הצלחת גידול יונקים לפי שיטת
Life Start
אנסטסיה שפרן
לאחרונה החלבה חברת בר -מגן לקדם
לאחרונה החלה חברת בר-מגן לקדם בישראל
את גידול יונקים לפי ממשק .Life Start
מהלך זה נעשה לאחר סקירה עמוקה של
ספרות מדעית ,סיורים מקצועיים בחו"ל
והפנמת החשיבות העצומה של  8השבועות
הראשונים בחיי העגלות.

שמעון מנהל הרפת בכפר בלום ואניה מנהלת היונקיה
עם עגלות לתחלופה שגודלו ע"פ שיטת
LIFE START

שיטת  )LS( Life Startמשלבת ממשק הזנה
מוגבר כחלק מממשק גידול אופטימלי ליונק.
ממשק הזנה מוגברת משפר את קצב הגדילה
היומי ואת התפתחותם של איברים חיוניים.
נמצא שהשיפור במדדים אלו בשלב היונק
הצעיר משפיע באופן חיובי על בריאות
והישרדות החולבות ומשפר את יכולתן להגיע
למימוש הפוטנציאל הגנטי לייצור חלב.
משקים המיישמים את השיטה במלואה
משיגים תנובה גבוהה יותר פוריות טובה
ושרידות טובה יותר של החולבת
כך למשל ,מנהל רפת כפר בלום ,שמעון
נפתלוביץ' ,ומנהלת היונקיה אניה סמירנוב,
שהחליטו לאמץ את ממשק  LSוזאת בעקבות
ניסיונם הרב בגידול עגלות בארץ ובחו"ל.
גידול העגלות בכפר בלום ,נעשה עד גיל  7ימים
בכלובים וממשיך בקבוצות קטנות של 5-6
עגלות בקבוצה .ממשק ההגמעה כולל שלוש
הגמעות ביום ובשיא הגידול ,עגלות מקבלות
בין  7-7.5ליטרים של תחליף חלב (150גר'/ל)
מוכן ביום ( 1125גר' חומר יבש /יום) .תהליך
הגמילה מתחיל בגיל  42ימים ,בירידה
הדרגתית בכמות המזון הנוזלי ,כך שלקראת
 60ימים העגלות צורכות כ  1200גרם תערובת
סטרטר ועוד כ  400גרם אספסת .משקלי הגוף
של העגלות של כפר בלום בזמן הגמילה הוא
סביב ה  90ק"ג .העגלות עוברות את הגמילה
ללא אובדן קצב גדילה יומי ועקת גמילה
מתונה יותר.

משק נוסף שמיישם את שיטת Life Start
ומגיע לביצועים מרשימים הוא המשק
המשפחתי של אורי אורן מאלון הגליל.
ברפת של אורי יש  70חולבות והוא מגדל גם
עגלים עד גמילה.
אורי מגדל את היונקים במלונות זוגיות מרגע
ההמלטה ועד גיל  60-65ימים .כל היונקים
ברפת מקבלים תחליף חלב שלוש פעמים ביום.
בשיא הגידול ( 31-53ימים) היונקים מקבלים
 7.5ליטרים תחליף חלב בריכוז של
150גר'/ליטר ויורדים בהדרגה לקראת
הגמילה.
לאחר תחילת יישום שיטת  Life Startמשקלי
הגמילה בגיל  60ימים הם :עגלים כ 100 -ק"ג
ועגלות כ 90 -ק"ג בהתאמה .

אורי מספר על שיפור משמעותי בבריאות
העגלות וכמעט שלא נדרשים טיפולים
אנטיביוטיים וכמו כן ,משבר הגמילה מתון
יותר.

אורי אורן ,אלון הגליל בהגמעת ערב

אנחנו שמחים על הצלחת לקוחותינו
ונרגשים לראות כי יישום שיטת Life
 Startמביא לשיפור הבריאות ,הקטנת
הצורך בטיפולים אנטיביוטיים,
הקטנת עקת הגמילה ,וקבלת עגלות
בריאות ,גבוהות וחזקות שסיכוייהן
לממש את הפוטנציאל הגנטי גבוה
יותר.

