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קולוסטרום  -אמת או חובה
סקר ממשק קולוסטתם ויונקים
נדב גלאון , 1חנה אדלר ,2יאיר ברקוביץי ,בני שרירי ,יעקב אבידר ,3יאיר בר ,4יואב ברנע5
יהחקלאית 2 ,מעבד ת מילודע 3 ,מכון וטרינרי 4 ,מילובר 5 ,רפת בית העמק

מגו א

כלים ושיטות

הגמעת קולוסטרום וגידול יונקים נראים
כאילו דבר לא השתנה בהם זמן רב ,ואכן ברוב
המשקים יש ״מסורות״ ושגרת עבודה הנהוגה
שנים ,עוברת מדור לדור של מרכזים (מנהלים
כיום) ומעובד יונקים אחד למחליפו .בחשיבותו
של קולוסטרום איכותי הניתן בזמן לא חל
שינוי ,אך ישנן תפיסות ותובנות חדשות
בטיפול בקולוסטרום ,בוולד ובהזנתו .לדוגמה,
מחלה בכותרות כב ת־ שחפ ת ודרכי העברתה
מביאים לשינוי בממשק הקולוסטרום ,תא
ההמלטה ושיכון יונקים .שינוי בהבנת גורמי
התפתחות הכרס הביאו לשינוי בהזנת מזון גס
ליונקים .יש עבודות המוכיחות קשר בין ספיגת
קולוסטרום ותוספת משקל עד גמר פיטום
עגלים ,ועוד .הנושא הוא גדול ורחב ,החל
משאלות בסיסיות ,כגון :מהו קולוסטרום ראוי,
איך ניתן לבדוק זאת ,מה רמת הדיוק של
הבדיקה והאם יש מספיק קולוסטרום איכותי
כדי לספק את הדרישות .על מנת למדוד את
יעילות ממשק הקולוסטרום יש למצוא בדיקה
פשוטה ,מהירה ומדויקת של הרמה החיסונית
ביונקים.
בבדיקות מקדימות נמצאה שונות גדולה
ברמה חיסונית ,שגרת ממשק קולוסטרום
ויונקים גם בין משקים שכנים ,לכן נולדה
העבודה ואלה היו מטרותיה:
ו .הערכת בדיקת שדה ,גלוטר אלדהיד,
לניטור רמה חיסונית בוולדות.
 . 2ביצוע סקר אזורי וארצי לקבלת תמונת
ממשק קולוסטרום ויונקים עדכנית.
 . 3יצירת כלי משולב בין הבדיקה והסקר
לפתרון בעיות במשקים בעייתיים.

בבקר אין מעבר של נוגדנים דרך השליה
והנוגדנים נרכשים פסיבית מהאם ע״י יניקת
קולוסטרום .לא נבדקה השאלה ,האם יש
מספיק קולוסטרום כדי לתת  4ליטר של
קולוסטרום איכותי לכל עגל .חישוב פשוט
מלמד כי כל פרה צריכה לייצר  6ליטר
קולוסטרום איכותי כדי לא להשתמש
בקולוסטרום של מבכירות ,ובמידה שרק חלק
מהפרות מייצר קול׳ איכותי ,הרי הכמות לפרה
צריכה אף לגדול .אין כיום בארץ בדיקת שדה
מדויקת ,זולה וזמינה לבדיקת נוגדנים בדם
היונק .לכן משתמשים בבדיקות עקיפות
בעלות קשר הגיוני וסטטיסטי לרמת הנוגדנים.
חלבון סרום כללי ( ?  ) 73נחשב כמדד מהימן
לרמת נוגדנים בדם או סרום יונקים .יש לו
מתאם מניח את הדעת לרמת הנוגדנים בסרום.
המכון הווטרינרי מחשב בקירוב את רמת
הנוגדנים בסרום כך 13 ? :פחות החלבון אלבומין
שווה לרמת הנוגדנים(אימונוגלובולמים.) 1§ ,
לצורך ניתור הרמה החיסונית נדגמו ב קי ץ-
סתיו  250 , 2001יונקים בני  2עד  4ימים מ־ 21
רפתות שיתופיות בצפון הארץ ,לפחות 10
דגימות בכל משק .לאחר הפרדת הנסיוב
(סרום) נבדקה רמת הנוגדנים בבדיקת גלוטר
אלדהיד (  .) 0 4בדיקת  0 4 .היא בדיקה
איכותנית ,מהירה וזולה .ניתן לבצעה ללא
מכשור מיוחד בדם מלא או בסרום .עיקרון
הבדיקה הוא תגובת קרישת חלבון הסרום עם
גלוטר אלדהיד (קרוב כימי של פורמלין); ככל
שרמת החלבון בסרום גבוהה יותר כך נקרש
הסרום מהר יותר .סרום המכיל נוגדנים רבים
נקרש תוך דקות ספורות וסרום ללא נוגדנים לא

