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אבץ למעלי גירה  -העובדות והמיתוס1
דוד דרורי
א .מבו א
ב .סי מני חקר א בץ
ג .גור מי חסר א בץ

בכל פעם שמתגלה תפקיד ביולוגי נוסף של
אבץ מתעורר ענין מחודש בציבור ובתעשיית
התוספים המשגשגת בלאו הכי .העובדה שיסוד

ד .חסר א בץ פי סיו לוגי( ב ש ע ת עקה)

הכרחי כלשהו נמצא בכותרות לעתים קרובות
אינה בהכרח תופעה חיובית; היא עשויה לגרום
להגזמה בערכו על חשבון יסודות הכרחיים

ז .גי לוי תכונו ת ה אבץ ה אורגני באפרו ח — הי ס טורי ה

אחרים .בתורת ההזנה המושג ״הכרחי״ (או
״חיוני״) הוא כמעט תמיד מוחלט .2אחת היא

ט .מה חייב היצרן ל הו כי חו

אם יסוד הכרחי מסויים ידוע כפעיל במולקולה
אחת בלבד (כמו יוד או קובלט) או שהוא
הכרחי בהפעלת מאות אנזימים כמו אבץ;
התפוצה הגדולה של מאמרים על אבץ בעתונות
הכללית והמקצועית אינה הופכת אותו לחיוני

ה .ספיג ת א בץ
ו .המצב ב ארץ

ח .עוד הי ס טורי ה

י .האם מתפרק א בץ־ מ תיונין בכר ס?
י א .הר איו ת ה מע שיו ת
י ב .דוג מו ת לני סויי ם ב לי הקש חיו בי
יג .כל האמת
י ד .א בץ אורגני ויי צו ר חלב
טו .ני סויי ם ב חו׳׳ל
טז .הגל החדש
י ח .סיכו ם
ספרו ת

א .מכוא
אבץ נתגלה כיסוד הכרחי לייצורים בכל
המינים (חידקים ,צמחים וחיות) בסוף המאה
ה־ 19ובתחילת העשרים .סימני ייסר האבץ
הגלויים נתגלו בשנות ה־ .50אף על פי כן,
בשנים האחרונות יש עניין הולך וגובר באבץ.
לתופעה זאת יש כמה וכמה סיבות.
ראשית ,בחיות עילאיות נמצא אבץ רכיב
חיוני בכ־ 200עד  300מערכות אנזימים שונות.
י בעבוד ה וב הו צ או ת הכרוכו ת בכ תיב ת המאמר נ שא
המחבר ,בו קר ,מורה ו חו קר בדי מו ס .ז ה  40שנה
רואה המחבר שלי חו ת בפר סו ם מיד ע קשה ה ע שוי
ל הגדיל את הכנסות הבוקר .המחבר י ש א ב עי דו ד
מכל תגובה ל מ א מר .ני תן לכ תוב בדו אר :דו ד ד רו רי,
מינהל המחקר ה חקלאי ,ת.ד 6 .בי ת דגן 250־ 50או
>
בד אר א ל ק ט רוני(זו0כ>01111211.נ1* 011@ 1
 2ידו עי ם עתה שניי ם או שלו ש ה י סודו ת המ שפרי ם
את תפ קוד המערכת אבל ,ככל שידו ע ,אינ ם
חיוניי ם ב או פן מו חל ט; פלו אור הוא דוג מ ה טוב ה.

יותר מיוד או מקובלט.
שנית ,סביר לומר שריבוי תפקידי האבץ גורם
לכך שגם סימני החסר הם רבים ושונים ,החל
באלה הנראים היטב לעין ועד לסמויים וקשים
לגילוי .עם זאת ,על חלק מהסימנים שייוחסי
לך 1סר אבץ אין הסכמה כללית והדבר מסבך את
התמונה הכללית.
במשקי בקר ,בין של חלב ובין של בשר ,בין
אכסטנסיבי ובין אינטנסיבי ונוהג על פי ה־10וא,
יש סיבה טובה במיוחד לענין המחודש באבץ:
המלצת ה־ 1^110משנת  988ו העומדת על 40
חל״מ לכל סוגי הבקר היא בלתי מספקת
ומעוררת תמיהה .עוד בשנות ה־ 60פורסמו
באירופה ראיות ( ) 15 ,7שהצדיקו את הגברת
ההמלצה ל־ 80עד  100חל״מ ובמצבים
מסויימים אף למעלה מזה .בשנת  1981המליץ
>00־*וז 110)16האוסטרלי ,גדול חוקרי המינרלים
1
במאה ה־ ,20להוסיף אבץ באופן שגרתי
לתפריט של כל סוגי חיות הבית (ממש כמו
מלח) בשיעור של  50עד  60חל״מ בחומר היבש
( .)30בשנות ה־ 80המאוחרות יותר חזר
הצרפתי>1ח:1וח ,1.2שהקדיש שנים לחקר האבץ,
על המלצות דומות ואף ליברליות יותר (—22
 .)24אין כל סכנה בהגברת רמת האבץ :רעילותו
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נמוכה .לפי ה־£):א אבץ אמו גורם כל נזק עד

ופצעים פתוחים שאינם מגלידים .אולם בעת
ובעונה אחת ,אם לא קודם לכן ,נפגעות

המוגש בצורת גפרה (צורה אנאורגנית יעילה)
הוא זניח.

מערכות המין בשני המינים ,זכר ונקבה; בזכר
פוסק ייצור תאי הזרע ובנקבה פוסקת הבשלת
הביציות ונפגעים הייחום ובמידה קטנה יותר
ייצור החלב .בחסר אבץ נפגע ייצור הנוגדנים

רמה של  500חל״מ (בח״י) .מחיר אבץ נוסף

סיבה נוספת לעניו המחודש באבץ לבקר היא
העובדה ,שיש עתה בשוק אבץ אורגני (א״א)
הנמכר לבוקר באמצעות פרסומת רבה .אולם
מחיר האבץ האורגני אינו זניח כלל וכלל;
אדרבה מחירו גבוה מאד .א״א נמכר בצורות
שונות אך בעיקר כאבץ־מתיונין ומחירו גבוה פי
 60עד  80ממחיר האבץ שבגפרה .אפילו שימוש
בא״א במשך תקופה קצרה במחזור התחלובה
גורם הוצאה ניכרת .הגברה שגרתית של שיעור
האבץ ב־ 40עד  50חל״מ לאורך כל התחלובה
(כפי שנראה לי סביר על פי הראיות) באמצעות
א״א במקום בגפרת אבץ גורמת הוצאה של 60
עד  85ש״ח לפרה לשנה במקום הוצאה של 80
אגורות עד  1.20ש״ח .הוצאה כה גדולה דורשת
הצדקה כלכלית .3יצויין שכמות המתיונץ
בתוסף היא זניחה ועל כן מוצדק להתעלם
ממנו .גם לפי טענות היצרנים תפקיד המתיונין
הוא אך ורק להגביר את ספיגת האבץ.
מטרת הכתבה הזאת היא לבדוק את
ההבטים של בעיות האבץ לאור העובדות
שהבאתי לעיל .ראשית אסקור את הבעיות
הכלליות של אבץ ולאחר מכן תיבדק כדאיות
השימוש בא״א יקר במקום אבץ אנאורגני
שמחירו זניח .לצורך זה משמש מאגר מידע של
 100עד  200מאמרים אך מסיבות מובנות אוכל
לאזכר כאן רק את החשובים ביותר.

ב .סימני חסד אנץ
כאמור ,אבץ הוא רכיב חיוני של כ־ 200עד
 300מערכות אנזימים הפועלים בסנתוז
חומצות הגרעין ,חלבונים ופחמימות .חוסר
תאבון ואיבוד חוש הטעם נחשבו בעבר
לסימנים המובהקים הראשונים של חסר אבץ.
לאחר מכן הסימנים הנראים לעין הם שינויים
בעור ובכל הרקמות הנספחות (שערות ,צמר,
נוצות ,קרניים ,ציפורניים ,טלפיים ופרסות)
 3והיה ויוג ש א״א לכל הפרות ב מ שך כל השנה תהיה
העלות למ שק המדינה כ מי ליון ו ח צי דו ל ר.

