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אירוע השקה עבור תכנית  Life Startבישראל ,נערך בנוכחות
אורחים רבים ,רפתנים חוקרים ,מדריכים ווטרינרים.
תכנית  Life Startמאגדת בתוכה את מיטב הידע שנצבר בשנים
האחרונות בתחום גידול היונקים.
בבסיס התוכנית טיפול אינטנסיבי ביונק מרגע לידתו ועד מועד
הגמילה ובהמשך תורחב התוכנית עד שלב ההזרעה.
הנחת התוכנית היא כי יונק חזק הגדל בקצב מהיר מרגע לידתו יהיה
בריא יותר חסון יותר ,יפתח אברים פנימיים גדולים יותר ורקמת
עטין מפותחת יותר ,כול אלו יביאו לשרידות טובה יותר בשלב
הינקות ,פחות תחלואה בשלבי הגדילה השונים ,הזרעה בגיל מוקדם
יותר והצלחה גדולה יותר בכניסה להריון ובהמשך גם תנובה גבוהה
יותר ושרידות גבוה יותר בעדר.
בבסיס ביצוע התוכנית במשק נדרש החקלאי להגמיע את הולד ב4-
ליטר קולסטרום סמוך ללידה .בהמשך מתן קולסטרום שני והמשך
תחליף חלב או חלב מלא בכמויות גדולות מהממשק המקובל כיום
בארץ
בכנס הוצגו  3מצגות ,הראשונה ,מאת Dr. Herman Van Laar
מאוניברסיטת  Wageningenבנושא הבסיס המדעי לתוכנית ה-
 .Life Startהמציג הראה כיצד הזנה שונה מביאה להתבטאות שונה
של גנים גם זמן רב אחרי שהופסקה ובמקרה זה כיצד משפיע ההזנה
המוגברת על העגלה גם בשלב ההזרעה .החוקר גם הציג את
הנושאים אתם יש עדיין הנחקרים לצורך מיצוי מיטיבי ש/ל
הפוטנציאל הגנטי של עגלה.
הרצאה שניה הוצגה ע"י  Dr. Marius Bogdanשהראה שימוש
באפליקציה שפותחה ע"י חברת  Truow Nutritionלצורך ביצוע
סקר במשק .הסקר מצביע ומאיר את נקודות החולשה בכול שלב
גידול העגלה וזאת במטרה לשפר את הממשק הכולל החל מנושא
הזנה ,שיכון ,בדיקות ומדידות ועוד.
הרצאה שלישית של  ,Mr. Teun Schuurkampהראתה הלכה
למעשה את שלבי הטיפול ביונק מרגע לידתו כולל המלצות עשה /אל
תעשה בשימוש בחלב עודף או נפסד ,טיפול לאחר המלטה ,טיפול
ושמירה של קולוסטרום הזנה במזון שאינו נוזלי ועוד.
בסיום הכנס ,קיבלו המשתתפים לוח המכיל בצד אחד את תמצית
הנושאים לטיפול בעגל היונק ובצידו השני ,טבלת הגמעה למילוי
בשיתוף המדריך.
לכול המעוניינים ,ניתן לפנות אלינו כדי לקבל את הלוח וכן להיעזר
במדריכי החברה לתכנון לוח הגמעה מתאים או לביצוע הסקר
ברפת.
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