חקר ומעש
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נקרש גם כעבור שעה .חסרון הבדיקה הוא
שאינה בודקת ישירות את רמת הנוגדנים
בסרום ומוטה ע״י שינויים ברכיבים אחרים
בחלבון הכללי 100 .בדיקות נבדקו במכון
קמרון ל־ ?  ,78אלבומין וגלובולינים 7 3 ? .שימש
בעבודה זאת כמבחן מאמת () 001 )1 8130)131)1
למבחן ה־ ^  .0רמת ? ( 7 8בשיטת הביורט) של
פחות מ־  6גר׳/ד״ל ,מקבילה לרמת  1§ 0של
פחות מ־  1000מ״נ/ד״ל סרום ,ונחשבת לכשל
חיסוני( .כשל העברה פסיבית של נוגדני
קולוסטרום לדם היונק).
המתאם (!) בין בדיקות ה־?  1 3לבדיקות ה־
 0 4 .היה  ,0.67וחוזק הקשר ( .0.45 ) 8 .נקודת
החיתוך האופטימלית להגדרת כשל חיסוני
בבדיקת ^ >3נמצאה ב־  5ו דקות .בנקודה זאת
היתה הרגישות  0.63והסגוליות  .0.97בדיקת
^  6הוגדרה כתקינה עם הסרום נקרש תוך  5ו
דקות .כשל חיסוני חולק לשתי רמות :בדיקה
לקויה עד  59דקות ,ונטולת נוגדנים מ־  60דקות
ומעלה .לכל רפת נקבע אחוז הבדיקות
התקינות ,הלקויות ונטולות הנוגדנים.
כל משק השיב על שאלון מפורט שכלל 78
שאלות בנושאי ממשק קולוסטרום; מקורו,
הטיפול בו ואופן ההגשה ,ממשק תא המלטה,
קליטת הוולד וממשק יונקים; שיכון ,הזנה,
טיפול ,גמילה וכוח אדם.
במשקים בעלי אחוזים גבוהים של כשל
חיסוני בבדיקות המעבדה ,בוצע ניתוח של
תשובות השאלון כדי לאתר ולתקן סיבות
ממשקיות .בשלב שני הופצו השאלונים בין כל
משקי ״החקלאית״ השיתופיים ומולאו ונותחו
 ,89כמחצית הרפתות מכל אזורי הארץ.

תוצ או ת ודיון
גדי קו ח הסתם :מתוך  250בדיקות ה־ ^ 6
במדגם היו  6 7 0/0יונקים ברמה תקינה של
נוגדנים בסרום 70/0 .ו היו בכשל חיסוני עם רמה
לקויה של נוגדנים ו־ 160/0היו למעשה כמעט
ללא נוגדנים .שיעור בדיקות  0 4 .תקינות למשק
 . 1000בחמישה משקים (  0/ 0ו ) 2
נע מ־<־ 380/עד ם/
היו כל הבדיקות תקינות ,ל־ 250/0מהמשקים