וגדל הסיכוי להתפתחות עוברית בלתי תקינה
ולכן גדל שיעור ההפלות .גדל גם שיעור עצירות
השליה .לרוע המזל ,חסר של רכיבי מזון רבים
ונוכחות רכיבים זרים או חוסר איזון בין רכיבים
שונים בתפריט עשויים לגרום סימנים דומים;
האבחנה של חקר או הפרעה כלשהי דורשת
אישור ממושך ומשכנע :רק אם שינוי קבוע
ומסוים בתפריט (ולא בקבוצה של חומרים)
מונע סימני חסר מסוימים וברורים במשך
תקופה ארוכה  -שנה עד שנתיים  -במספר
גדול של בהמות ,יש לראות קשר סיבתי בין
השינוי לבין העלמות סימני החקר או ההפרעה.
סימני -חסר האבץ שמניתי נתגלו באדם ובכל
היונקים והעופות שנחקרו .עד עתה הדעה
המקובלת היתה ,שמעלי הגירה הם הקבוצה
הפחות רגישה לחסר אבץ מכל אלה .למרות
שגילוי סימני החסר הסמויים מחייבים בדיקה
מחודשת של דעה זאת ,אין ספק שזמינות
האבץ בחומר צמחי מרבית במעלי הגירה —
נקודה זאת תידון בהמשך .ככל הנראה ,בין חיות
הבית הרגיש מכול הוא החזיר ואחריו העוף;
שניהם פשוטי קיבה .בחזיר ,בגלל פגיעת חסר
האבץ הגלויה בעור ,כונתה התופעה בשם
פךלןךטחיס (קךאטין הוא החלבון הקשה
העשיר בגופרית ברקמות הקרניות); השם הזה
מתעלם מהשינויים הסמויים הרבים במערכות
האחרות .עם זאת יש לזכור ,שחסר אבץ שולי
נפוץ משחשבנו ומשום שבדרך כלל הוא סמוי,
הוא גם קשה יותר לגילוי .הסימן הסמוי
הקלאסי הוא ירידה בייצור הנוגדנים.

ג .גורמי חסד אבץ
מה הסיבות לחסר אבץ בבקר למרות העובדה
שאבץ מוסף מוגש באופן שגר תיז התשובה
הקצרה היא ,שזמינות האבץ משתנה בגבולות
רחבים בהתאם להרכב התפריט ומצב בריאות
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הבהמה .אבל התשובה המלאה ארוכה יותר.
ראשית ,בכל פשוטי הקיבה וביונקים של
מעלי הגירה ,אולם לא במעלי גירה מבוגרים,

שעדיין אינה ברורה) בתנאי מפורש שהוא נהנה
גם מתוספי אבץ וברזל גדולים פי ארבעה עד
חמישה מן המקובל 150 :עד  200חל״מ במקום
 40עד  50חל״מ .כל אחד.

בגרעיני הדמיים והקטניות ,כמעט כולו בנבט,
הוא חומר אורגני המכיל גם כ־ 250/0זרחן .פיטין

חסר אבץ פיסיולוגי(בשעת עקה)

חומר ששמו פיטין (פה רפה  -ו111׳<11ק) קושר
אבץ 4ופוגע בזמינותו .פיטין ,המצוי בשפע

אינו נעכל על ידי האנזימים של צינור העיכול
ביונקים ובעופות ,אך הוא נעכל על נקלה על
ידי חידקים .בפשוטי הקיבה ובעיקר בצעירים
(בהם מספר החידקים עדיין קטן או אפסי)
פיטין בעייתי משתי סיבות :א) זמינות הזרחן
שבו מוגבלת ,רב) הוא קושר אבץ .4שתי
הבעיות בעלות משקל בפשוטי קיבה צעירים
אך לא במעלי גירה מבוגרים .בבקר מבוגר
פותרים החידקים את שתי הבעיות; מתחילת
המאה ועד היום יש ראיות טובות לעיכול יעיל
של פיטין במעלי הגירה .על כן אין זה פלא
שהשפעתו הדרמטית של א״א מסויים מאד
(ראה להלן) על זמינותו נתגלה בשנות ה־50
באפרוחי הודו וככל הנראה לא נתגלתה עד
עצם היום הזה בתולבות .הכרת העובדה הזאת
חשובה להבנת כל נושא האבץ האורגני והיא
תידון גם בהמשך .זמינות האבץ משתנה בגלל
סיבה נוספת .מתכות אחדות מתחרות באבץ
על אתרי הספיגה .לפי סדר חשיבות יורד הללו
הן :סידן ,נחושת ,ברזל ,מגנזיום ואלומיניום.
ערנות מרבית לבעיה זאת יש בגידול החזיר.
בחזיר ,הכפלת שיעור הסידן הרצוי בתפריט
(שהוא  0.600/0בלבד) גורמת מגפה של
פרקרטוזיס (חסר אבץ) עם תמותה רבה ,אבל
תוסף אבץ של  40-30חל״מ (חלקים למיליון)
מונע את המגפה .עובדה נוספת :תוסף של 200
עד  250חל״מ של נחושת ,פי  25עד  40מן
התצרוכת ,מאיץ את גדילת החזיר( 5בדרך
4

5

ז א ת הפשטה :פי טין מ ת ק שר עם חלבוני ם
מ סויי מי ם; הקומפלקס פי טין־ ת ל בון קשה עי כו ל
ו קו שר את המתכות הדר ער כיו ת :בר א ש ור א שונ ה
אבץ ול א תר מכן סי דן ,מגנזיו ם ,נ חו ש ת ,מנגן
ו ברז ל .י ש להניח ש ק שיר ת האבץ היא המזיקה
ביו תר .ז א ת תופע ה חשובה ב פ שו טי קיבה אך לא
ב מ עלי גיר ה.
ע מידו ת ה חזיר לר מ ת נ חו ש ת גבוהה היא א חד
מפל אי הטבע.

עיון בעבודות מהימנות רבות מראה שכל
הכבדה על המערכת ,תהא זאת תת־הזנה,
המלטה ,מחלה ,חום כבד וכר מדכאה את רמת
האבץ בדם ,ככל הנראה באמצעות ספיגה
מופחתת ( ) 13 , 11ואילו אנרגיה זמינה (גלוקוז
וחומצות אמינו) מגבירות את ספיגתו (.) 16
מרבית החוקרים מניחים ,ששיעור האבץ בדם
הוא מדד טוב של משק האבץ .רמת האבץ
הנורמלית בדם היא בין  0.8ל־ 1.2חל״מ וחשוב
לשמור עליה .כאמור ,במצב של עקה עשויה
רמת האבץ בדם לרדת ולהגיע ל־ 0.4חל״מ.
במנת הפרה רבת תנובה ( 50ק״ג ליום),
המקבלת אבץ לפי מינון ה־םמא ( 40חל״מ)
וצורכת  23ק״ג חומר יבש ,יש  920מ״ג אבץ.
חלב מכיל בערך  3עד  5מ״ג אבץ לליטר .לפי
כך מפרישה הפרה בחלב בלבד עד  250מ״ג
אבץ ,משמע ,עד כרבע מן האבץ שבתפריט.
אבץ נפרש נם בשתן וגם בצינור העיכול
והספיגה

האמיתית

שלו

(בחיה

הבריאה)

בתנאים טובים נעה בין  20ל־ 40אחתים .קל
לראות שפרה המקבלת אבץ לפי המלצת ה־
 £0א עשויה להימצא במאזן אבץ שלילי ,אפילו
למשך זמן ממושך למדי עם בל הכרוך בכך .לכן
יש לחזור ולשנן לפני כל דיון על א״א שהמלצת
ה־ \ 110העומדת על  40חל״מ לכל סוגי הבקר
היא משגה חמור.

ה .ספיגת אבץ
בכל הנראה נספג אבץ לכל אורך מערכת
העיכול ( ,)29אך רק בשיעורים שנזכרו לעיל
( 20עד  40אחוזים) .ספיגה בשיעור כזה
מתפריט מאחן במינרלים (כמוסבר לעיל) אמה
בעייתית .בדומה לספיגת כל המתכות (פרט
לנתרן ולאשלגן) ספיגת האבץ היא בעיקר
באמצעות נשאים ( 8ז-16רע .)0הנשאים הם
מולקולות אורגניות קטנות או גדולות ואחדים
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(אך לא כולם) הם חלבונים שנוצרו בגוף .אחוז
האבץ הנספג נדל עם ריכוזו בתפריט בערך עד
80

חל׳׳מ בחומר

היבש (,)29

אך הכמות

הכללית הנספגת עשויה לגדול גם מעל לרמה
זאת .עם זאת תלויה הספיגה במידה רבה
במולקולה האורגנית שאליה קשור או לכוד
( )01161316)1האטום של האבץ בתפריט ובמעכל.
למשל ,אבץ במזון מן החי שבו קשור האבץ
לחומצות אמינו זמין מזה שבצומח שבו חלק
ממנו קשור לפיטין (ראה לעיל) .בין הנשאים
הרבים הטבעיים והסינתטיים יש קבוצה גדולה
של תרכובות אורגניות בעלות מולקולה קטנה,
מסיסה במים והמסוגלת ללכוד ()10 01161316
אטומים של מתכות ולהחזיק אותם בתמיסה.
לעתים ,במצב לכוד במולקולה קטנה מסיסה
יכול אטום של מתכת להיספג בקלות יותר

