקראי. ממוצע משקל 

חודשים עם  63.5ק"ג, וממוצע גיל הפרות עמד על  87.7ק"ג עם סטיית תקן של  517הפרות היה 

נחשפו הפרות לפר בחלקה על מנת שכולן יהיו במצב  חודשים. בתחילת הניסוי 37.1סטיית תקן של 

 פיזיולוגי דומה.

 שלבי העבודה

(. שלב ב( 4איור שלב א( התאמת המכשירים לנשיאה על גבי הפרות ולעבודה עם סוללות חיצוניות )

בסבב זה הורכבו פדומטרים וקולרי  - 6/2/2013 - 27/1/2013 -ניטור בשלושה סבבי ניסוי: חורף 

GPS  מכשירי 21/3/2013 - 19/2/2013 -לא הורכו מכשירים לניטור אקוסטי. אביב  ;הפרותעל כל ,

ימים על כל הפרות,  30למשך  GPS יום( על כל הפרות, קולרי 60הפדומטר הורכבו לכל אורך הסבב )

 GPS. מכשירי 26/7/2013 - 4/7/2013 -ימים על כל הפרות. סבב קיץ  5וציוד לניטור אקוסטי למשך 

ימים על כל  8ימים( על כל הפרות וניטור אקוסטי למשך  23טר הורכבו למשך כל הסבב )ופדומ

דקות, בוצעו במהלך שלושת הסבבים. תצפיות הווידאו קודדו  5הפרות. שלב ג( תצפיות וידאו בנות 

על ידי צופה, באמצעות תכנת מחשב על מנת ליצור טבלה של רצף זמן )מועד האירוע המדויק 

בסך פעילות. )בהמשך רצף הזמן שימש להתאמת נתוני התצפיות לנתוני המכשירים(.  בתצפית( ורצף

 סרטוני וידאו. 296הכל קודדו 

הקידוד של כל אחד מסרטוני הווידאו בוצע פעמיים: א( פעם אחת לצורך אימות נתוני הצעדים כפי 

 –עד מלא רגיל ( צ1הבדלנו בין סוגי צעדים שונים באופן הבא:  .IceTag-שמתקבלים ממכשיר ה

הרגל עולה כלפי מעלה לכיוון בטן  –( הרמת רגל 2כאשר הרגל מבצעת תנועה מלאה מאחור לפנים; 

( חצי 6( הרמה + צעד; 5( הזזת רגל הצידה; 4( הזזת רגל אחורה; 3הפרה וללא התקדמות הפרה; 

( אחר. 8עד; ( הרמה וחצי צ7הבאת הרגל קדימה למצב אנכי, ללא המשך התנועה לצעד מלא;  –צעד 

ב( פעם נוספת קודדו הסרטונים על מנת לקבוע את מעבר הפרה בין מצבי פעילות שונים, מכיוון 

שפעילות הפרה משתנה באופן כזה שקשה לחזות בכל רגע את המשך הפעילות, )למשל, כאשר פרה 

http://www.sandisk.com/
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ילה ( או שהאכgrazingמורידה את הראש לצורך אכילה יש בעיה לדעת האם תמשיך לרעיה פעילה )

( כאשר lying( "שכיבה" )1היא אקראית(. הוגדרו ארבע פעולות שיהוו בסיס לקביעת ההתנהגות; 

( הוגדר כאשר הפרה בעמידה וראשה למטה, ומתבצעת אכילה; grazing( "רעיה" )2הפרה שוכבת; 

( הוגדר כאשר הפרה בעמידה וראשה נמצא למעלה )גם אם לועסת( או not grazing( "לא רעיה" )3

( כאשר לא ניתן לראות unknown( "לא ידוע" )4שר ראש הפרה למטה ולא מבצעת אכילה; כא

בבירור מה עושה הפרה. לאחר שהושלם קידוד הסרטונים הוגדר עבור כל סרטון מה היא התנהגות 

הפרה בסרטון, הגדרה זו בוצעה באמצעות אלגוריתם אשר כלל את רצף הפעולות שביצעה הפרה 

לקחו בחשבון הצעדים. ההתנהגות הוגדרה כאחת מארבע התנהגויות: רעיה דקות וכן נ 5במשך 

(graze( מנוחה ,)rest( הליכה ,)travel( ושכיבה )lie.) 

 תוצאות

 IceTagאימות נתוני 

סרטונים. מתוך צעדים אלו הופרדו  296-צעדים, ב 5,194עבור ניתוח אמינות הצעדים, קודדו בסה"כ 

י הצעדים שקודדו הושוו לנתוני המכשירים כך שיתאימו מבחינת (, נתונ4,927הצעדים המלאים )

בין מספר הצעדים כולל ( 2RMSE = 4.03; R 0.97 =) רצף הזמן. בהשוואה זו נמצאה התאמה גבוהה

. על 5שנספר על ידי המכשירים ובין קידוד הצעדים מתוך תצפיות הוידאו, כפי שניתן לראות באיור 

דומטר להגדיר גם דפוסי צעדים, נערכה בדיקה גם על היכולת לזהות מנת לבחון האם ניתן בעזרת הפ

בהתאמה שנערכה בטכניקה של השוואת "זוגות מתאימים"  .צעד בתזמון המדויק בו התבצע

(matching pairs (, עם סף זמן להתאמה )6( )איורthreshold time משתנה, נמצאה פרופורציה )

(. אימות נוסף 7שניות )איור  0.5הסף להתאמה עמד על  זוגות מתאימים כאשר זמן 60%ממוצעת של 

לנתוני הפדומטר התבצע על חיישן השכיבה עמידה, סיכום השניות בעמידה ושכיבה על פי קידוד 

. נתוני ההשוואה מוצגים בטבלת שיבוש IceTag-הווידאו שבוצע, הושוו לסיכום השניות מנתוני ה

 .1.4%-וח זה מסתכמת בנתונים בנית(. סך הטעות בסיווג ה1)טבלה 

 GPSאימות נתוני 

ולבחון את התאמתם לשטח ביצענו בדיקת התאמה בין נקודות  GPS-על מנת לאמת את קריאות ה

 94%-( נמצא ש = 681,215nלבין גבולות החלקה, מתוך סט הנתונים הכולל ) GPS-הדיווח של ה

 GPS-וח טעות לגיטימי לנתוני ה( נמצאו בתוך תחומי החלקה. נבדק גם טו= n 644,236מהנקודות )

 99.7%מ' מגבולות החלקה הוגדרו כנקודות תקינות. באופן זה  5כך שגם נקודות במרחק של עד 

 ( הוגדרו כנקודות תקינות. = 679,640nמכלל הנקודות )

 אימות נתוני אקוסטיקה

תקבל על מנת לבצע אימות כמותי הוחלט לבדוק עד כמה מתאים ניתוח תנועות הלסת כפי שמ

מהתוכנה הייעודית לספירת תנועות לסת, לסך הזמן בו הפרה הייתה ברעיה. פלט נתוני 

האקוסטיקה סווג באמצעות אלגוריתם, לתנועות לסת המאפיינות רעיה ותנועות לסת המאפיינות 

תצפיות וידאו אשר הוקלטו בזמן בו היו מורכבים גם מכשירי האקוסטיקה,  20העלאת גירה. מתוך 
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בור כל תצפית סיכומי תנועות הלסת המתאימים לאותה התצפית. התאמת מספר תנועות הותאמו ע