היו  9 9 0/0 -7 5 0/0בדי קו ת ת קינות .ב־290/0
מהמשקים היו <- 500/0־ , 740/וב ש שה משקים
( ) 250/0היה שיעור הבדיקות התקינות נמוך מ־

.5 0 0/0
התוצאו ת מגלו ת שוני רב בין המשקים .י ש
לזכור ,כי מה שיכול להספיק במשק סגור
ומבודד ,ע לו ל לא להספיק ל מגדלי עגלי ם
הקונים ממספר מקורות או ב מו שב צפוף.
העגלי ם עם רמה חיסוני ת נמוכה רגישים יותר
לגורמי מ חלו ת ,ובעבודו ת בהקף גדול הוכח כי
גם התמותה גבוהה יותר ברמת חיסון נמוכה.
ל־ 700/0מהזכרים היתה רמה תקינה ,לעו מ ת
 6 0 0/0בלבד מהנקבות ,י תכן בגלל יכול ת ם
ל ש תו ת יותר .בין ולדו ת של מבכירות היו  / 0״ו 7
בעלי רמה תקינה ,לעו מ ת  6 2 0/0בוולדו ת לפרו ת
מהמלטה שניה ו מעל ה .הסבר אפ שרי הוא כי
ולדו ת המבכירות קיבלו קולוסטרו ם בדוק
ומעורב בעו ד ולדו ת הפרות קיבלו חלקם מהאם
ללא בדיקה.
ניתוח בדיקות הסתם מול שאלון המשק מעלה,
כי הסיבות הממשקיות האפשריות להבדלים בין
המשקים היו :אי־בדיקה בקולוסטרומטר ,שימו ש
בקולוסטרום ירוד באיכותו או קולוסטרום
מבכירות להגמעה ראשונה ,אי־הגמעה שניה כלל
או מאוחר מדי ,וכן יניקה ממבכירה או פרה עם
קולוסטרום ירוד.

מתוך  100הבדיקות שנבדקו ב־ ? 6096 ,7 8
בלבד היו בעלי רמת נוגדנים תקינה.

סקר היונקים
איכו ח הקולוסטרום :רק /0י>  58מ שת מ שי ם
בקולוס טרו מטר לבדי ק ת איכות הקולוסטרום
שגר תי ,ומחצית ם לא מ תח שבי ם
ב אופן
ב ט מפר טור ת הנוזל .אין כיום מכ שיר ש ט ח זול,
נוח ל הפעל ה ומדויק יותר מקולוסטרומטר.
קולוסטרומטר מדייק בבדי ק ת קולוסטרו ם נמוך
נוגדנים ,אך לא יכול להבדיל בין קולוסטרו ם
ע שיר בנוגדני ם ובין קולוסטרו ם ש צפיפו תו
גבוהה בגלל עלי ה במוצקי ם אחרים כגון קזאין
ו שומן .לכן מו מלץ ל ה ש ת מ ש בו כדי לא
ל ה ש ת מ ש בקולוסטרו ם ירוד .י ש לבדו ק את
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הקולוסטרום ב ט מפר טור ת החדר או לאחר
החליבה ,כדי לא ל ה טו ת את התוצאה ע״י
קירור והגדל ת הצפיפו ת.
מ שת מ שי ם רק
המשקים
כל
כ מע ט
בקולוסטרו ם מקומי 570/0 .מהמשקים מערבבי ם
קולוסטרום ממספר פרות ( 001ק) .קולוסטרו ם
נשמר בקירור ע ד ש בוע ובהקפאה ע ד שנה ברוב
המשקים ,אך כ מע ט לל א תיעוד פרת המקור
ואיכותו .ערוב קולוסטרו ם ממספר פרות מ קובל
כדי לגוון ול מצע את כמות הנוגדנים שהיונק
מקבל ,אך זאת גם דרך ל הגדיל את ההדבקה
ב מ חלו ת כגון ב ת־ ש ח פ ת .כך גם קולוסטרו ם
ממשק אחר ,מאם לא בדוקה ל ב ת־ ש ח פ ת ,או
קולוסטרום מופ שר לאחר מספר חוד שי ם,
כ שפר ת המקור לא ידוע ה ועלול ה להיות נגוע ה.
מי שירצה לבער את המחלה יצטרך ל שנו ת את
ההרגלים הקיימים.