אינן מדאיגות .לאור ההמלצות הליברליות יותר
של יודעי דבר (  ) 30 ,24-22התוצאות הללו
בהחלט מדאיגות .שיעור האבץ בתפריט הוא
ברמה השולית המזמינה סימני חסר סמויים.
חבל מאד שאיש מאיתנו לא קרא את הספרות
על אבץ והתריע על כך קודם.
כאמור ,רעילות האבץ נמוכה .לפי כך ,לאור
מידע י שן וחדש מרובה אני ממליץ ללא כל
חשש על  80עד  100חל״מ אבץ לכל סוגי
הבקר ,משמע פי  2עד/2י 2מן המומלץ ב ־ ^ א.
הדבר ניתן לביצוע בלי קושי בהוצאה מזערית
על ידי פניה מתאימה לספקי חבילות חומרי
הקורט .בעת ובעונה אחת רצוי להגביר את
הנחושת ל־ 15עד  20חל״מ (לכל היותר)
ולשמור על רמת סידן שלא תעלה על .0.996
(על פי ה־ס&א הרמה המרבית הנסבלת של
נחושת היא  100חל״מ ושל סידן .)20/0

משהיה נספג אילו היה קשור למולקולה הרבה
יותר גדולה.
שיעורי זמינות האבץ מתוספים אנאורגניים
(גפרה ,פחמה ,כלוריד ותחמוצת) שווים בתנאי
שהם טהורים .מאידך ,מוסכם על יודעי דבר

כל ה מ ת עניין בנו ש א חיי ב לד ע ת ,כי צ ד

שזמינות אבץ מ ת ח מ ו צ ת שאינה טהורה
עשויה להיות נמוכה יותר .לעובדה זאת יש

נ תג ל ת ה ה ש פ ע תו ה מו פ ל א ה ש ל ה א ב ץ
ה או רגני .התגלית תוארה בעמודים הראשונים

חשיבות רבה :כשיצרן תוסף אבץ אורגני רוצה
להוכיח שהמוצר שלו עדיף הוא חייב להשוות
אותו לגפרה.

של ספר ( ) 21שיצא בשנת  , 1986פרי עטם של
שני חוקרים ,קו־צר וווהרה ,בעלי התגלית.
הסיפור מובא כאן בקיצור נמרץ.
בשנות ה־ 50עבדו השניים בבעיות יסוד של
הזנת אפרוחי הודו .תוך כדי עבודה נסיונית
בתפריטים סינתטיים התברר להם ,שבמשך זמן
רב הם הגישו תוסף אבץ קטן מדי ( 6חל״מ)
לאפרוחים .יתר על כן ,הם מצאו שהבדלים
גדולים בביצועי האפרוחים על תפריטים שונים
אינם אלא תוצאה של רמות שונות של אבץ או

ו .המצב בארץ
דיון על אבץ מחייב לדעת ,מה המצב ברפת
שלנו .לא ידוע לי על בדיקות שגרתיות של
חומרי הקורט ברפתות בארץ .אולם בשנת
 1995-1990ערכו בן גדליה וחו׳ סקר הזנה
מינרלית בבקר לחלב והתוצאות על אבץ
פורסמו ( .) 1בסקר הזה נמצאו הריכוזים
המזעריים במשקים בשבעה אזורים בין  30ל־82
חל״מ; בנגב המערבי נמצא בליל שהכיל פחות
מ־ 40חל״מ .הריכוזים הממוצעים בשבעת
האזורים נעו בין  45חל״מ בנגב המערבי ל־92
חל״מ בשפלה ואילו המרביים בין  62ל־104
חל״מ .מחברי הסקר לא ערערו על המלצת ה־
 * ):א (שהיא כאמור  40תל״מ לכל סוגי הבקר
ובלתי מספקת) והגיעו למסקנה שהתוצאות

ז .גילוי תכונות האבץ האורגני באפרוח -
היסטוריה

ז מ י נ ו ת שו נ ה ש ל א ב ץ הנמצא ברכיבי
התפריט .בנסיונות שמטרתם היתה למצוא
תשובה לבעיות הזמינות הם הגישו בין השאר
תוסף של אבץ לכוד ל־ 7^.נ .6£1חומר זה הוא
תרכובת אורגנית סינתטית פשוטה ,מסיסה
במים ורק אחת מקבוצה גדולה של תרכובות
אורגניות (סינתטיות וטבעיות) בעלות מולקולה
6

£ 01 .^.
הי שן של ה תרכוב ת הוא .¥61-8£11£

= 111101611-3306110 301)1מ 16116)112ץ.£1{1
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חוברת 22
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א פרו חי ם
א ב ץ.

הם

בני סוי

ה רי צו

ש קי ב ל ה \ 1 /נ£1
היו

ה תו צ או ת
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גם

ק בו צ ת

ב לי

תו ס פ ת
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האחרונות ממש בספרם ( ) 21הם הזהירו:
אפשר לצמצם במידה ניכרת את התצרוכת

של מינדל מסוים על ידי הוספת לוכד
 )0^ 1לתפריט .מתעוררת שאלה מעשית באם
עלינו לתקן חקר שולי במינרלים בתפריט על

שי פ ר א ת ה בי צו עי ם כ מ ע ט ב או ת ה ה מיד ה כ מו

ידי הוספת המינרל כשלעצמו ,חומר לוכד
(בלבד) או מינרל לכוד .אם כי ייתכן שאפשר

בל בד

להשתמש בלוכד או במינרל לכוד ,המחיר
היחסי ישפיע על ההחלטה .ברוב המקרים מחיר
תוסף המינרל הלא פחות מאשר של הלוכד או

^  £ 0 7ק שו ר ל א ב ץ! 7
של

א פרו חי ם

מ אי ד ך,

קי ב לו

ק בו צו ת א חרו ת

תו ס פי

א בץ

ו בי צו עי ה ם ה ש ת פרו; ל כן ל א הי ה ספ ק ש טי פו ל
ההקש

ה ש לי לי

א מנ ם

הי ה
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מ די

ה ת עורר ה ה ש אל ה כי צ ד ^  ,6 0 7חו מר ש אין בו
א ב ץ י כו ל ל מ ל א א ת מ קו מו ש ל ה א בץ .ל כ או ר ה
היה

א ב סו ר ד

כ אן

מ דו ק ד ק ת

ב א בץ

ה ה סבר:

או

נ ס.
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לו כ ד ( מ מ ש
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האנאורגני קטן פי  50עד  100ממחיר הלוכד או

את

של המינרל הלכוד 8והמסקנה ברורה.
הפרסומת של היצרנים אינה מזכירה את

מצ א ה

״ גוז ל ״)

מן ה קו מ פ ל ק ס

א בץ
של

מן

פי טין

ע ם ח ל בון) ו ב היו תו מו ל קו ל ה ק טנ ה מ א פ שר א ת
ס פיג תו.

ל א חר
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מ ש חרר

את
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ל לו כ די ם חז קי ם מ מנו בד ם.

קךצר וווהז־ה לא עבדו במעלי גירה .אולם יש
בספרם שני משפטים הראויים לתשומת לב כל
בוקר .הריהם:
מיקרואוגניזמים מפרקים פיטטים [מלחי■
פיטין] בקלות !משחררים את הזרחן לאת
החומרים הקשורים [קרי :א ב ץ ,מגנזיום וכר]
לכן זמינות המינרלים הקשורים לפיטטים

גדולה במעלי נירה מאשר בפשוטי הקיבה.
ב־ 35השנים הבאות גילו קךצר וווהרה ורבים
אחרים שבמקרים מסויימים אבץ המוגש
בתפריט במולקולה אורגנית זאת או אחרת,
נספג בשיעור רב מאבץ שהוגש כמלח או
כתחמוצת .אולם גם ב־ 1986כשמכירת חומרי
קורט לכודים לנשאים אורגניים כבר היתה
אופנתית ,לא גרסו קרצר וווהרה שי ש להגיש
את תוספי המתכות במולקולה אורגנית ללא
ה ת ח ש בו ת
7

של המינרל הלכוד.
כך ,בלשון המעטה :במציאות ,מחיר התוסף

ב מ ח י ר ו  .אדרבא ,בשורות

מ אז נע שו ע בודו ת רבו ת ב־\^  1ם £ב הן התברר
ש הוא מ שפר את ספיג ת האבץ ב אפרו חי ם רק עד
 20/0ו  0.ב תפרי ט; מעל רמה זו יו ר ד שי עור הספיגה.
^ז ס  £מ שפר גם את ספיג ת המנגן אך גם זו יו רד ת
כ ש שי עור ה־\ £ 0 1 /עול ה על  80/0ז  0.ב תפרי ט.
עודף של £ 0 7 ^ .הוא ר עיל! בספר ם ה קדי שו קרצר
ווו הר ה פרק של ם לר עי לו ת הלוכדי ם כול ל ^ £ 01
(פרק ו 1׳(^!£ X0x1^1ג.) 0161