2RMSE = 0.108; R  =) הלסת לפרופורציית זמן הרעיה כפי שקודדה בתצפית, הראתה מתאם גבוה

 .(8)איור  (0.82

 ת התנהגות על ידי נתוני המכשיריםהסק

ל המכשירים השונים מאפשרים ללמוד לאחר שאומתו נתוני המכשירים, ראינו כי נתוני הבסיס ש

(, תנועת הפרות 9איור  - מטרובאופן כללי ובדיוק טוב לגבי: שעות עמידה ושכיבה של הפרות )פד

(, ומיקום מרחבי של הפרות 11איור  ,והעלאת גירה )אקוסטיקה -(, לעיסה 10איור  ,GPS-)פדומטר ו

(GPSשילוב נתוני המכשירים לצורך בניית גרף התנהגו .) ת יומי מדויק של פעילות הפרות הוא

מורכב יותר ודורש לבצע איחוד של נתוני שלושת המכשירים ביחד. הניתוח השלם שכלל לפחות שני 

בהם הורכבו כל שלושת המכשירים. כלל הנתונים במערכת  4-ו 3מכשירים בוצע עם נתוני סבבים 

 5חת. נתוני המכשירים מכל סוכמו כך שנתוני כלל המכשירים מדקה מסוימת נמצאות בשורה א

דקות התואמות לכל אחת מהתצפיות שקודדו, סוכמו לכדי יצירת טבלה המרכזת את סיכום נתוני 

המכשירים והמידע לגבי ההתנהגות שנצפתה, בשורת נתונים אחת. על בסיס נתונים זה, בוצע ניתוח 

ג באמצעות עצי חלוקה בשיטת ניתוח מחיצות. ניתוח מחציות מתבצע באמצעות תכנה המבצעת סיוו

כאשר בכל שלב )רמה( מופרדים הסטים של הנתונים שנמצאו כמתאימים באופן סטטיסטי, להיות 

מובדלים משאר הנתונים על פי קריטריון שנבחר על ידי התוכנה. לדוגמא: הפרדת השורות שסווגו 

 5דומטר, במהלך שניות של עמידה על ידי הפ 174-כשכיבה בוצעה עבור השורות בהן נספרו פחות מ

דקות. תוצאת ניתוח המחיצות המלא, מייצרת נוסחה שבאמצעותה ניתן לקבוע מה תהיה 

דקות בכלל מאגר הנתונים. בשיטת ניתוח  5ההתנהגות הסבירה ביותר, עבור כל שורת סיכום של 

המחיצות בוצעו מספר הרצות, ונבחנה היכולת לסווג התנהגות על ידי נתוני כל אחד מהמכשירים 

 confusionבנפרד וכן בשילוב נתוני המכשירים השונים. הניתוח באופן זה מייצר טבלת שיבוש )

matrix המשווה את ההתנהגות שאופיינה מול ההתנהגות החזויה על ידי הנוסחה. על ידי טבלת )

מראה את תוצאות ההרצות  2השיבוש ניתן לבחון את אמינות הסיווג בכל אחת מההרצות. טבלה 

(. ב( רעיה, GSLTבוצעו בשיטה זו: בשתי רמות סיווג: א( רעיה, עמידה, שכיבה, הליכה )השונות ש

((. עץ 3)2מהמקרים )טבלה  89%, סווגו באופן נכון  GRT–(. ברמת הסיווג GRTמנוחה, הליכה )

 וקה שהתקבל:החל

(. אם 99%מ': מנוחה )בוודאות של  12.42-פחות ממרחק ממוצע של הפרות ממרכז הקבוצה  (1

 א:ל

(. 67%: הליכה )בוודאות של 10-גדול מדקות  5-מספר קריאות מרחק גדולות מאפס ב (2

 אחרת:

 (.59%רעיה )בוודאות של 

סיווג  12%סיווג ההליכה וסיווג הרעיה התבצעו באופן מושלם, אך סיווג המנוחה הוא לא מספק עם 

תר מאשר סיווג באמצעות מוטעה של מנוחה כרעיה. עדיין סיווג באופן זה הגיע לתוצאות טובות יו

בסיווג של רעיה בלבד.  79%סיווג כולל נכון עם טעות של  87%בלבד שעמד על  IceTag-משתני ה

 בלבד. GPS-שילוב נתוני שני המכשירים לא שיפר את תוצאת הניתוח שבוצע על בסיס נתוני ה
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וג הטוב ביותר, ביחד הביאו לסיו IceTag-ונתוני ה GPS-, שילוב נתוני הGSLT -ברמת הסיווג 

((. סיווג ההתנהגות בוצע באופן מדויק 9)2מהמקרים )טבלה  89%-והתנהגות סווגה באופן נכון ב

שנבעה בעיקר מסיווג עמידה כרעיה. עץ  35%מלבד להתנהגות העמידה שבה הייתה טעות של 

 התבצע באופן הבא: GSLTהחלוקה לרמת 

 אם לא: (.99%כיבה )בוודאות של : ש174-( גדול מITStand) מספר שניות בעמידה (1

(. 97.5%מ': עמידה )בוודאות של  12.4-פחות מ מרחק ממוצע של הפרות ממרכז הקבוצה (2

 אם לא:

 (. אחרת:80%: הליכה )בוודאות של 10-הוא גדול מ 0-מספר קריאות בהן המרחק גדול מ (3

 (.59%רעיה )בוודאות של 

טיקה לא שיפר את תוצאות החיזוי, יתכן והמדגם מספר נמוך של תצפיות אשר כללו נתוני אקוס

 נמוך מדי לצורך הסקת מסקנות.

 יישום נוסחאות החלוקה על נתוני המכשירים ליצירת דפוס התנהגות יומי

 GPS-על סמך נתוני הפדומטר וה GSLT את נוסחאות הכיול מניתוח המחיצות ברמת הסיווג

על מנת לקבל טעות נמוכה יותר  .דקות 5של יישמנו על סט הנתונים המלא אשר סוכם במרווחים 

מהתנהגות העמידה מסווגת באופן שגוי כרעיה(, הוספנו למשוואה קריטריון  32%בסיווג רעיה )

דקות היה  5-תיקון, על פי מספר תנועות הלסת: התנהגות שסווגה כרעיה אך מספר תנועות הלסת ב

לא נבחרו רק הימים בהם היה מורכב כלל , סווגו מחדש כעמידה. מתוך סט הנתונים המ156-נמוך מ

דקות.  5רשומות סיכום נתונים בנות  19,213בסך הכל נותחו  .הציוד ואיכות הנתונים הייתה טובה

ימי ניטור מלאים. דפוס ההתנהגות היומי הממוצע מובא באיור  8מנתונים אלו נחתכו עבור הניתוח 

-ו 0.4 – , התפלגה באופן הבא: הליכה4-ו 3ים על פי נתוני חיזוי אלו ההתנהגות שחושבה בסבב .12

שעות.  5.8-ו 5.5 –שעות; ורעיה  9.4-ו 10.3 –שעות; שכיבה  8.0-ו 5.9 –בהתאמה; עמידה  שעות 0.4

 נתונים אלו עומדים בהתאמה לדיווחים בספרות לגבי חלוקת היום של הפרות מבחינת רעיה ומנוחה.