״חיסוני אמהות״ לתגבור הקולוסטרום
בנוגדני מחלות חשובות לקראת המלטה ,לא
ניתנים כלל ב־ 00/0ו מהמשקים< ,־ 750/מחסנים
נגד א׳ קולי (  ) £ 9 9ורוטה וירוס 500/0 ,נגד
סלמונלה ונגד  .8 ¥ 0 - 1 8 £ברוב המשקים
המחסנים חיסוני אמהות אין מחסנים לכן את
העגלות .שאלת כדאיות החיסונים צריכה
להיבחן בכל משק עם תנאיו וסיכוניו .לא רק
כעלות אלא גם מול נתוני תחלואה ,תמותה
ועלות טיפול רפואי .כדאי לבדוק אצל מגדלי
העגלים במושבים הגדולים ,האם יש הבדל בין
עגלים קנויים ממשקים מחסנים ולא מחסנים.
 170/0מהמשקים מ שת מ שי ם בקולוסטרו ם
מבכירות להג מע ה ראשונה ו־ 8 0 0/0להג מע ה
שניה .לרב המבכירות אין כמות נוגדני ם
מספקת ובעיקר אין להן את מגוון הנוגדנים
שי ש לפרו ת הבוגרות ,לכן מו מלץ לא ל ה ש ת מ ש
בהן כמקור ל קולוס טרו ם רא שון.
מ שת מ שי ם בקולוסטרו ם דל ק תי
 20/0ו
כקולוסטרו ם ראשון ורוב המשקים () 750/0
כר א שון.
דמי
בקולוסטרו ם
מ שת מ שי ם
קולוסטרום דל ק תי לא ראוי הן כמזון והן
כמקור נוגדני ם .ה שי מו ש בקולוסטרו ם דמי שנוי
ב מ חלו ק ת.
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הגמעח קולוסטרום :מקובל כיום שעגלזקוק
ל־  4ליטר של קולוסטרום איכותי ,מהר ככל
האפשר לאחר ההמלטה ,כדי להגיע לרמת
נוגדנים גבוהה בדם .ניתן לתת יותר מ־  2ליטר
לעגל בתנאי שהוא רוצה לינוק .הכמות בהגמעה
ראשונה היתה  2ליטר כמעט בכל המשקים.
 600/0מגמיעים פעם ראשונה תוך שעתיים
מהמלטה 320/0 ,מגמיעים תוך  4שעות ו־800/0
מוסיפים הגמעה שניה תוך  8שעות מהמלטה.
 4 0/0ו מהמשקים לא מבצעים כלל הגמעה שניה
של קולוסטרום ״ראשון״ .מבדיקות הסרום מול
השאלון עולה ,כי עגלים שקיבלו  2מנות של 2
ליטר תוך  8שעות מהמלטה הגיעו לרמת
נוגדנים טובה.
שימוש ב״זונדה״ ( החדרת צינור לושט) לא
קיים כשגרה אלא רק במקרה של אי־יניקה ואין
סיבה לשנות את הגישה .הגמעת קולוסטרום
״שני" (חלב מעבר) נמשכת במשך הימים
הראשונים ברוב המשקים ,פעולה חשובה
מכיוון שהנוגדנים פועלים במעיים למרות
שאינם נספגים לדם .אין שימוש באופן קבוע
במעשירים ומחזקי קולוסטרום .תוספים
ומחזקים לקולוסטרום מזינים ומעלים את רמת
החלבון בדם ,אך אינם נוגדנים ספציפיים למשק
ולא תורמים לרמה החיסונית .רק משקים
בודדים נותנים במתכוון יותר קולוסטרום
לנקבות לעומת הזכרים .בדיקות הסרום הראו
שלזכרים רמה חיסונית גבוהה מאשר לנקבות
למרות שמשקל גופם גדול יותר ,ממצא השולל