ההסתייגות הזאת ,אף כי קשה להאמין שהם
לא עיינו בספר .כאמור ,רוב הפרסומים בנושא
מומנו על ידי יצרנים נדיבים .ע שוי הקורא
לשאול :שמא השתנה משהו מאז שנת 1986
כשפורסם הספר של קרצר וווהרהז התשובה
חיובית; פורסמו ממצאים רבים שמומנו על ידי
היצרנים אך לא מצאתי ביניהם אחד המצדיק
לשלם בעד א״א מחיר גבוה פי  60עד  80מן
המחיר של אבץ אנאורגני .כך ,בפשוטי הקיבה
ועל אחת כמה וכמה במעלי הגירה .ובסקירה
המהימנה ביותר (ומאוחרת יחסית) על נושא
האבץ האורגני שמצאתי ( ) 29נכתב:
תוצאות מחקרים על אופן ספיגת האבץ רמזו
שאבץ עשוי להיספג כחלק של תלכיד
(קומפלקס) שלם שנוצר בין אבץ לבין חומרים

לוכדים .לעת עתה נבדקה הנחה זאת בעיקר
בתלכידים של אבץ עם פיקולינט ומתיונין ,אף
כי שתי הצורות הללו של אבץ אורגני השפיעו
על ספיגת האבץ ,שי פו ר ע ק בי בספיגת האבץ
ל א נ מ צ א.
כאמור ,על ראיות מפורטות יותר נעמוד
בהמשך .אך עוד לפני שנעסוק בראיות עלינו
יהיה ללמוד עוד מעט היסטוריה.

 8מ חיר ק״ג א בץ ק שור ל־ ^  £ 0 1הוא עתה כ־350
דו ל ר!
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ח .עוד היסטוריה
בארה״ב ,יותר מבכל ארץ אחרת ,סורקים
היצרנים את הספרות המדעית ומחפשים דרכים
לפיתוח מוצרים חדשים .בעיקרון ,זאת תופעה
חיובית .הממצא המפתיע של 7^.ם( £בשנות ה־
 ) 50שתארתי לא נעלם מהם .חברות ש שיוו קו
תוספי מזון החלו להציע לכל מגדלי הבהמות
חבילות חומרי קורט שבהן היו המינרלים
קשורים ל־\^1ם .£בשנות ה־ 60פנה אלי יבואן
ישראלי בהצעה לבצע ניסוי בחומרי קורט
קשורים ל־ ;££<1./\.נעניתי אחרי שידול רב.
חומרי

הקורט

הקשורים ל־^ 1ם £ירדו

מן

הפרק; מחיר ה־^7ם ,£לוכד קלסי ,מאפשר את
שיווקו כתרופה לאדם (למשל בהרעלת עופרת)
אך לא כתוסף תזונתי לבהמות.
יצרני התוספים שבו לקרוא את הספרות
וגילו ,שלעתים חומרים אורגניים אחרים
מתנהגים באפרוח באופן פחות או יותר דומה ל־
\7/ס .£נוסו תרכובות רבות כדי להחליף את ה־
 .£0X4.השתיים שבהן נצבר הנסיון הרב ביותר
כבר נזכרו במבוא .הראשונה ,חומצה פיקולינית,
אינה נמצאת בשוק מסיבות שאינן ברורות.
אולם השניה ,חומצת האמינו מתיונין קשורה
לאבץ מהווה כמעט את כל כולו של שוק ה־
א״א ,אם כי היצרנים מוכרים אבץ (או נחושת)
קשור(ה) גם לחומצת האמינו ל י ז י ן  .היתכן
שאלה התחליפים הטובים ביותר ל־ 4.ז ס £ז לא
בהכרח .מתיונין וליזין הן שתי חומצות האמינו
ההכרחיות (מבין עשר) ששיעוריהן בחלבוני
הצמחים

נמוכים

מן

הדרוש

תדירות

מן

האחרות .לכן ,שתיהן מיוצרות בקנה מידה
זו לו ת
תעשייתי (כתוספים לעופות) והן
בהרבה מן ההכרחיות האחרות! אם אבץ קשור
ל־ 1^.ם £יקר בשלושה סדרי גודל (פי אלף)
מאבץ אנאורגני ,אבץ קשור למתיונין יקר ״רק״
בשני סדרי גודל וליתר דיוק פי  60עד  !80ויתכן
גם שבתפריט האפרוח חסר קצת מתיונין -
אם כך ,המתיונין לא יזיק לו .ככל הנראה יש
תרכובות רבות המשחררות אבץ מפיטין ,אך הן
יקרות מדי .במה דברים אמורים? בחיה הצעירה
(בת שבוע־שבועיים) שבצינור העיכול שלה
מעטים החידקים!

לא כל היצרנים מוכרים אבץ קשור למתיונין,
חומר זול בהרבה מ־^1ס ,£אך בכל זאת בעל
מחיר משמעותי מאד (כ־ 5דולר לק״ג) .יש
יצרנים המשווקים א״א שאינו אלא אבץ קשור
לחלבון כלשהו או ל הי ד רו ליז ט ש ל ח ל בון,
משמע מרק בלתי מוגדר של חומצות אמינו
המתקבל על ידי פרוק החלבון ב־מק המתאים.
מספר שיטות הייצור של א״א הוא גדול ויש
חוקרים המתמחים בנושא זה (.) 18

ט .מה חייב היצרן להוכיחז
מעבר מתוסף שמחירו זניח לתחליף יקר פי
 70חייב להעשות על פי שיקולים כלכליים .כדי
להצדיק את המעבר חייב היצרן להגיש ראיות
המצדיקות הוצאה כספית של כ־ 60עד  80ש״ח
לשנה לפרה ,במקום  80עד  120אגורות .זאת
משימה קשה; הבוקר חייב לבדוק אם יצרן
התוסף עמד בה .הבאת הראיות קלה יותר
כשהתוסף אמור להגביר את ייצור החלב
(לדוגמה  ,831הורמון הגדילה הידוע) .את
ההשפעה על ייצור החלב קל יותר למדוד .אולם
מרבית טענות יצרני הא״א ,אם לא כולן,
מתיחסות לבריאות :השפעת תוסף כלשהו על
חצי תריסר הבטי בריאות קשה מאד למדידה.
אשר לטענה שא״א מגביר את ייצור החלב () 20
היא תידון בהמשך.
חוקר העורך ניסוי שמטרתו לבדוק ,האם
א״א עדיף על אבץ אנאורגני ,חייב להריץ לכל
הפחות שלושה טיפולים :א) הקש שלילי
>6§*1מ) ,משמע טיפול בסיסי שבו
(:1¥6 00011-01
האבץ הוא שולי או חסר ועל כן יש לשפר אותו,
ב) הקש חיובי ,האמור לשפר את ביצועי ההקש
השלילי בעזרת אבץ אנאורגני רג) נסיוני ,טיפול
שבו אמור א״א לשפר את ביצועי הקבוצה
במידה המצדיקה את החלפת האבץ האנאורגני.
בניסוי האידאלי יש להרבות בטיפולי הקש
חיוביים ונסיוניים כדי לקבל עקומות תגובה,
דבר שבפרות חולבות אינו מעשי או קשה מאד.
לכן ,רוב הניסויים בפרה אינם אלא פשרה .על
כל פנים ,הבדל מובהק ,ככל אשר יהיה ,בין
הקש שלילי לבין טיפול נסיוני בניסוי שבו היו
שני טיפולים בלבד ,משמע ניסוי בלי הקש

חוברת 22
חיובי ,רומז שהיה חסר אבץ בהקש השלילי
אבל אינו מ הוו ה ר מז או ר אי ה ש־א״א י ק ר
ע ד י ף ע ל א ב ץ א נ א ו ר ג נ י ז ו ל ! דו״ח ניסוי
שנערך בקליפורניה בעדר פרות שסבלו מהפלות
פורסם בכתב עת בריטי מכובד ( .) 14החוקרים
הישוו :א) אבץ־מתיונין ל־ב) מתיונץ בלבד,
משמע טיפול נסיוני לעומת הקש שלילי .שיעור
ההפלות בקבוצה א) היה קטן מאשר בקבוצה
ב) וההבדל נמצא מובהק .המסקנה הנכונה היא,
שאבץ (שהוגש אך רק בצורת א״א) היה הגורם
שהקטין את שיעור ההפלות .אבל ,מסקנה זאת
אינ ה ר מז או ר אי ה ש א ב ץ א נ א רו ג ניזו ל
ל א הי ה מ פ חי ת א ת ש י ע ו ר ה ה פ לו ת
ב או ת ה ה מיד ה .החוקרים מאשרים שהניסוי
מומן בחלקו על ידי יצרן א״א.