 ניתוח נתונים מרחבי

לבין נתוני שאר המכשירים ונתוני ניתוח ההתנהגות מאפשרים  GPS-ני השילוב המידע בין נתו

( מרבות אפשריות משתמשת בנתוני הניטור 13איור לשאול שאלות מרחביות רבות. דוגמא אחת )

האקוסטי ליצירת מפות פיזור מרחביות של עוצמת תנועות הלסת: ברעיה ובהעלאת גירה. מפות 

ים מועדפים לרעיה וכן אזורי מנוחת לילה ומנוחת יום בהם מסוג זה יכולות לשמש לניתוח אזור

נצפה לראות ריכוז תנועות לסת המאפיינות העלאת גירה. לצורך יצירת המפה, בוצע חישוב 

. תוצאות הניתוח והדפוס המרחבי (Stein, 2012) (kriging) אינטרפולציה מרחבית בשיטת קריגינג

עם החלקה. אזורים שנצפו כאזורי מנוחת  נוכרות שלהמתקבל, כפי שניתן לראות במפה, מתאים לה

לילה ומנוחת יום, מאופיינים בקצב נמוך של תנועות לסת המאפיינות רעיה )באדום( וקצב גבוה של 

תנועות המאפיינות העלאת גירה )בכחול(. ניתוח שכבות מידע נוספות עם שכבה זו יכול לאפשר 

ר בין טופוגרפיה ומפנה לעוצמת הרעיה, השפעות בחינה של שאלות מרחביות רבות, לדוגמא: הקש

 של צל ומים על עוצמת הרעיה ושאלות רבות נוספות.
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 סיכום

מטרתה העיקרית של העבודה הייתה בחינת היכולת להסיק את התנהגותן של הפרות מנתוני 

ופדומטר( דומה מאוד  GPSסיווג נכון על ידי  89%מכשירי הניטור. התוצאות אליהן הגענו )

מהמקרים, כאשר  90%-(, אשר השיגו סיווג מוצלח להתנהגות ב2011) .Ungar et alתוצאות של ל

כי ניתן להשתמש  נושכלל בתוכו חיישן תנועה. הראי GPS עבדו בשילוב מידע בין פדומטר לבין קולר

 (, ולהתאימו באופן קל וזול לנשיאה עלi-gotUשאינו ייעודי לעבודה עם בעלי חיים ) GPSבמכשיר 

( הצליחו לסווג באמצעות ניתוח על ידי 2011) Godsk & Kjærgaardידי הפרות לזמן ממושך. 

מאירועי הרעיה בתצפיות אותן  90%)זהה לזה בו אנחנו השתמשנו( בלבד,  GPSאלגוריתם ונתוני 

ביצעו. בהשוואה לעבודה שלהם, ניתוח הנתונים אותו ביצעתי היה ניתוח נתונים פשוט, על בסיס 

ים המבוססים על הנתונים המתקבלים מהמכשירים וחישובים בסיסיים שנערכו באמצעות חישוב

שגם ללא ניתוח נתונים מורכב המבוצע על ידי אלגוריתם, ניתן לסווג את  נו. הראיJMPתכנת 

 .89%( בהצלחה של GRTהתנהגות הפרות ברמה בסיסית )

כשירים, הפרות, תנאי וסוג השטח היו לא ניתן להשוות באופן מוחלט בין העבודות השונות, שכן המ

שונים, שיטות התצפית היו שונות וניתוח הנתונים בוצע בשיטות שונות. אולם, המסקנה העיקרית 

נשארת זהה בין כל העבודות: הבעייתיות הגדולה ביותר היא הפרדה נכונה בין התנהגות רעיה 

יינים רעייה לנתונים המאפיינים להתנהגות עמידה, וזאת משום שקיימת חפיפה בין הנתונים המאפ

עמידה בכל המשתנים שנמדדו. תופעה זו קשורה לשני גורמים. האחד הוא הדמיון במאפיינים 

הפיזיים של תנועת הפרות בין ההתנהגויות השונות: בהתנהגות המוגדרת עמידה וגם בזו המוגדרת 

פיון אשר יכול להראות כרעיה, הפרה עומדת, ובשתי ההתנהגויות הפרה מבצעת תנועות בעלות א

דומה עבור צופה מהצד. השוני העיקרי בין שתי התנהגויות אלו, הוא מנח הראש ותנועת הלסת, אך 

כי, קשה לזהות אפיון זה  נווכן גם בעבודות אחרות ראי נובאמצעות המכשירים בהם השתמש

בעיית ההפרדה  כי השימוש בניטור האקוסטי יפתור את נובאמצעות נתוני המכשירים בלבד. קיווי

בין ההתנהגויות הנ"ל. שיעורי חלוקת ההתנהגות היומית כפי שמתקבלים כאשר משלבים את 

משתני האקוסטיקה בניתוח נראים הגיוניים יותר מאשר השיעורים המתקבלים באמצעות 

המשוואות אשר לא כוללות את נתוני האקוסטיקה. על מנת לאשש טענה זו דרושות תצפיות נוספות 

ותן ניתן יהיה לבחון באופן יותר מקיף את היכולת להפריד בין ההתנהגויות השונות שבאמצע

באמצעות נתוני הניטור האקוסטי. ההישג בעבודה זו מבחינת העבודה עם המכשירים לניטור 

אקוסטי הוא הוכחת היכולת לבצע ניטור אקוסטי על פני פרקי זמן ארוכים בהרבה מכל מה שנעשה 

נפחים אדירים של קבצי קול, ולהתאים את ניתוח הנתונים לציר זמן אחיד עם בעבר, לנתח בהצלחה 

 מכשירים שונים ותצפיות.

היכולת להשפיע על החלטות ממשק אשר יכולות בהמשך לשפר את יעילות היצור של העדר ולסייע 

בשמירה על קיימות שטחי המרעה, תלויה במידע שיש למנהל העדר על הפרות והצומח. כיום מידע 

זה מתבסס בעיקרו על ניסיונו של המנהל והיכרותו עם הפרות ועם המרעה העומד לרשותו. קבלת 

קבלת החלטות באופן מושכל יותר. בעבודה זו נבחנה פעם  נומידע כמותי רציף ואמין תאפשר לדעת

נוספת היכולת להסיק את פעילות הפרות על ידי ניטור באמצעות מכשירים שונים. העבודה עם 

האקוסטי תורמת ליכולת להסיק באופן כמותי וישיר לגבי אופן הרעיה של הפרות, וגורם זה הניטור 

הינו אולי המשמעותי ביותר במידע אשר יכול לסייע בקבלת החלטות. יש לשפר את שיטות העבודה 
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וניתוח הנתונים של הניטור האקוסטי וכן לבצע כיולים מול תצפיות נוספות. על מנת להשלים את 

מידע המתקבלת עם נתונים על כר המרעה עצמו, יש צורך לבחון את הקשר בין אופי הרעיה תמונת ה

 לבין מצב המרעה מבחינת כמות ואיכות המרעה הזמין לפרה.
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. במרכז כפתור i-gotU: מכשיר 1 איור

, משמש כאשר המכשיר הפעלה וכיבוי

מוגדר לפעול בלחיצת כפתור, ולא כאשר 

מוגדרת תוכנית הפעלה לפי שעות 

 מסוימות של היום.