את הטענה של ״אפליית״ זכרים מכיוון שהם
נמכרים בגיל מספר ימים.
תא המלטה :ב־ 570/0מהמשקים קיים תא
המלטה נפרד מחצר ההכנה ,שיעור הפרות
הממליט בו מגיע ב־ 600/0מהמשקים למעל ס800/
מהממליטות .רק  0/0ו ו מרפדים את התא
לקראת כל המלטה 830/0 .מפרידים את הוולד
מהאם תוך שעתיים ,שליש מהמשקים מאפשר
יניקה מהאם ,חלקם רק לאחר הגמעת
קולוסטרום.
תא ההמלטה הוא מקום שבמשקים רבים
מדי לא קיים ,ההמלטות מתבצעות בסככה/
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חצר קבוצ ת ההכנה .לתא המלטה נפרד
ח שיבו ת עצו מ ה להמלטה קלה ,ל סיוע נוח
בהמלטה ,לה ק טנ ת הח שיפה לסביבה מזוהמת
וההדבקה בין פרה לפרה ( ב ת־ ש ח פ ת) .עלו ת
יצירת התא היא מינימלית ,וי ש דוג מ או ת רבות.
עם זאת ,תא המלטה נפרד של א נשמר נקי
ל מופ ת הופך ל מלכוד ת .י ש ל העביר את הפרה
בסימני ההמלטה הראשונים וניתן ל קבל בו מעל
 8 0 0/0מהה מל טות .הפרדת הוולד מהאם צריכה
להיות מיידית גם כדי לה קטין סכויי הדבקה
ויניקה וגם כדי ל הכין את התא ל מ מלי ט ה
הבאה.
חיטוי טבור לא מ תבצע ב־ 0 0/0ו מהמשקים,
 520/0טובלי ם ביוד כוהלי .רוב המשקים לא
מייבשים עג ל רטוב גם בחורף .ייבו ש עג ל
בחורף ו חי טוי טבור ביוד כו הלי הן פעולו ת
פ שו טו ת ומהירות התורמות לברי אות הוולד.
כדאי לזכור ש אין כמות אינ סופי ת של נוגדני ם
והקטנת הסיכונים והח שיפה ח שובי ם לא פחו ת
מהגמעה נכונה.
גידול יונקים 4 3 0/0 :מהמשקים מגדלי ם גם
זכרים ,בכל המשקים פרט ל אחד היונקים
גדלים בתאים נפרדים ע ד גיל ש בוע ו־4 2 0/0
מגדלי ם אותם בנפרד ע ד גמילה .רק  60/0הגדירו
מציצה הדדית בין היונקים כבעי ה חמורה
במשקם .לגידול יונקים בנפרד י ש י תרונו ת רבים
ליונק ו מע ט חסרונות לעובד .הבטיחו ת
הביולוגי ת עדיפ ה ( ב ת־ ש ח פ ת) ו מציצו ת לא
קיימות .לכל המתאחדים ובוני היונקיות כדאי
ל קח תז א ת ב ח שבון 190/0 .בלבד מסירים פ ט מו ת
עודפו ת .קרניים מוסרות במ שחה לפני גיל
שבועיי ם ב־ 8 5 0/0מהמשקים ,לא נבדק אחוז
ההצלחה 700/0 .מזריקים ויטמינים ( \  , /ש ם)^.
לאחר המלטה ו־ 380/0גם לקראת גמילה.
הגמעח חלב :שי מו ש באבק ת חלב 70/0 :לא
מ שת מ שי ם כלל באבק ת חלב 250/0 ,ב שי מו ש
עונ תי והשאר כל השנה .רוב המשקים מוסיפי ם
אנ טיביו טיקה לאבק ת החלב ,אך לא ב אופן
קבוע .תדירות ההגמעה 360/0 :מהמשקים
מגמיעי ם פע מיי ם ביום ע ד גיל ש בו ע בלבד,

