
השפעת צינון כבשים לקראת ההרבעה  

על מדדי פוריות ופיזיולוגיה  

סמיר קעדאן
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כבדעדבינוניחוםעומסי"עמאופייןבארץהאווירמזג•

ותחילתהקיץבתקופתמאודכבדעדוכבדהאביבבסוף

.הארץאזוריברוחבהסתיו

מקצועייםפרמטריםבמספרפוגעהכבדהחוםעומס•

,מזוןניצולת,שגרגדילת,חלביצור:כמוהצאןשליצרניים

.בזכריםהזרמהואיכותיצור,ההתעברותשיעור
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משמעותיתבירידהבעיקרמתבטאתבפוריותהפגיעה•

גדוליםכלכלייםלהפסדיםשגורםדברההתעברותבשיעורי

:בשמתבטאים

,חוזרותהריוןובדיקותהורמונלייםבטיפוליםהצורך•

הוצאה,מתעברותשלאנקבותהשמנת,הריקימיהארכת

...,התעברותאיבגללמהעדר
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המלווהואוורורגזבאמצעותכבשיםצינוןהשפעתלבחון•

ועלוולדנות+ההתעברותאחוזכמורביהמדדיעלבערפול

שהכבשההחוםעומסאתהמבטאיםפיזיולוגייםמדדים

.בושוררת
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.בנאעורהלבשרכבשיםלגידולהבראתבמשקנערךהניסוי•

.הקיץבעונתכבדחוםבעומסמאופייןהאזור•

שימוש,יום28כלסנכרוןגל:הואבמשקהנהוגהרבייהמשטר•

בזמןלזכרנקבותיחס,חוזרותמשטרללא,הרבעה+הזרעה,בסידרים

.בהתאמה5-7:1הוא(ההזרעותלאחר)ההרבעות

2015ספטמבר–יוליובחודשיםשנתייםבמשךחזרותששנערכו•

..רחלות500-כהחזרותבכללוהשתתפו2016-
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מבחינתהניתןככלזהותטיפוללקבוצותחולקוהכבשיםחזרהבכל•

מרחק,גופנימצב,משקל,גיל,גזע:הזמיניםהמקצועייםהפרמטרים

מחייהותנאידומההזנהקיבלוהקבוצותכל.'וכדשגרגודל,מההמלטה

.(..,מרבץכיוון,אבוסאורך,מחייהשטחמבחינת)דומים

מהמלטהמינימלימרחק)לאחרונהשהמליטוכבשיםנכנסוחזרהבכל•

ושהוחלטהאחרונהההיריוןבבדיקתשליליותשיצאוכבשים,(יום45הוא

.(חודשים8מעל)המתאיםההרבעהלגילשהגיעוושיותבעדרלהשאיר
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:הכבשיםלצינוןשיטותשתינבחנו

לשפרמ"עההרבעהלפניכשבועייםנגזזוהכבשיםגז:הראשונה•

.חוםעומסלהורידובכךמהגוףהחוםאיבודיעילות

.בערפולמיםהתזתעםמשולבמאולץאוורורי"עצינון:השנייה•

(לגזנוסףאפקטלבחוןמ"ע)גזוזותכבשיםעלרקהופעלהזושיטה

.צוננוולאנגזזולאכביקורתששימשוהקבוצות
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המשקיהווטרינרי"עשנערכהההיריוןבדיקתתוצאות•

גודלנרשםכןכמותועדואולטרסאונדמכשירבאמצעות

.ועודהריוןאורך,השגרמצב,השגר

מ"עהנשימותמספרונמדדורקטאליתגוף'טמפנבדקה•

.בושורריםשהכבשיםהחוםעומסרמתלבדוק
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P.ת.שממוצעN' מסטיפול גזפרמטר נבדק

אימהות משקל 

(ג"ק)התחלתי 

24970.370.733כן
0.968

24870.410.734לא

גופני  מצב 

התחלתי

2493.590.052כן
0.645

2483.550.052לא

(שנה)גיל 
2472.910.078כן

0.845
2462.930.078לא

התעברות  

(שיעור)