י .האם מתפרק אבץ־מתיוגין בכרסז
אין לדלג על דיון בשאלה תיאורטית חשובה
זאת .השאלה היא בעלת חשיבות עליונה
והיצרנים יודעים זאת .כבר עמדנו על כך שאבץ
שאינו זמין בפשוטי הקיבה (בגלל הקשר
לפיטין) זמין במעלי הגירה ,שכן חידקים
מפרקים פיטין על נקלה .עובדה נוספת מטילה
ספק ביעילות א״א בעיקר במעלי הגירה .יצרני
א״א טוענים שאבץ אנאורגני זול (למשל גפרה
העיכול
בצינור
נקשר
כלוריד)
או
ב או פן א ק ר אי עם לוכדים ואלה מונעים את
ספיגתו .כנגד זה טוענים תזונאים העוסקים
במעלי גירה :למיקרופלורה המגוונת של הכרס
כושר פרוק גדול הרבה יותר מאשר לאנזימים
המופרשים על ידי צינור העיכול של חיות
עילאיות; לכן קרוב לודאי ,שמעלי הגירה יפרקו
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מפורטות ומבוקרות בנקודה הזאת ושתיהן
פורסמו במלואן ( .)6 ,9התוצאות של שתיהן
סותרות את תוצאות העבודה עליה מסתמכים
יצרני הא״א מעת לעת (.) 17
חוקרים
בדקו
() 9
העבודות
באחת
(בלואיזיאנה) בשיטות מעבדה כימיות את
המסיסות ואת היציבות המבנית של 15
קומפלקסים של מינרלים אורגניים :חמישה כל
אחד של אבץ ,של נחושת ושל מנגן .על אף
שהעבודה פורסמה בכתב העת הידוע ביותר
העוסק בייצור חלב ,הבנת התוצאות מחייבת
ידע מעמיק יותר בכימיה משיש לרובנו .אביא
שני קטעים בלבד המובנים לי ויהיו מובנים
למרבית הקוראים.
מן המבוא:
הספרות ה שיוו קי ת טוענ ת שהקומפלקסים
[ ה מ שוו קי ם] הם מסיסי ם מאד אך יציבי ם

מבחינה בי מי ת ...הם שומרי ם על של מו ת
המבנה שלהם בצינור העיכול ו מגיעי ם לא תרי
הספיגה בצורתם ה מ קורי ת...
מן התוצאות:
קומפלקסים שהם כה בלתי יציבי ם עד שהם
מתפרדים ( ))1155001016בכופרי ם פ שוטי ם או
בעת תהליך כה עדין כגון כרו מטוגרפי ה על גל,
סביר שי תפר קו גם בצינור העיכול .נוז לי צינור
העיכול מכילי ם מול קולו ת רבו ת הפועלו ת
כ קו שרו ת ( )11§0^ 5וי כו לו ת למ שוך מתכו ת
מקומפלקסים בעלי מקדמי י צי בו ת נמוכי ם
יו תר ו לי צור קופלקסי ם חדשים עם מקדמי
י צי בו ת גבוהים יו תר.

על נקלה גם אבץ־מתיונין וגורל הא״א היקר
במעלה הגירה בודאי אינו שונה מגורל האבץ
האנאורגני הזול (המתקשר באקראי ללוכדים).
חלילה ,משיבים היצרנים ,אבץ־מתיונין יציב
בכרס; הראיה לכך היא עבודה שנעשתה בשנת

אזכור זה מהווה רמז ,אם לא ראיה מפורשת
שהספרות השיווקית טועה .העבודה השניה () 6
נעשתה בווירג׳יניה .להלן קטעים מסיכום
העבודה.
י ש טענו ת ש אבץ -מ תיונין יו צר קומפלקס
י צי ב הנישא ב אופן מועדף לר ק מו ת ...הדבר
תרם לחוסר וד או ת ...ולדו״ חו ת סו תרי ם על

 1983בכרס מלאכותית ופורסמה כאבסטרקט
( ,) 17משמע פרסום בלתי מבוקר .ומן הראוי

הז מינו ת הביולוגי ת של א בץ .העבודה הזאת
אמדה את הקליטה של צורו ת אורגניו ת

לשאול ,מדוע עבודה כל כך חשובה לא פורסמה
במלואה?

ו אנ אורגניו ת של אבץ כולל כלוריד (0 2ה,)2

אולם ,בשנות ה־ ,90עסקו שתי עבודות

אבץ-מ תי תין ו פרו פיונ ט האבץ על י די תאי
אפי תל של מעי האדם ו ת אי כליה של קופי ם...
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חקר ומעש

לא היה הבדל מ שמעו תי בין [ שלו ש צורו ת
ה אבץ] ...נמדדה קלי ט ת אבץ רדיו א ק טי בי
(1ז )652במעי עכברים חיי ם ...לא נמצא הבדל בין
אבץ אנ אורגני (0 2ח )2ל בין א בץי מ תיונין...
הובנו דגי מו ת של אבץ -מ תיונין מסומן באבץ
רדיו א ק טיבי ו א בץי מ תיונין מ סומן בגופרי ת
בתאים
הקליטה
(...)358
רדיר א ק טיבי ת
[ הספיג ה] של ה מ תיונין המסומן היתה פחות מ■
 0.10מזה של האבץ ה מ סו מן ...דבר שפרו שו
/0
ק לי ט ה נ פ ר ד ת של א ב ץ ו ש ל מ תיו נין...
שיט ה מעבד תי ת נוספ ת 9לא הבחינה בין
ה אבץ ...תוצ או ת העבודה
שלו ש ת סוגי
ש ו ו ה של אבץ
מצביעו ת על ק ל י ט ה
מ תרכובו ת אורגניו ת ו אנ אורגניו ת [ ...הדג שו ת הן
ש לי  -ד .ד].
לעניות דעתי ,שתי העבודות החדשות הללו
(שיצרני א״א אמם מאזכרים) מספיקות כדי
להזים את המענות המדעיות והמעשיות של
יצרני המינרלים האורגניים ,אבל לא בהכרח
לגרום להפסקת שיווקם .עובדה קשה היא
שתוספי פלא לאדם ולבהמה נמכרים בעולם
כולוזה אלפי שנה.

יא .הראיות המעשיות
האמור

לעיל

אינו

מהתיחסות לראיות
כביכול בהנחה הבאה:

פותר

את

המעשיות

המחבר
התומכות

בבקר ,אבץ אורגני ( א״ א) י קר מפחית את

האירוע של חולאים רבים במידה שהיא גדול ה
באופן מ שמעו תי מאשר אבץ אנ אורגני שמ חירו
אפ סי.
אימות ההנחה הזאת על ידי ראיות הוא תנאי
להצדקת השימוש בא״א והיא תיקרא להלן
ההנחה ״הקובעת״.
הנחה אחרת ,שונה מן הקודמת ,גורסת:

תזונתי וסיבותיו טופלו לעיל .המלצת ה־כ>£א
לאבץ היתה בלתי מספקת ביום שנכתבה ועתה
היא בלתי מספקת בעליל .לכן תיקרא ההנחה
רלוונטית).
(בלתי
״הטפלה׳׳
האחרונה
המחלוקת היא על נקודה אחת בלבד :האם
רווחי יותר להוסיף את האבץ החסר בצורת
א״א יקר (של יצרן זה או אחר) או בצורת אבץ
אנאורגני שמחירו אפסי (גפרה ,פחמה ,כלוריד
או תחמוצת אי כו תי ת ואפילו אבץ מתכתי).
עד כאן על מהות המחלוקת.
אשר לראיות :בסעיף ט .כבר עמדנו על כך,
שניסוי שבו יש שני טיפולים בלבד (הקש שלילי
והקש פלוס אבץ) מספיק לאימות ההנחה
״הטפלה״ ואילו אימות ההנחה ״הקובעת״
מחייב ניסוי הכולל שלושה טיפולים :א .הקש
״שלילי״ ,שבו חסר אבץ ובחיות יש סימני חסר;
ב .הקש ״חיובי״ ,שבו מנסה החוקר למנוע
סימני חסר בעזרת א ב ץ א נ או ר גני זו ל דג.
נסיוני ,שבו א״א אמור למנוע סימני חסר
בי עי לו ת ג דו ל ה מז א ת של ב.ני סוי עם
שני טיפולים (הקש והקש פלוס אבץ כלשהו)
פסול כראיה להנחה הקובעת ,ואילו הניסוי עם
שני טיפולים כשבאחד מוגש תוסף אבץ
אנאורגני ואילו בשני תוסף א״א יכול להיות
מסקני אך תמיד עדיף לצרף הקש שלילי .מי
שאינו בקיא בעריכת ניסויים עשוי לראות
בסייגים הללו דקדוקי עניות ,חלילה .אך עריכת
ניסויים הוא מקצוע מתוחכם וניסוי שאינו
עומד בקריטריונים קפדניים ערכו כקליפת
השום.
הקבילות
הראיות
פחות:
לא
חשוב
מתפרסמות בכתבי עת מדעיים כשכל דו״ח
עובר ביקורת של עמיתים שלא השתתפו
> 6¥1ז 661ק) .ביקורת כזאת
בעריכת הניסוי (^5