חקר ומעש
/0״  29ע ד  3שבועו ת ו־ 350/0ע ד הגמילה .אין
מטרתה של העבודה לדון בסוג החלב ומספר
ההגמעות ,אך ה שוני הרב בגי שו ת מעל ה תהיות
ליחסי הכוחו ת בין עובדו ת ,מדע ,מסורת
מסודר אי ש
ושגרה .לל א חקר ביצועי ם
ב אמונתו ידבק.
חלב נפסד :רק  160/0לא מגמיעי ם כל סוג של
חלב נפסד ( סו מ טי ,דל ק תי או אנ טיביו טי)6 3 0/0 .
מגמיעי ם חלב אנ טיביו טי 560/0 ,חלב סומטי ו־
/0י>  20גם חלב מדלק ת ע טין קליני ת .מיעו ט ם
של המ שתמ שי ם מג מיע רק יונקים מגיל 3 - 2
שבועו ת ורובם מג מיע ב חלב נפסד גם זכרים וגם
נקבות .חלב נפסד הוא ״סדין אדום״
לתאורטיקני ם רבים ,ולכול ם סיבות ראויות,
אלא שי ש ל שכול סיכון מול עלו ת ו תועל ת.
הל חץ ל ה ש ת מ ש ב חלב נפסד הוא כלכלי .זהו
נושא רב גורמי; קיימת סכנה של העבר ת
מחלו ת ( ב ת־ ש ח פ ת) ,של הדבקה ארוכת טוו ח
בדלק ת ע טין ,יציר ת ע מידו ת ל אנ טיביו טי קה
וערך ירוד כמזון .הכל נכון אך נמדד מול
שפיכ תו לביוב .ני תן למזער את הסיכונים ע״י
הגמעה לאחר מספר שבועו ת ויותר לזכרים .כל
משק יבדוק ל תנ איו .חלב דל ק תי אינו ראוי
ל מ אכל כלל.
מים :מוג שי ם ברוב המשקים מגיל יום או
מספר ימים ורובם לל א הגבל ת כ מות .משקים
בודדי ם מגי שי ם מים רק מגיל  3שבועו ת.
מקובל גם בארצו ת קרירות יותר שי ש ל הגי ש
מים מהתחלה ולל א הגבלה .הגברת השתייה
מגדיל ה את צריכת המזון המרוכז.
מזון מוצק :מזון מרוכז מוג ש ברוב המשקים
מגיל יום או מספר ימים 30/0 ,ו מתחילי ם רק
מעל גיל שבועיי ם .המזון המרוכז מוג ש מכופ ת ת
בלבד ב־ 6 0 0/0מהמשקים ,ורובם מגי שי ם מזון
טרי מדי יום .גרעיני כותנה ניתני ם ב מחצי ת
מהמשקים וכך גם ״בליל בן־ א שר״ .לרוב
המשקים אין אומדן מדויק של צריכת המזון.
ברוב המשקים מזון גס מואבס מגיל מספר
ימים ,ו־ 70/0ו מ תחילי ם לקראת גמילה בלבד,