 

 

קורא אלחוטי וחיישן  -ימין : 2 איור

IceTag . מכשיר ה -שמאל-IceTag 

 מולבש על רגלה האחורית של הפרה.

 

 

 ;+Sansa clip( מכשיר 1 שמאל: :3 איור

( סוללה 3 ;ברציותמיקרופון ווי( 2

חיבור . ימין: ( קופסת הגנה4 ;חיצונית

הקופסה המכילה את הציוד לניטור 

אקוסטי לקרן הפרה באמצעות חבקי 

 מתכת עם הידוק בורגי.

 
 

: פרה עם ציוד מלא. פדומטר 4איור 

 GPS)כחול( על רגל שמאל אחורית, קולר 

 )ירוק(, ציוד לניטור אקוסטי על הקרן.

 

 

 

  

 

1 

2 

3 

4 
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( לבין מספר הצעדים שדווחו X-: התאמה בין מספר הצעדים שקודדו בתצפית הווידאו )ציר ה5 איור
 (.Y-)ציר ה IceTag-במכשיר ה

 

 
: תצוגת "פס מול פס" שבו כל מכשיר מיוצג באמצעות שלוש עמודות )שמאל לימין(: עמודה 6איור 

 –שניות. עמודה שניה  10ום כל ציר זמן שבו קווים ירוקים מייצגים רצף שניות, ופס אד –ראשונה 
. עמודה IceTag-קווים שחורים מייצגים רישום של צעד על פי תזמון כפי שהתקבל ממכשיר ה

קווים שחורים מייצגים תזמון של צעד כפי שקודד מסרטון הווידאו. התאמה של הפסים  –שלישית 
 אחד מול השני מהווה התאמה בין תצפית לדיווח.
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הזוגות שנמצאו מתאימים בכל אחת מהתצפיות, מבין כלל הזוגות באותה  : פרופורציית7איור 

התצפית בזמני הסף השונים. בגלל התאמה גבוהה ברישום הכולל של הצעדים ניתן להניח כי אי 
 .ההתאמה נובעת מתזמון של רישום הצעד

 
 
 

 
 5רעיה באותן ( בין שיעור הזמן המוקדש לJMsדקות ) 5-: הקשר בין מספר תנועות לסת ב8איור 

 (.pGrazeדקות לפי תצפית וידאו )
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: חלוקת הזמן בין שכיבה )אדום( לעמידה )כחול( כל חצי שעה לאורך היממה בכל אחד 9איור 

מהסבבים. שגיאת התקן מתייחסת לשונות בין הפרות, ומבוססת על חישוב ממוצע הערכים לכל 
צעים של זריחת ושקיעת השמש בכל אחד פרה בנפרד. הקווים הירוקים מסמנים את המועדים הממו

 ופק(.מעלות מתחת לא 6מהסבבים )כאשר השמש בזווית 

 
 

 

לנתוני הצעדים כפי שנמדדים עלי  GPS-: השוואה בין נתוני המרחק כפי שנמדדים על ידי ה10איור 
, ממוצע צעדים בדקה )אדום( וממוצע מרחק Y-, חצי שעה במהלך היום, צירX-. צירIceTag-ידי ה

 .4-ו 3)מטר( בדקה )כחול( בסבבים 
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 : קצב ממוצע של תנועות לסת לדקה לאורך היממה )הממוצע מתייחס לכל הפרות על פני כל 11איור 

 הימים( וחלוקת תנועות הלסת בין אלה שסווגו כרעיה )תכלת( ובין אלה שסווגו כהעלאת גירה )זית(.

 
 

 
כל מלבן מייצג סבב. רעיה בכחול, שכיבה באדום, : חלוקת הזמן בין ההתנהגויות השונות. 12איור 

 עמידה בירוק, הליכה בסגול.



95 

 

 

 
: מספר ממוצע של תנועות לסת בדקה שסווגו כהעלאת גירה )ימין(, ומספר ממוצע של 13איור 

 תנועות לסת בדקה שסווגו כרעיה )שמאל(.

 
 
 
 

 

יות, ובסוגריים באחוזים מסך . הערכים הם בשנIceTag: השוואת נתוני קידוד וידאו לנתוני 1טבלה 
 כל האירועים

 קידוד וידאו 
 סה"כ שכיבה עמידה   

IceTag  56,068 (0.0) 18 (68.4) 56,050 עמידה  

  25,826 (30.2) 24,706 (1.4) 1,120 שכיבה

 81,894  24,724  57,170 סה"כ
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ויות על ידי השימוש ( שמראה הצלחת סיווג הפעילConfusion Matrix: טבלת שיבוש )2טבלה 
( ושל הסיווגים השונים. הטבלה Nבחלוקה למחיצות. המספרים מייצגים ספירה של התצפיות )

. בכל רמת סיווג מפורטים המכשירים אשר שימשו בכל GRT/GSLTמחולקת לפי רמת הסיווג, 
( Totalאחד מהניתוחים. עבור כל אחד מהניתוחים תוצאת הסיווג הנכון הכולל מובא באחוזים )

(. המספרים בסוגריים הם לצורך התמצאות correctובאחוזי סיווג נכון לכל אחת מההתנהגויות )%
 והתאמה בין התיאור בגוף העבודה לטבלה.
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 השפעת תכונות הנוף על תנועת עדרי צאן באזור הנגב הצפוני
 2, יוג'ין דוד אונגר1 טל סבוראי, *1 מאיה זהבי

 גוריון בנגב-ביבתי, אוניברסיטת בןהמחלקה לגאוגרפיה ופיתוח ס 1

 מרכז וולקני –המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, ִמנהל המחקר החקלאי  2

 *mayaz@moag.gov.il 

 מבוא

ה לחצי הרעייה באזור הנגב הצפוני גדלים, אך עדיין חסר בסיס מדעי מפותח לקביעת מדיניות רעיי

קיימא באזורים צחיחים למחצה. זוהי בעיה מרכזית שכן רעייה, וחלוקה לא אחידה של לחץ -בת

רעייה במרחב, הם מהגורמים העיקריים למדבור באזורים צחיחים. רעייה היא אחד הגורמים 

. במקרים רבים, מדבור נובע מחוסר אחידות השימוש [10, 4, 3]העיקריים למדבור באזורים צחיחים 

ולאו דווקא מצפיפות גדולה מַדי של בעלי חיים בשטח נתון. דגמי הפיזור המרחביים של  ,במרחב

בעלי חיים רועים מושפעים מגורמים ביוטיים, כמו זמינות מקורות המזון ואיכותו, ומגורמים 

. ההטרוגניות המרחבית [16, 15, 1, 5]אביוטיים, כמו המרחק ממקור מים, נגישות למרעה וטופוגרפיה 

גמי הרעייה משתנה במהלך השנה בהתאם לעונות, וגדלה במהלך העונה הלחה כתלות במפנה של ד

. התנאים הללו גורמים במקרים רבים לפיזור מרחבי לא אחיד [14, 13, 8, 6]טופוגרפיה -המדרון ובמיקרו

מח, . חוסר אחידות יכול להוביל להשפעות שליליות כגון אבדן מיני צו[17, 9]של העדר על פני השטח 

החלפת מינים רצויים )אכילים( בלא רצויים, סחיפת קרקעות וניצול לא יעיל של מקורות המרעה. 

