
השפעת החלפת חלבון במנה  
מושהה  אוריאה בשחרור בתכשיר 

כרס ושתנן  על ריכוז אמוניה במיץ 
בדם

יש'מבגוסמירפלך עירא

,  הפקולטה לחקלאות, המחלקה למדעי בעלי חיים
.סמית. ש רוברט ה"מזון ואיכות הסביבה ע

האוניברסיטה העברית בירושלים

2017נובמבר כנס מדעי הבקר 



חלבון במנה

מקורות חלבון אמיתי•

חנקן כחומר גלם•



Non- Protein Nitrogen

חלבוניכחנקן ממקור שאינו שתנן •

בעיית האוריאה בכרס•



סנכרון במנה

זמינהסנכרון בין חנקן לאנרגיה •

בין חנקן לאנרגיה בהתאמה1:5יחס של •

רעיון השתנן בשחרור מושהה•



Optigen

תכשיר מסחרי של אוריאה בשחרור מושהה בכרס•

•Alltech

השוואה למקור חלבון אמיתי ולאוריאה רגילה•

slow-release urea (○)
urea (•)

*Taylor-Edwards et al. 2014



המחקרמטרת 

בעלת רמת חלבון  )הרכב המנה בחינת השפעת 
והחלפת מקור חלבון  ( נמוכה לעומת גבוהה

לשחרור מושהה של שתנן  אמיתי בתכשיר 
שתנן בדם  על ריכוזי , במינונים משתנים, בכרס

.  ואמוניה במיץ כרס

קצב שחרור•
יעילות ניצול חנקן•
כדאיות המוצר•



המחקרהשערת 

התכשיר במנת ההזנה על חשבון מקור  שילוב 
יביא לשחרור מושהה של האמיתיהחלבון 

י  "עלייה ביכולת ניצול החנקן ע, שתנן בכרס
אמוניה בכרס  חיידקי הכרס ורמות יציבות של 

.  ושתנן בפלסמה

רמות נמוכות של שתנן בדם•
חלבון אמיתי-טיפול ביקורת•



מהלך הניסוי

שני כבשים•

שתי מנות•



טיפולים8כ "סה-מנהטיפולים בכל 4•

דגימות ואנליזותאדפטציה •
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-תוצאות
אמוניה במיץ כרס
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Optigen*Time p-value=0.9929



אמוניה בכרס-מסקנות

מדד ראשוני•

אמוניה לעומת חלבון אמיתי•

דומה לשחרור למנת  –עליה מתונה ושמירה על פלטו •
ניצול אמוניה ושחרור מושהה–הביקורת 

מראה לכאורה ניצול  –ירידה בריכוז לאורך שעות הדיגום •
של אמוניה
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שתנן בדם-מסקנות

מדד לקצב פינוי או יעילות הסנתוז המיקרוביאלי  •
בכרס

השוואה בין אוריאה רגילה לאוריאה עטופה פולימר•

ציפייה לריכוזים נמוכים•

5 10

*Huntington et al, 2006



....לסיכום
השפעת התכשיר•

ראשוניתאינדקציה•

סנכרון בטיפולים•

?ריכוז חלבון גבוה מדי•

כדאיות המוצר•