חוברת 24
 8 5 0/0מהמשקים מ שת מ שי ם ב ק טני ת בלבד,
והשאר ב ק טני ת ודגן או דגן בלבד.
בהזנת מוצקים מסתמן שינוי ב שני ם
האחרונות ,של א הגיע או לא ה ת קבל במ שקי ם
ב ארץ .כיום מ קובל שפי תו ח הכרס ביונקי ם
נגרם ע״י חו מצו ת שומן נדיפו ת ולא ע״י גירוי
מיכני של מזון גס .לכן י ש ל הגי ש מזון מרוכז
איכותי ,נעכל ,טעי ם ולא אבקתי כדי לעוד ד
את האכילה כבר בימים הראשונים .ל הגי ש מזון
גס מאוחר יותר או רק לקראת גמילה ,ובכל
מקרה המזון הגס צריך להיו ת באיכות ראויה
ליונקים .כל מזון ש מונ ח בדלי אחת ל ש בו ע וליד
דלי המים מ תעפ ש ואינו מעודד אכילה .אי־
מדיד ת צריכת המזון מגדילה את הערפל.
גמילה :גיל הגמילה מחלב הוא מעל  60יום ב־
 380/0מהמשקים 9 0 0/0 .לא שו קלי ם את הוולדו ת
ואת הגמולים ולכן גם רוב המשקים לא יודעי ם
את תו ספ ת המ שקל וקצב הגידול .לא ברור מה
המפתח לג מילה .המדד המוביל כיום ב מדע הוא
לא גיל וגם לא מ ש קל גוף בלבד ,אלא שילוב
של צריכת מזון מרוכז ו מ ש קל מיני מלי מוסכם.
למה לה אכיל באבקת חלב יקרה אם ניתן
להחליפ ה במזון מרוכז ולחסוך בהוצאה ל עג ל.
כוח אדם :ל מרות ש מ קובל לראות ביונקיה
נחלת נשים ,רובם של עובדי היונקיה כיום הם
גברים ( .) 560/0י תכן שזהו שינוי של השנים
האחרונות 300/0 .מהמגדלים עובדי ם פחו ת
משנה ו־ 4 0 0/0מהם עובדי ם מעל  5שני ם.
היונקיה היא מפלט ם של רפתנים ותיקים
וטובים רבים ,כדאי ל קוו ת שה מהפכו ת
והאיחודים י דעו ל ש מור עלי ה ם .רק 340/0
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מהמגדלים היו ב ה ש תל מו ת מ קצועי ת ב ח מ ש
השנים האחרונות .כדאי לעוד ד ול מצוא דרכים
להגברת העדכון וה חלפ ת הדעו ת.
תחלואה ,חמות ה ו טיפול רפואי :אלה לא
נבדקו בעבוד ה זאת בגלל הקושי ל קבל נתוני ם
מהימנים בהקף ארצי .ב שיעור תמותה י ש
להפריד מוות מסיבוכי המלטה ומוות לאחר
גמילה .רישום תחלואה כ מע ט לא מ תבצע
והגדרת של שול ודלקת ריאות ,המחלו ת
העיקריות ,שונה ממשק ל מ ש ק .בסקר בע שר
רפתות קיבוציו ת ב שנ ת  1998נמצא שיעור
תמותת היונקים (  6 0 - 2יום)  20/0ב מ מוצע
(  .) 3 . 0 - 0 . 6עלו ת הטיפול הרפואי ליונק היתה
 10ש״ ח (  .) 2 4 . 3 - 1 . 7השונות הגדולה בעלו ת
הטיפול נובעת מרמת תחלואה ומהרגלי טיפול
שונים.

סיכום
בדיקת גלוטר אלדהיד נותנת תמונת מצב
טובה לרמה החיסונית ביונקים .תוצאותיה
מהוות בסיס לניתוח ממשק הקולוסטרום
בשילוב עם השאלון המפורט ועין בוחנת ב ש ט ח
עצמו .רמת החיסון במשקי הסקר בינונית .ברוב
המשקים הבעייתיים ניתן לשפרה בהקפדה ע ל
כל פרט בממשק קולוסטרום נכון מאיסוף ועד
הגמעה .רמה חיסונית ככל שתהיה גבוהה לא
תעמוד בפני הגיינה גרועה וממשק לקוי.
בהזנת יונקים ,חלב לסוגיו ,מזון מרוכז וגס
השונות עצומה וכדאי להבהיר ולהטמיע נהלים
עדכניים .מדדי גדילה וצריכת מזון מדויקים
חייבים להיכנס גם ליונקיה ,כמו שנכנסו לגידול
עגלות תחלופה ,כדי להמשיך ולשפר את
התוצאות.