. [11]רוב פעילויות הניהול של רעיית בעלי חיים מבויתים מקדמות פיזור אחיד של הרעייה בשטחים 

 (, ומיקום מקורות מים.herdingידי השפעה על גודל העדר, קיבוץ העדר )-הדבר נעשה על

ד לא מזמן, כימות וניתוח היבטים מרחביים של ניצול שטחי מרעה היו נדירים עקב קשיים ע

בשילוב עם מערכת מידע GPS (Global Positioning System ) מתודולוגיים. שימוש במכשירי

(, הוא התקדמות טכנולוגית משמעותית, והוא מציע פתרון לקבלת מידע על GISגאוגרפית )ממ"ג, 

ל בעלי חיים לאורך זמן ולניטור ללא הפרעות לבעלי חיים הרועים, וזאת בעלות מיקום מדויק ש

יכולים להיות משויכים בקלות יחסית למספר רב של נתונים  GPS-תפעול נמוכה יחסית. נתוני ה

מרחביים שנאגרים בממ"ג. יכולת זו מאפשרת קישור וניתוח של יחסים מורכבים בין פיזור, 

ונות פני השטח. מערכת משולבת כזו היא מתוחכמת ויעילה יותר במונחי התנהגות ותנועה לבין תכ

 . [12, 2]זמן ועלות בהשוואה לשיטות איסוף נתוני שדה מסורתיות 

מטרת העבודה הייתה לשפר את הבנתנו בנוגע להשפעת גורמי הסביבה על אחידות השימוש בשטח 

זמן. זאת כדי לנהל את הרעייה במרחב החווה ועל הדינמיקה של תנועת העדר ועל פיזורו במרחב וב

בצורה המיטבית, תוך פגיעה מזערית בשטח המרעה. לצורך כך בדקנו מהי אחידות השימוש במרחב 

ידי עדרי צאן, מה הם הגורמים האביוטיים המשפיעים על הימצאות העדר במרחב ומהם לחצי -על

 הרעייה בשטח החווה.

  

mailto:mayaz@moag.gov.il
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 שיטות וחומרים

חוות בודדים אורגנית לגידול צאן, הממוקמת צפונית לשומריה בנגב  המחקר התבצע בחוות אלה,

, 2008/2009 רשת ישראל החדשה(, במהלך השנים ההידרולוגיות 190000/595200הצפוני )נ"צ 

דונם. הטופוגרפיה האופיינית היא גבעית,  8,400-. החווה משתרעת על כ2010/2011-ו 2009/2010

פני הים. האקלים צחיח למחצה, ומאופיין בכמות משקעים מטר מעל  430והגובה הממוצע הוא 

מ"מ. הטמפרטורה היומית הממוצעת והטמפרטורה הֵמרבית הממוצעת  304שנתית ממוצעת של 

, בהתאמה. בקיץ, הטמפרטורה היומית הממוצעת והטמפרטורה הֵמרבית 17°C-ו 11°C בחורף הן

 י הישראלי(.בהתאמה )השירות המטאורולוג ,32°C-ו 25°C הןהממוצעת 

ראש, ועדר מעורב  320( המונה Sבחווה רועים שני עדרי צאן מלווים רועים: עדר עזים חולבות )

ראש. העדר שאינו נחלב ניזון מהצומח העשבוני ומן הצומח  550( המונה Lכבשים ועזים לא חולבות )

החליבה.  המעוצה הטבעיים, בעוד שהעדר שנחלב ניזון ממרעה ומתוספות מזון שמוגשות בזמן

נישא ע"י בעל חיים בכל עדר ותיעד את מיקום העדרים במשך היום בתדירות של פעם  GPSמכשיר 

מסלולי רעיה )צרופים של עדר ויום(. הנתונים נותחו באמצעות  541בדקה. במשך העבודה תועדו 

 (.GISמודלים מרחביים תוך שימוש בממ"ג )

  

. כל 2010/2011-ו 2009/10, 2008/09ים ההידרולוגיות : פיזור רעייה בחוות אלה במהלך השנ1איור 
(, מוצגות על n=76,395. הנקודות )GPS-נקודה מייצג מיקום של בע"ח שנשא את רתמת ה

 (.2010אורטופוטו המציג את שטח המחקר )המרכז למיפוי ישראל, 

-ו ArcInfo 9.3.1 (ESRI Redlands, CA,) שיטות המחקר כוללו שילוב ממ"ג באמצעות תוכנת

GPS .באמצעות DEM (Digital Elevation Model ) מטר, שיוצר על  25×25ברזולוציה אופקית של

, לחישוב: גובה, שיפוע טופוגרפי )מעלות(, בתי גידול טופוגרפיים: [7]ידי המכון הגיאולוגי של ישראל 
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תוך שכבת מפני המדרון: צפון, מזרח, דרום ומערב אליהם הוספו שתי קטגוריות: כתפי ואדי מ

הקטגוריות נתייחס כבתי  6-( לDEM-הנחלים הארצית )מפ"י( וראשי גבעה )מנתוני הגובה של ה

שולבו עם שכבות המידע הסביבתי  GPS-גידול טופוגרפיים וכן חושב זווית מסלול התנועה. נתוני ה

 (.fishnet-gridידי חיבור מרחבי לכל שנה, בכל תא ברשת החווה )-על

. נעשה ניתוח JMP9 (SAS Institute Inc., Cary, NC) צע באמצעות תוכנתניתוח סטטיסטי בו

שונות של מהירות תנועת העדרים )משתנה תלוי( כפונקציה של המשתנים הבלתי תלויים: מרחק 

קטגוריות(  6מהמכלאה )משתנה רציף(, שיפוע טופוגרפי )משתנה רציף( בתי גידול טופוגרפיים )

( ובין observedבחנו האינטראקציות ביניהם. ההשוואה בין המצוי )וזווית שיפוע המדרון, וכן נ

-Kolmogorovבתאי הרשת נעשתה באמצעות מבחן  GPS-( של מספר קריאות הexpectedהצפוי )

Smirnov  לגבי שיפוע ומרחק מהמכלאה, ובאמצעות מבחן ִכי בריבוע לגבי מפנה. בדיקה של פיזור

 (.Poisson distributionפואסון )-מצעות מבחן של התפלגותאקראי על פני כל תאי הרשת נעשתה בא

 תוצאות

במרחב היה לא אחיד: נמצאו אזורים ללא נוכחות העדר, ואזורים  GPS-מצאנו כי פיזור קריאות ה

(. בניגוד למה שציפינו, שיעור 1אחרים שצברו הרבה יותר קריאות משהיה ניתן לצפות )איור 

פי הוואדי היה נמוך בהרבה משיעור הכיסוי של בתי גידול הביקורים במפנים הצפוניים ובכת

( °12-°10טופוגרפיים אלו בשטח. העדרים ביקרו פחות מהצפוי באזורים בעלי שיפוע תלול )מעל 

ויותר מהצפוי באזורים בעלי שיפועים מתונים יותר. ביחס לצפוי על סמך הכיסוי היחסי של שטחים 