אינה ערובה לכך שכל הדו״חות כשרים
ב תפריטי ם מע שיי ם רבים תוסף א בץ ,בין אם
למהדרין ,אך הסיכוי גדול יותר מאשר בספרות
הוא אנ אורגני (וזו ל) ו בין אם הוא אורגני (וי קר
שלא עברה ביקורת .את הכתבות בכתבי עת
מ אד) משפר את בי צו עי הבקר.
שאין בהם ביקורת עמיתים ,את אלפי
על ההנחה האחרונה אין מחלוקת; חסר אבץ
האבסטרקטים המוגשים בכנסים ,את דיוו חי
ההרצאות ,את המאמרים בכתבי עת מסחריים
הקבוצה ואת הספרות המופצת על ידי יצרנים (אשר
השתמשה
שבה
ל שי ט ה
 9דו מ ה
מלו איזי אנ ה.
מטבע הדברים רוצים למכור את מוצריהם) יש
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חוברת 21

לקרוא בזהירות מרבית .ב־ 25השנים האחרונות
מימנו יצרני האבץ האורגני מחקרים רבים
במוצרים שלהם .נסיון רב מלמד ,שמחקר בלתי
תלוי עדיף והקורא יבין מדוע .בעבר פורסמו
ב״משק הבקר והחלב״ שלו ש כתבות מסעם
שמטרתן היתה להגביר את מכירת הא׳׳א.
מטרת המאמר הזה הובאה בהערת שוליים
בעמוד הפותח מאמר זה.

יב .דוגמות לניסויים בלי הקש חיובי
כבר אזכרתי לעיל עבודה מסוג זה (.) 14
תוצאותיה מרמזות שאבץ (שהוגש כ־א״א)
הקטין את שיעור ההפלות בפרות .היצרנים
מאזכרים אותה ( ) 4למרות שאינה מסקנית לגבי
ההנחה הקובעת .בניסוי היו שני טיפולים:
באחד היה תוסף א״א (אבץ־מתיונין) ובשני
מתיונין בלבד ,בקיצור :אבץ לעומת חסר אבץ.
הממצא  -על תפריט שולי באבץ ,אבץ נוסף
מפחית הפלות  -אינו חדש אך הוא אינו
מצביע על יתרון של א״א על אבץ אנאורגני .על
פי הכתוב במאמר ,יצרן תוספים סייע במימון.
ממש בעת כתיבת הדברים האלה פורסם
ב״משק הבקר והחלב״ מס׳  283דו״ח נוסף () 3
בלי הקש חיובי ולפי כך הוא בלתי מסקני לגבי
ההנחה הקובעת .בניסוי לא נמצאו הבדלים
מובהקים בין שני הטיפולים; ההבדל שנמצא

העיכול בעת ובעונה אחת ,אבל את ספיגתו
האמיתית אפשר למדוד בדייקנות בעזרת אבץ
רדיואקטיבי ( .)65211במעלי גירה זה יקר מאד
ובלתי מעשי .לכן עושים זאת רק בחיות קטנות
(עכברים ,אפרוחים וכר) .מאידך ,את זמינות
האבץ שנספג קל למדוד ב שיטו ת שונות :כולן
נשענות על הצטברות אבץ באברים או ברקמות
(כבד ,כליה ,לבלב ,שרירים ,עצמות ,דם וכר).
בכתבה בכתב העת הזה ( ) 2הוקדש מקום רב
לדיון על זמינות האבץ .הוצגה טבלה שמקורה
בדו״ח מאילינוי .על פי הטבלה זמינות האבץ
מתוסף א״א מסחרי עולה על זאת של אבץ
מגפרה בשלושה תפריטים (סינתטי ,חצי
, 1060
 , 170ב־ 770/0וב־/0
סינתטי ומשקי) ב־/0
בהתאמה .לא אוזכר המקור ולא נאמר באיזה
מין של חיות בוצע הניסוי .בכל זאת מצאתי את
הדו״ח המקורי .העבודה נעשתה באפרוחים בני
 8ימים ( .) 31משנות ה־ 50ידוע שאפרוחים
מתקשים במיוחד לספוג אבץ (כמוסבר בסעיף
ז) ואין להקיש מהתוצאות הללו לגבי עופות
מבוגרים ולגבי יונקים ולא כל שכן לגבי מעלי
גירה מבוגרים .יש בכתבה שיווקית זאת פגם
נוסף .הקבוצה מאילינוי ( ) 31אזכרה מספר
עבודות שבהן ההנחה הקובעת לא קיבלה
אישור .אלה לא נזכרו בכתבה הנידונה .יתרה
העבודה
פרסום
לאחר
שנתיים
מזאת,
באפרוחים ערך אותו חוקר ראשי ניסוי דומה

הוא כה קטן עד שהוא חסר משמעות.
בכנס בזכרון יעקב השנה הוגש דו״ח על א״א
( ) 5בלי הקש חיובי .הדו״ח מהווה רמז או ראיה
כשרה שחסר אבץ שולי ביובש עשוי להתבטא
בפגיעה ברמת הנוגדנים בקולוסטרום ,משמע
תומך בהנחה הטפלה ,אבל אינו ראיה שא״א

הכוונה היא לזמינות; זאת של גפרת אבץ

עדיף על אבץ אנאורגני .על פגיעת חסר האבץ
בנוגדנים יש עבודות לפחות  17שנה (.) 12

עלתה על זאת של אבץ־מתיונין וזאת של אבץ־
ליזין היתה הכי נמוכה .החזיר אינו מעלה גירה

יג .כל האמת
בפסקה זאת רצוני להביא דוגמה של כתבה
שיווקית בלתי מבוקרת .מושג חשוב בהבנת
השפעתו החיובית כביכול של א״א היא
הזמינות.'0ז מינו ת הוא מושג רחב ופחות מדוייק
מספיגה .אבץ (ממש כחנקן ,זרחן ,סידן וכל
המתכות) נספג מצינור העיכול ונפרש אל צינור

בחזירים ( ) 32בנברסקה .להלן השורה האחרונה
בדו״ח:
$.ץ;10 <211[_,ז 1^ 61< 2ת  , 0 <2מ ־2x150 .

אך הוא יותר קרוב לבקר מן האפרוח" .עדיפות
גפרת האבץ על א״א בחזיר קיבלה אישור גם
בעבודה מאוחרת יותר במדינת וירג׳יניה (.) 26
אין סיבה להניח שבמעלי גירה המצב שונה.

 10ב ספרו ת ה א מרי ק אי ת או פנ תי ץ 1111י81121׳ מ10נ ,1אף
כי ׳<1111ג£11131׳\ 2לא פחות מדויי ק.
 11ב צינור העיכול של ה חזיר י ש חיד קי ם רבי ם.
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יד .א״א וייצור חלב
זה חמש שנים משווקי א״א אינם מוענים
שא״א מגביר את ייצור החלב .הם מעדיפים
לטעון שאחרי הגשת א״א יש פחות תאים
סומטיים בחלב ,פחות בעיות פריון ופחות
בעיות טלפיים וכיוצא בזה .אולם באתר של
חברת תוספים באינטרנט ובפרסום שהופץ
בארץ ( )4הופיע אזכור של סקירה אמריקאית
( ) 20שפורסמה בשנת  1990בשבועון המסחרי
8זמט;81ג.12? 661
סיכם המחבר:
אי מ ת החלב שופרה על ידי ( 214אבץ-
מ תי תין) בפי שהדבר מתבטא ב ת״ ס ...יי צו ר
 ...4.80בהשוואה ל הק ש ...ב שני
החלב גדל בי/0