2490.5680.031כן
0.625

2480.5460.031לא

גודל שגר  

(וולדנות)

1341.9250.071כן
0.879

1191.9410.075לא
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P.ת.שממוצעN' מסטיפול גזפרמטר נבדק

מספר זכרים בשגר
1330.9470.072כן

0.458
1181.0250.076לא

מספר נקבות בשגר
1330.9620.066כן

0.562
1180.9070.069לא

שגר חי בהמלטה
1341.7760.070כן

0.351
1191.6800.074לא

שגר מת בהמלטה
1340.1490.046כן

0.095
1180.2630.049לא

(יום)אורך היריון 
134147.680.183כן

0.830
119147.620.194לא
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תוצאות בדיקת ההיריון ושיעור ההתעברות: 1' גרף מס
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13מ"שה-סמיר קעדאן 



5.00

9.209.67
11.30

13.80

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

12345

(ג"ק)

גודל שגר

(ג"ק)משקל כולל של השגר 
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Nגודל שגר
שיעור  

באחוזים
.ת.ש(יום)ממוצע 

18132.0%148.210.231

211947.0%147.600.190

34417.4%146.910.312

472.8%147.000.784

520.8%146.501.467
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147.60

146.91147.00
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(יום)הריון 

ממוצע  )ליניארי 

((יום)אורך הריון 
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Nגודל שגר

שיעור  

טלאים  

חיים

.ת.ש
אות  

מובהקות
P

1810.95060.025A

P =0.0015 

21190.94110.021A

3440.78800.034B

470.85710.085AB

520.90000.159AB
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P.ת.שממוצעNקבוצת טיפול

A33133.8 (b)2.234-ללא גז 

<0.0001
B49108.4 (a)1.833-גז בלבד 

C3285.0 (c)2.269-צינון + גז 
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AB C
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קבוצת טיפול
ממוצע אורך  

(ימים)הריון 
מובהקותשגיאת התקן

A147.60.193-ביקורת ללא גז 

0.772

B147.70.183-טיפול גז 



P.ת.שממוצעNקבוצת טיפול

A2539.6-ללא גז  (a)0.068

<0.0001
B4439.1-גז בלבד  (b)0.051

C3238.9-צינון + גז  (c)0.060
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P.ת.שממוצעNגילקבוצת טיפול

A-ללא גז 
16137.02.247שייה

0.058

17130.82.180בוגרת

B-גז בלבד 
16108.72.139שייה

0.795

33107.73.070בוגרת
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קבוצת  

טיפול
P.ת.שממוצעNגיל

A-ללא גז 
1139.540.114שייה

0.0374

1439.200.101בוגרת

B-גז בלבד 
1039.390.104שייה

0.007

3439.060.056בוגרת
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תוצאות הניסוי מראות שגז הכבשים בעונה החמה של השנה לא השפיע  •
על שיעור ההתעברות וזאת בניגוד לצפוי ובניגוד למה שקיים אצל חיות  

אחוז )משק אחרות כמו בבקר לחלב שצינונו משפר את ביצועי הרבייה 
(  ההתעברות

לא נמצאה השפעה על שיעור הוולדנות•

גוף  ' קצב הנשימה וטמפ)הייתה השפעה חיובית על פרמטרים פיזיולוגיים •
(רקטאלית

: המלצות לפי תוצאות הניסוי

לקראת הרבעה ואילו צינון לעשות במשך הקיץלא לעשות גז במיוחד •

כן מומלץ לגזוז כבשים , לעומת זאת ולפי תוצאות ניסויים שנעשו בארץ•
וגם לצנן ברוב ימי השנה למעט ( כחודשיים לפני ההמלטה)בסוף ההיריון 

החודשים הקרים מאוד ובמיוחד באזורים הקרים
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תודה על ההקשבה
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