ק"מ(,  1.2-רים את נוכחותם בקרבת המכלאה )עד כבמרחקים שונים מהמכלאה, הגדילו העד

והקטינו את נוכחותם באזורים מרוחקים ממרחק זה. נמצא כי מהירות תנועת בעלי החיים במרחב 

( מרחק מהמכלאה, 1מטר לשנייה ומהירות התנועה הושפעה משני גורמים עיקריים: ) 0.51הייתה 

( זווית 2שהלכה וירדה ככל שמרחק גדל. )בע"ח נעו במהירות גבוהה בסמיכות למכלאה, מהירות 

(, בעלי החיים הגיבו בתנועה במהירות איטית בשיפועים חריפים הן בתנועה path angleהמסלול )

 (.2במעלה והן התנועה במורד ההר, ובתנועה במהירות גבוהה יחסית בשיפועים מתונים )איור 

ת בשטח. הערכנו עבור שני העדרים פריסת העדרים במרחב בכל נקודה בזמן חושבה על סמך תצפיו

ייצגה מרכזו של עדר המפוזר סביבה  GPS . כל קריאת2מ 1.95שכל בעל חיים תופס שטח ממוצע של 

. נוכחות 2מ 625 -- (S) , והעדר הקטן2מ 1075-( מכסה כLבצורת מעגל. זאת כאשר העדר הגדול )

( לשטח החווה כולו, שחולק לתאי העדר חושבה על ידי חיבור בין גודל השטח שתופס העדר )המעגל

(. הערך המצטבר של הנוכחות סוכם בכל תא, עבור כל צירוף אפשרי של כל עדר וכל עונה gridרשת )

(. ניתוח הנתונים הראה כי העדרים ניצלו שטח קטן יחסית מכלל שטח המרעה העומד 3בנפרד )איור 

במהלך העונה הירוקה אף עמד  מכלל התאים לא בוקרו כלל על ידי העדרים. 0.34-לרשותם: כ

מכלל התאים, בהם העדרים לא רעו כלל. נראה כי העדרים  0.66-המספר על שיעור גבוה יותר של כ

לא ניצלו אם כן את שטח המרעה בצורה שווה. הטרוגניות גבוהה נמצאה בבחינת פיזור לחץ הרעייה 

אזורים הדרומיים של החווה, (. בעונה הרטובה העדרים העדיפו את ה2שעה / מ-של העדרים )בע"ח

מזרחי של החווה. על סמך -בעוד בעונה היבשה עוצמות הרעייה גבוהות נמצאו באזור הצפוני וצפון 

 ממצאים אלה, נראה שיש מקום לשיפור בממשק הרעייה מבחינה מרחבית.
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  (°זוויות המסלול )

"ח לזווית המסלול בחוות אלה. מהירות ממוצעת חושבה מתוך : הקשר בין מהירות תנועת בע2איור 
. כל ערך של מהירות בוסס על המרחק ואינטרוול הזמן בין °1כל ערכי המהירות בזווית מסלול כל 

 GPSסמוכות. זווית המסלול חושבה מתוך נתוני מיקום וגובה של שתי קריאות  GPSשתי קריאות 
ה במעלה המדרון וערכים שליליים מייצגים תנועה במורד סמוכות. ערכים חיוביים מייצגים תנוע

 המדרון. 
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. א( שילוב של 2009/10: מפה של סך כל הביקורים בחוות אלה לאורך כל השנה ההידרולוגית 3איור 

 (.Sעבור העדר הקטן ) (; ג(Lב( עבור העדר בגדול ) ;שני העדרים
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שר תיאור מדויק בזמן ובמרחב וכן הבנה של דגמים ודפוסי וממ"ג ִאפ GPSשילוב טכנולוגיות של 

פיזור של העדרים באזור הנגב הצפוני. זיהוי האינטראקציות בין עדרים ושטחי המרעה שהם 

מנצלים, מספק מידע רב ערך שיכול להוביל לשיפור ניהול שטחי המרעה ולקבלת החלטות הנוגעות 

על כן, יישום של ידע זה יכול לעזור להשיג רעייה בת לפיזור העדרים והעדפות אזורי הרעייה. יתר 

קיימא על ידי הגדלת יעילות הרעייה וניצול אחיד של שטחי המרעה, כך שלא יהיו אזורים בהם ישנם 

 לחצי רעייה גבוהים ומאידך כאלו שאין רועים בהם כלל.

 תודות

על שהכניסו אותנו אנחנו מודים למשפחת צדק מחוות אלה על כל העזרה הרבה שקיבלנו מהם, 

 לחווה ושיתפו אותנו בידע הרב שלהם.

 מקורות

[1] Bailey DW, Gross JE, Laca EA, Rittenhouse LR, Coughenour MB, Swift DM, and 

Sims PL. 1996. Mechanism that result in large herbivore grazing distribution patterns. 

Journal of Range Management 49: 386-400. 

[2] Barbari M, Conti L, Koostra BK, Masi G, Sorbetti Guerri F, and Worlman SR. 

2006. The use of global positioning and geographical information systems in the 

management of extensive cattle grazing. Biosystems Engineering 95: 271-280. 

[3] Wu B and Ci JL. 2002. Landscape change and desertification development in the 

Mu Us Sandland, Northern China. Journal of Arid Environments 50: 429–444. 

[4] Dorrough J, Moll J, and Crosthweite J. 2007. Can intensification of temperate 

Australian livestock production systems save land for native biodiversity? Agriculture, 

Ecosystems and Environment 121: 222-232. 

[5] Ganskopp D, Cruz R, and Johnson DE. 2000. Least effort pathways?: A GIS 

analysis of livestock trails in rugged terrain. Applied Animal Behaviour Science 68: 

179-190. 

[6] Gómez-Plaza A, Alvarez-Rogel J, Albaladejo J, and Castillo VM. 2000. Spatial 

patterns and temporal stability of soil moisture across a range of scales in a semi-arid 

environment. Hydrological Processes 14: 1264-1477. 

[7] Hall JK and Cleave RL. 1988. The DTM project. Geological Survey of Israel 6:1-7. 

[8] James SE, Pärtel M, Wilson SD, and Peltzer DA. 2003. Temporal heterogeneity of 

soil moisture in grassland and forest. Journal of Ecology 91:234-239 . 



103 

 

 

[9] Kennedy M and Gray RD. 1997. Habitat choice, habitat matching and effect of 

travel distance. Behaviour 134: 905-920. 

[10] Louhaichi M, Salkini KA, and Petersen LS. 2009. Effect of small ruminant grazing 

on the plant community characteristics of semiarid Mediterranean ecosystems. 

International journal of Agriculture and Biology 11: 681–689. 

[11] Noy-Meir I. 1998. Effects of grazing on Mediterranean grasslands: The community 

level. In: Papanastasis VP and Peter D (Eds). Ecological basis of livestock grazing in 

Mediterranean ecosystems. Proceedings of the international Workshop; 1997 Oct 23-25; 

Thessaloniki, Greece. Luxemburg: Official Publications of the European communities . 

[12] Pundt H and Brinkkötter-Runde K. 2005.Visualization of spatial data for field 

based GIS. Computers and Geosciences 26: 51-56. 