ני סויי ם ( מ תוך שמונ ה) שופרה איבו ת הטלפיים
של הפרות .בגלל סיבו ת אלה ע שוי  21\4ל סיי ע
לבו קרי ם.
בדקתי את כל האזכורים שניתן לבדוק .בין
שמונה הדו״חות שסקר המחבר לא היה דו״ח
מבוקר אחד .שלושה דו״חות היו פרסומים של
חברה מסחרית ,שניים היו תמציות הרצאות
של מחבר מקולורדו בכנס מחלות עטין ,שניים
ואילו אחד
היו אבסטרקטים בכנס של
היה דו״ח כותב הסקירה עצמו בירחון שאין בו
ביקורת .זה אוסף ראיות מאד לא מספק ובלתי
משכנע .אך לא די בכך .בהקדמה לסקירתו כתב
המחבר ( ) 20איש ארקנסו:
מטרת מאמר זה לסקור את תוצ או ת ני סויי ם
ש הי שוו ^ ( 21א בץ־ מ תיונין)
[ 8במספר]

לת חמוצת

אבץ

שהוגשה

בנו סף

ל מ תיונין

ב תפריטי ם של חולבו ת.
משמע בכל שמונת הניסויים היו רק שתי
קבוצות ,אולם קבוצת ההקש היתה חיו בי ת
ולא היתה קבוצת הקש שלילי .בין השאר

13

עצמו וחו׳ ( ) 19שהוא אחד מן השמונה
ונדהמתי .קלוג וחו׳ דיוו חו על ניסוי שבו היו
שני טיפולים בלבד אבל ההקש היה שלילי.
בטיפול הנסיוני הוגשו  360מ״ג אבץ בצורת
אבץ־מתיונין אך בהקש לא ניתן לפרות דבר.
משמע היה זה הקש שלילי ולא הקש חיובי
כנטען בסקירה שכתב קלוג כעבור זמן מועט.
מדוע לא הוגשו לפרות ההקש תחמוצת אבץ
פלוס מתיונין כפי שנעשה כ ב י כ ו ל על פי
הסקירה? תרצו המחברים (:)20
אף בי אבץ במספוא לא ת מיד ז מין לב קר,
לכאור ה (ךח )11 ^ 01*111 566פרו ת ההקש קיבלו
מספיק אבץ כדי לספק את התצרוכת לפי ה־

8€א.
המסקנה ברורה :הניסוי ( ) 19בוצע ברישול
מרבי ,ערך התוצאות כראיה להנחה הקובעת
כקליפת השום ,ואילו באזכור הניסוי ( ) 20נכשל
המחבר הבכיר .קלוג נהנה כמה פעמים ממענקי
מחקר של יצרן א״א מסוים ,וכן גם בעבודה
הנידונה (.) 19
שש שנים לאחר מכן ,בסקירה של א״א בכתב
עת מדעי מבוקר הסתמך מחבר אחר ( ) 28על
החומר של קלוג ( ) 20וז א ת מ ב לי ל ב דו ק
א ת כ ש רו ת ה ר איו ת ה מ קו ריו ת .יאמר
לזכותו של 6£11-8ק 1.\¥. 3ששתי סקירותיו (,27
 ) 28ודו״חותיו המקוריים אמינים ,גם אם נהנה
רבות ממימון של חברה מסחרית מסויימת .אם
גם העתקת נתוניו של קלוג ( ) 20בסקירתו
המאוחרת יותר היתה משגה ,הוא בעצמו הגיע
למסקנה סבירה למדי (:)28
מעלי גירה
מ סויי מי ם נענים
בתנאים
לקומפלקסים מ סויי מי ם של מינרלי ם או
לוכדי ם .ב עבודו ת רבו ת לא ני תן ל קבוע ,באם
השפעה ז א ת נובע ת מן המינרל האורגני עצ מו

קראתי גם את הדו״ח הבלתי מבוקר של קלוג

או פ שוט מצריכה מוגבר ת של המינרל.
זאת השקפה נבונה .אין היא מבטלת את

 12ש בו עון סו חרי התבואה ו מ כוני ה תערוב ת באר ה״ב.
הוא מפרס ם בר צון ס קירו ת על הזנה ו על
טכנולוגי ה לל א כל בי קור ת ע מי תי ם או עורך .כל
סקירה של דו ק טור או פרופ סור מודפ ס ת והגהה
אין .אורך ה ס קירו ת אינו מוגבל ור מ תן נעה בין
המבריק לז בו רי.
10311 03117 50161106 7^88001311011־161ז ,\ 1המפרסם את
 80161106ץ.10110131 0? £<311:

האפשרות הנוחה ליצרנים הנדיבים ,אך גם אינה
מתחייבת לתמוך בטענותיהם .יזכור הקורא:
כמעט תמיד ״הקומפלקסים המסוימים״ הם
אבץ־מתיונין הקרוי כאן א״א .חקר הא״א נמשך
קרוב ל־ 25שנה ,כמעט כולו נעשה בארה״ב,
רובו בתמיכת היצרנים ועדיין א י ן ר א י ו ת
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חוברת 22
ח ד־ מ ש מ עיו ת ש הו א שוו ה פי  70מן
ה א ב ץ שבגפרת אבץ .בנקודה זאת מן הראוי
לשאול :האם יש ראיות טובות יותר בארצות
החלב המובהקות!

קיבלה  260מ״ג אבץ אך כולו אנאורגני .נאמר
לעיל שניסוי כזה יכול לשמש ראיה לעדיפות
הא״א .אחרי ההמלטה הוגש לנסיוניות  250מ״ג
א״א ו־ 140אבץ אנאורגני(ס״ה  390מ״ג ליום),
ואילו להקש החיובי הוגשה אותה כמות (390
מ״ג אבץ ליום) כאבץ אנאורגני .כל זאת בנוסף

סו .ניסויים בחו״ל
מבחינה פיננסית ומקצועית ישראל סמוכה
על שולחן ארה״ב .לכן במובן מסויים ארה״ב
אינה חו״ל בשבילנו  -היא חלק מישראל ,או
שמא ישראל היא חלק ממנה .חו׳׳ל  -כוונתי
לכל הארצות האחרות .מהאינטרנט למדתי
שחברה אחת מוכרת בסלובקיה ובבולגריה .אך
מעניין מזה ,מה היחס בארצות "המערב״
האחרות לא׳׳א .להלן שני דו״חות חדשים
יחסית ,אחד מגרמניה ( ) 8ואחד מסקוטלנד
( .)31לא בחרתי אותם בגלל תוכנם; פרט
לשניים אלה לא מ צ א תי אף דו ״ ח ע ל ה נו
ש א מ א ר צו ת ה חלב ה מו ב ה קו ת ( ב כ ל
אי רו פ ה ,ניו ־זי ל נ ד ו או ס ט ר לי ה) ומעט
מזער ב קנד ה הקרובה לארה״ב .דוקא בארצות
האלה גבוהה תדירות בעיות הטלפיים ועל פי

לאבץ שהיה כלול בתפריט הזהה לכל הפרות.
הניסוי נמשך  100יום מההמלטה .במשך הזמן
הזה לא היו הבדלים מובהקים בין שתי
הקבוצות במחלות עטין כלשהן ,אם בשיעור
ההדבקות החדשות או בשיעור ההחלמות .לא
היה הבדל בת״ס בין הקבוצות .לא היה הבדל
מובהק במצב הגופני של שתי הקבוצות,
בתנובת החלב ובערכי מטבוליטים בדם .הפריון
היה מניח את הדעת בשתי הקבוצות וכן
נצילות המזון .חד־משמעית כותבים החוקרים:
העבודה לא הראתה בל י תרון מהגשת
פרו ט אינ טי ם ( קרי א״ א) לפרו ת חלב [ מדויי ק
יו תר :פרו ט אינ טי ם של אבץ במקום אבץ
אנאורגני  -ד .ד ].ו מדגי ש ה העדר נ תוני ם
מבוקרי ם על הנו שא.