[13] Putfarken D, Dengler J, Lehmann S, and Härdtle W. 2008. Site use of grazing 

cattle and sheep in large-scale pasture landscape: A GPS/GIS assessment. Applied 

Animal Behaviour Science 111: 54-67. 

[14] Schlecht E, Hiernaux P, Kadaouré I, Hülsebusch C, and Mahler F. 2006. A spatio-

temporal analysis of forage availability and grazing and excretion behaviour of herded 

and free grazing cattle, sheep and goats in Western Niger. Agriculture, Ecosystems and 

Environment 113: 226-242. 

[15] Scoons I. 1995. Exploiting heterogeneity: Habitat use by cattle in Dryland 

Zimbabwe. Journal of Arid Environments 39: 221-237. 

[16] Senft RL, Coughenour MB, Bailey DW, Rittenhouse LR, Sala OE, and Swift DM. 

1987. Large herbivore foraging and ecological hierarchies. BioSience 37: 789-799. 

[17] Turner MG. 1989. Landscape ecology: the effect of pattern on process. Annual 

Review of Ecology and Systematics 20: 171-197. 

  



104 

 

 

דינאמיקה של נוטריינטים בקרקע מכלאות צאן נטושות והשפעתן על 
 גדילן מצוי
 2צעדי  אלי, 1 חיים קיגל, *1,2 אריה וינוגרד

  הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית 1

 מרכז וולקני –המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, ִמנהל המחקר החקלאי  2

 *arie.vinograd@mail.huji.ac.il 

 מבוא

אלף מהם עולים כל שנה לרעות בשטחים פתוחים או ביערות  50-אלף ראשי צאן. כ 180-בנגב ישנם כ

צפון הנגב. הרעייה בשטחים הפתוחים בצפון הנגב מתקיימת במחזור שנתי, המתחיל עם כניסת 

שנתיים -העדרים לקראת סוף החורף, לאחר התבססות הצומח העשבוני בו שולטים החד

משכת כשלושה חודשים בכל שנה. המתחדשים כל שנה ממאגר הזרעים בקרקע. הרעייה ביערות נ

שנתי, ועד אמצע חודש מאי, כאשר -היא מתחילה מאמצע פברואר, לאחר התבססות הצומח החד

המרעית העשבונית נוצלה ברעייה. בעלי העדרים הבדואים שוהים ביערות ובשטחים הפתוחים 

 בתאום עם משרד החקלאות, קק"ל, ומנהל מקרקעי ישראל ורשות הטבע והגנים. 

ן הרועה בשטחי היער מפחית את ביומסת הצומח העשבוני, וגם את גובה הצומח. בכך הרעייה הצא

היער והצמרות, ובנוסף מקטינה את העוצמה של שריפה -מייצרת את המרווח הרצוי בין תת

היער. במקביל לתועלות קיים גם פוטנציאל להשפעות שליליות של הרעייה, -פוטנציאלית בתת

ית יתר, ומנוכחות המכלאות. לחצי רעייה גבוהים גורמים לרוב לדרדור הנובעות מדריסה ורעי

מערכות אקולוגיות כתוצאה מפגיעה בכיסוי הצמחי, שינוי במאזן המים, סחף הקרקע והפחתה 

כללית של יצרנות שטח המרעה. מאידך, הרעייה מעודדת ואף חיונית לקיום מיני צמחים נדירים או 

 מסלקת צמחייה עשבונית מתחרה הדוחקת מינים אלה.  חשובים מבחינה נופית, כי היא

אחד ממאפייני רעיית צאן בארץ ובאזורים אחרים בעולם הוא הקמת מכלאות עונתיות. בארץ בעלי 

העדרים נוהגים לרכז בשעות הלילה את הכבשים והעזים במכלאות, לרוב בעלות צורה עגולה 

גללים  -ה בהדרגה הצטברות של הפרשותמטר, בהתאם לגודל העדר. במכלאות חל 30-80ובקוטר 

ושתן, הגורמת לעליה בתכולת חומר אורגני ומינרלים בקרקע. חלק מהמינרלים עשוי להישאר 

בריכוז גבוה בקרקע שנים רבות. אחרי הנטישה מופיע צומח ניטרופילי, לפעמים עם ריבוי של מיני 

 צמחים קוצניים, המהווה פגם אסטטי בנוף. 

הצומח במכלאות שנעזבו איטי וממושך. ביערות מסוימים המכלאות ממוקמות תהליך ההתאוששות 

מספר שנים באותו מקום, ובאחרים אין הקפדה על המיקום המדויק של המכלאה. אך, גם ביערות 

בהם המכלאה חוזרת לאותו מיקום, לעיתים תכופות המכלאות מועתקות לאתרים חדשים למניעת 

 ולים של מנהלי השטח.מחלות או כתוצאה משינויים בשיק

 מטרות המחקר

גדילן מצוי, לבין השינויים במשאבי  –בחינת הקשר בין השינויים בהרכב ותכונות הצומח במכלאה 

 , וחומר אורגני( ומליחות הקרקע. N, P, Kהקרקע )

mailto:arie.vinograd@mail.huji.ac.il
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 לימוד הקשר בין בנק הזרעים במכלאות הנטושות לבין הרכב הניטרופילים בדגש על הגדילן המצוי.

 שיטות

נבדקו הרכב המינרלים ובנק הזרעים המצוי בגללים שלמים, ובחומר האורגני הנוצר מגללים 

מתפוררים ובשכבות הקרקע העליונות במכלאות ב"גילים שונים", כדי ללמוד על תרומתם 

הפוטנציאלית לצומח בשלבי הסוקצסיה השונים. כמו כן, נבחנו טיפולי ממשק הוסרה שכבת 

ום זה שכבת קרקע טבעית, כיסוי הגללים בשכבה של מספר ס"מ של הגללים ובחלק הוספה במק

 קרקע המכילה בנק זרעים של צומח טבעי מקומי.

 תוצאות

רמות משאבי הקרקע במכלאות הנטושות היו גבוהות יותר מאלו שבחלקות הביקורת בשטח המרעה 

 15עד  10ות, וכעבור שנים מהנטישה ביער פלוג 10 -5הבדל זה נעלם כעבור  N-בשני היערות. לגבי ה

 10, רמתם גבוה יותר בהשוואה לשטח המרעה גם לאחר P-ו Kשנים ביער בארי הפחות גשום. לגבי 

שנים ביער פלוגות. השפעת המכלאה על משק  20עד  15 -שנים מהנטישה ביער בארי ו 15עד 

 המינרלים בקרקע ממושכת מאד. 

הדרגתית באופן מובהק עם הזמן מנטישת  נמצא שהביומסה של צמחי הגדילן ליחידת שטח פוחתת

ק"ג/מ"ר  0.19 -ול 0.3-שנים ל 3-1ק"ג/מ"ר במכלאות שנעזבו לפי  0.69 -הביומסה ירדה מ המכלאה

שנים. בדומה, גובה צמחי גדילן המצוי שהגיע בחלק  20-15-ו 10-15במכלאות שנעזבו לפני 

 -15מטר לאחר  1.4 -ל 2.6-אות משנים מנטישת המכל 15 -10מטר, פחת רק אחרי  3מהצמחים עד 

 מהנטישה.  שנים 20

במקביל לירידה עם הזמן בביומסה ובגובה הצמחים, חלה עליה הדרגתית מובהקת בצפיפות 

שנים מהנטישה,  20 -15פרטים/מ"ר לאחר  24 -ל 7-הצמחים ליחידת שטח. הצפיפות עלתה מ

חי הגדילן הולכים ונעשים רבים במקביל לירידה במשקל היבש של צמח בודד. משמעות הדבר שצמ

 אך קטנים יותר עם הזמן.