טענות היצרנים א״א הוא סגולה בדוקה נגד
חלקן או כולן.
שני הדו״חות (31 ,8

טז .הגל החדש
פז־ד:־' ככתבי עת

וטרינריים .בעבודה הגרמנית  8שימשו 70
פרות שחולקו לשתי קבוצות כעד־־ .ממוצעי
תנובה ות״ס שווים .לקבוצת חטיפיד ־וג ש
קומפלקס של אבץ־מתיונין תוצ־ת גרמני־
בשיעור  25ג׳ במזון המרוכז .כותבים המחברים:
לא היו הבדלים מובהקים כי־ ש־־.־ — בז צו ת

ביי צור חלב ,בהרבב החלב וב ת״ ט.
עד כאן העבודה הגרמנית.
נעשתה
() 13
הסקוטית
העבודה
באוניברסיטת אדינבורו .ארבעים פרות ועשר
מבכירות חולקו לשתי קבוצות שוות מכל
הבחינות (פרות לפי תאריך המלטה צפוי ,ת״ס
עטין
מחלות
של
קודמים
והיסטוריה
והמבכירות לפי תאריך המלטה צפוי) .הקבוצה
הנסיונית קיבלה א״א בשלושת השבועות
האחרונים של היובש 200 :מ״ג אבץ אורגני
(316מ0161זק 0ח )21ד 60מ״ג אבץ אנאורגני ליום
ס״ה  260מ״ג אבץ .גם קבוצת ההקש החיובי

יצרן אחד בארה״ב מממן עתה גל גואה של
ניסויים במוצר חדש הנמכר לבוקרים ,על אף
שלא הוכיח את עצמו בשדה והוא מעורר
דפד־ת מבחינה מדעית .המוצר החדש מכיל לא
פחות מארבע מתכות קשורות למולקולה
אורגנית :אבץ ,נחושת ,מנגן וקובלט .אם
להגשת אבץ בצורה אורגנית יש ביסוס מדעי
תיאורטי כלשהו באפרוחים (ראה סעיף ז) הרי
שלהגשת שלוש המתכות האחרות בצורה
אורגנית אין אפילו בסיס מזערי .בעיני כותב
השורות האלה ,תזונאי מעלי גירה שקרא ספר,
מוזרה מכל הגשת הקובלט בצורה אורגנית.
הקוקטייל הזה של חומרי קורט נמכר בצורה
4י מבחינה מ תודי ת ,בדי ק ת שני מ ש תני ם ( ש אין
ביניה ם תלו ת מוכ ח ת וברור ה) בעת ובעונ ה אחת
היא שגי א ה; אי אפ שר לי ח ס את ה תוצ או ת לגור ם
י דו ע ו בדי ק ת השפעת שלו ש ה או ארבעה מ ש תני ם
בעת ובעונ ה אחת ,על אחת כמה וכמ ה .סיי מ תי
את חוק לי מו די ב אר ה׳׳ב ו אני בו ש ב מ תר ח ש שם
עתה.
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חקר ומעש
בניסוי

הראשונה התעברו פרות הטיפול הנסיוני
(שקיבל חומרי קורט אורגניים) מ א ו ח ר

אגרסיבית

ונערכים

בו

ניסויים.'4

המחברים:
ימים עד הזרעה רא שונ ה ,ימים פ תו חי ם ,ימים
מהזרעה ראשונה עד ההתעברות ,שיע?ד
ההתעברות ו תאי ם סו מ טיי ם בחלב היו דו מי ם

מ פ רו ת ה ה ק ש ה חיו בי ו ה ש לי לי גם
י ח ד .ההבדל היה מובהק ברמה של ק < .0.01
בשנה השניה לא היה כל הבדל בין שלו ש
הקבוצות .בהקדמה לדו״ח טרחו עורכי הניסוי

בפרו ת הטיפול וההקש.
בניסוי אחר ( ) 25שנמשך שנתיים בפרות בשר

לאזכר שני דו״חות משנות ה־ 90שבהם לא
נמצא כל הבדל בין זמינות מינרלים אורגניים

בנברסקה ,באותו הקוקטייל של חומרי קורט
אורגניים ונערך ל פי כל ה כ ל לי ם מ ב חינ ת
מ ס פר ה טי פו לי ם (נסיוני ,הקש שלילי והקש

ואנאורגניים .אף על פי כן ,הם נאותו לערוך
ניסוי בן שנתיים; על כל פנים ,בשני הדו״חות
האחרונים אושר שהיה מימון מסחרי.

בחולבות ( ) 10בטנסי שפורסם לא מזמן סיכמו

חיובי)

היו

התוצאות

עגומות יותר .בשנה

יח .סיכום
 . 1אבץ הוא יסוד הכרחי .חסר אבץ שו לי הוא סמוי ונפוץ ,משמע לא מתבטא בשינויים גלויים לעין
(שינויים בעור ובייצור חלב) .בזה הוא שונה מחסר האבץ החריף המתבטא בשינויים בעור וידוע מזמן.
ככל הנראה ,מתבטא חסר אבץ שולי בראש וראשונה בהפרעות ברבייה ובירידה בייצור נוגדנים.
 .2הגברת רמת הייצור (חלב ובשר) והעובדה שמתכונות המינרלים בתפריטים אינן מאוזנות תמיד
יצרו מצב שבו חסר אבץ שולי וסמוי נפוץ משחשבנו עד עתה .תרמה לכך רבות ההמלצה של ה־
לאבץ ( 40חל״מ לכל סוגי הבקר) שעליה ערערו חוקרים עוד בשנות ה־ 60של המאה העשרים
ותזונאים יודעי דבר ( ) 24-22 ,30בשנות ה־.80
 .3מצב זה מחייב את כל מגדלי הבקר להעמיד את שיעור האבץ על מינימום של  80חל״מ בחומר
הי ב ש ל כ ל ה ב קר כולל יבשות ,חולבות ,גידול ועגלים .ליתר בטחון אפשר להגיע גם עד 100
חל״מ אבץ .את רמת האבץ בתפריט יש להגביר בעזרת גפרת אבץ .אחדות מתחמוצות האבץ
המשווקות אינן טהורות ,פחות יעילות ואין צורך להסתכן.
 .4יצרני תוספים בעולם מציעים למכירה אבץ אורגני יקר בשני סדרי גודל (ליתר דיוק פי  ) 70מן
האנאורגני בטענה שהוא יעיל מן האנאורגני ויש לו תכונות מיוחדות במינן לשיפור הפריון והבריאות
בכל חיות הבית .בגלל סיבות המוסברות במאמר ,יש בטענה הזאת גרעין מזערי של אמת באפרוח,
אולם במעלה גירה ובחזיר אין בה ממש .בארץ ,בעופות כולל אפרוחים אין משתמשים בא״א.
בארה״ב בעופות ובחזירים השימוש באבץ היקר נדיר .אולם במשק החלב שבו התעוש מוגבל יותר
וגם המודעות לייעול פחותה מאשר במשק העופות והחזירים ,קונים בוקרים לא מעטים את התוסף
האורגני היקר במקום התוסף האנאורגני הזול השווה בערכו .אכן א״א עשוי לשפר את אספקת
האבץ כשיש חסר אך בעשרות עבודות שבדקתי לא מצאתי ראיות טובות לעדיפות א״א יקר על
אבץ אנאורגני זול .בסעיף י .סקרתי עבודות חדשות שהראו בשיטות מתוחכמות שאין מקום
לציפיות גדולות מאבץ אורגני .על הקוקטייל החדש של ארבע מתכות אורגניות ,המשווק לא מזמן,
הבאתי ראיות עדכניות (משנת  ) 1999בסעיף טז ;.הראיות פוסלות את הקוקטייל.
 .5אין ספק שכל המשתנים הבריאותיים של הפרה התלויים באבץ נענים לאבץ אנאורגניזול ,ולכל
חומרי הקורט בצורתם הזולה ,כ ש ה ל לו

ני ת ני ם

ב ק בי עו ת

ו ב מ י נ ון

ה מ ת אי ם ,באותה

המידה כמו לצורה האורגנית היקרה בשני סדרי גודל .ייתכן ש ב מ צ בי אכף או מ חל ה חריפ ה
רצוי להגביר את אספקת האבץ בלבד יחד עם התרופה המתאימה למחלה .את זאת אפשר לעשות
ביעילות על ידי הזרקה של  10מ״ג אבץ לק״ג משקל חי במשך שבוע (.)24-22
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ו .בן גדלי ה ,מי רון ,יו סף .1995 .סקר הזנה מינרלי ת
בבקר חלב :גפרי ת וי סודו ת -קור ט .משק הבקר
והחלב ,חקר ומע ש  17ע' .33
 .2בר אוו ,א .1995 .השפעת האבסת  ? £ 0א 21על
בי צו עי פרו ת חולבו ת ,רי כוז התאים חסומטיי ם
ומצב הטלפיי ם .משק הבקר והחלב  259ע' ו.2
איזן 999 .ו .השפעת האבסת
בר און,
 .3בר-גיא,
אבץ־ מ תיונין על בי צו עי עגלי פי טו ם .משק הבקר
והחלב  283ע .57
 .4ג׳ונ סון ,ב .בלי תאריך .בעיו ת ב פוריו ת ,התעברות
נמוכה ,עצירו ת שליה ודל קו ת רחם ,י מי רי ק
האם ני תן
מיו תרי ם .כמה הן עולו ת לרפ תו?
להקטין את שכי חו תן? תרגו ם לעברי ת של מאמר
( תור התאמת המאמר לנ תוני ם הקיימים ב ארץ
ומאמרי ם א שר פור ס מו ב ארץ) תרגו ם והתאמה:
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