בבדיקת הקשר בין משאבי קרקע לצמיחת גדילן מצוי נמצאו קורלציות ליניאריות חיוביות בין ריכוז 

K  ומשקל וגובה הגדילנים. לעומת זאת, נמצאה קורלציה שלילית ביןK  .לצפיפות צמחי גדילן

יותר, כך  חי גדילן ליחידת שטח, אך צמחים אלה היו גדוליםהיו פחות צמ Kכלומר, עם עלית ריכוז 

, לא נמצא קשר בין K-בניגוד לתגובה ל שהביומסה של כלל צמחי הגדילן ליחידת שטח עלתה.

בקרקע. מכאן שלמרות שגדילן מצוי הינו מין ניטרופילי,  P-ו Nביומסה וגובה הגדילנים לבין ריכוזי 

צמיחה בתנאי הקרקע של יער פלוגות. כללית, גובה וביומסה  הוא גורם מרכזי המגביל K-ייתכן ש

 של גדילן הם מדד טוב לרמת משאבי קרקע. 

זרעי הגדילן המצוי נמצאו כחיוניים בקרקע המכלאה שנים בודדות בלבד. טיפולי ממשק בהם 

הוסרה שכבת הגללים ובחלקם הוספה קרקע טבעית, הביאו בהדרגה לשינוי הרכב הצומח משלטון 

 ניטרופילים לשלטון של דגניים.של 
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 דרכים לצמצום כתמי גדילן מצוי

 רעייה מבוקרת של עיזים לפני שלב הפריחה של הגדילן. א. צמצום בנק הזרעים על ידי

 ב. כיסוי הגללים בשכבה של מספר ס"מ של קרקע המכילה בנק זרעים של צומח טבעי מקומי.

 ג. הסרת שכבת הגללים.

 והוספת קרקע המכילה בנק זרעים של צומח טבעי מקומי.ד. הסרת שכבת הגללים 

 שקפים מתוך המצגת של אריה וינוגרד

 
 שנים אחרי נטישת מכלאה 10גדילנים 

 

 
 תצלום אוויר של יער פלוגות עם מיקום מכלאות נטושות וחלקות ביקורת שנבדקו במחקר
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בקרקע ביער פלוגות לפי הזמן מנטישת  EC-חנקן ו
 (SE± וצעהמכלאה )ממ

אשלגן וזרחן בקרקע ביער פלוגות לפי הזמן 
 (SE± )ממוצע מנטישת המכלאה

  
ביער  בחומר אורגני המצוי על פני הקרקע EC-חנקן ו

 (SE± פלוגות )ממוצע 

 אשלגן וזרחן בחומר אורגני המצוי על פני הקרקע 
 (SE± ביער פלוגות )ממוצע 

 

 

 
 צומח ניטרופילי מתפתח לאחר נטישת מכלאה ישהמכלאת צאן בחורף הראשון לאחר הנט

 (ביער בארי; תחתון:  ביער פלוגות )עליון:
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Removal of top soil Removal and addition of top soil
with seed-bank

        –2008 –          

        –     
 -              -                      -               -       
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שיקום מכלאות נטושות

הסרת גללים -1

כיסוי  הסרת גללים  -2

כיסוי גללים -3

ביקורת -4
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 רוסייום ה: של האגודה הישראלית למדעי המרעה 23-הכנס ה

 : ממשקי רעיה ברמות מנשה2016מרץ  9יום ד', 

ת דרומה ולנסוע עד הגעה: בצומת אליקים על כביש נחל עירון ]וואדי מילק[ לפנו. הנסיעה תהיה עצמאית
מטרים. בית הספר  300 - 200-צומת עין השופט ולפנות שמאלה. בהמשך, בכיכר לפנות שוב שמאלה, לנסוע כ

 נמצא ממערב לכביש.

 לוח זמנים משוער:

 ים )יד לבנים(, כיבוד ושתיה חמה.התכנסות, חנייה בבית ספר עומר 9:00
 מצפה אוכברג. סיור קצר -דרטת קקל תצפית על רמת מנשה והסבר על המרחב הביוספרי באנ

 באתר מרגש זה.

מנהל המוזיאון( + ביקור בעדר גלעד:  -ביקור במוזיאון המקומי )הדרכה  -נסיעה לקיבוץ גלעד  10:00
הכנסת עדר  עדר טיפוח סימנטל, שימוש בפדומטרים, ותגי העלאת גירה בעדר הבקר, ממשק

 הבוקרים(. -לגדרה בלילה )הדרכה 

ה על דרך הפארק עם שלוש תחנות מקצועיות: א( השבחת מרעה, טיפול בקידה וסירה נסיע 12:00
הרחקת בקר  –ינון נבו, בוקר וסטודנט(. ב( עין כופריין  -קוצנית, הצגת חלקת תצפית )הדרכה 

אנשי רט"ג(, ג( בקר עין השופט  –רט"ג )הדרכה  –מנחלים על ידי פרוייקט שקתות ושיקום הנחל 
 הבוקרים המקומיים(. –עדרי ואדי ערה )הדרכה  –הסבר על העדר 

 –תצפית למזרח, ארוחת צהריים. ניהול ממשק מרעה ואורנים פולשים  –אנדרטת הקיבוצים  13:30
 איציק שפרן, מנהל אמב"ל )מיל.(. –אנדרטת הקיבוצים )הדרכה  קק"ל;

לץ. כניסה עצמאית )עלות ג'וערה, אתר של המועצה לשימור מורשת בישראל, מומ ביקור במוזיאון 15:00
 ש"ח(. 15

 :המסלול בפועל
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 תמונות מהסיור המקצועי

  
אזורי  בית הספר היסודימצפור אוכברג על יד  :1תחנה 

 "עומרים".
 הגר ראובניאת הסברים מ –מצפור אוכברג  :1תחנה 

  
המיועדת לעדר  טק-ביקור במכלאת ההיי –קיבוץ גלעד : 2תחנה 

 בקר לבשר במרעה
אביב מורן את הסברים על העדר מ –קיבוץ גלעד : 2חנה ת

 מאת הדור הצעיר השומר החדש)שמאל( ועל פעילות 

  
 אמנון להבהסברים מאת  –קיבוץ גלעד : 3תחנה  ביקור במוזיאון המקומי -קיבוץ גלעד : 3תחנה 
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 ניר הראת שטחי המרעה באזור נחל תנינים. הסברים מ: 4תחנה  ינון נבואת . הסברים מנחל תניניםבאזור מרעה השטחי : 4תחנה 

 )שמאל(

  
 יעקב ארק את. הסברים מאנדרטת הקיבוצים :5תחנה  איציק שפרןאת . הסברים מאנדרטת הקיבוצים :5תחנה 

  
אלישע הסברים מאת  – עין השופטקיבוץ הסליק ב :6תחנה 
 שפיר

 ביקור בחדר התצוגה של הסליק :6תחנה 

 


