
מבט על ענף הצאן בגרמניה  

–

רשמי סיור  

מ"שה–תחום צאן -סמיר קעדאן



(אלף)גודל עדר הכבשים בגרמניה עם השנים
2



גודל עדר הכבשים בגרמניה עם השנים
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פיזור הכבשים בחבלים השונים
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נתונים על הענף

 כשליש מגודל העדר הישראלי–הכבשים גרמניה לא נחשבת כמעצמה בגידול

מיליון רחלות בכל הארץ 1.6-עדר הכבשים מונה כ

מגדלים 2000-קיימים עדרים מסחריים המונים כ

 ביתיים של מספר ראשים עד עשרות ראשיםקיימים עדרים

הביקוש לצמר ירד והכיוון הלך לטיפוח לבשר ואילו : בעשורים האחרונים חל שינוי משמעותי

הצמר הפך לתוצר לוואי

רוב בעלי העדרים יש להם עיסוק נוסף להשלמת ההכנסה.
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יצור וצריכת בשר

מכלל הצריכה המקומית40%-יצור בשר הצאן המקומי מהווה כ

שנה\אלף טון50-כלל צריכת בשר צאן היא כ .

ג לנפש בשנה"ק0.6-הצריכה לנפש היא נמוכה ומהווה כ

  באופן כללי הצריכה של בשר צאן עולה ובעיקר בגלל עליית מספר התושבים

והתיירים  מקבוצות אתניות שנוהגים לצרוך בשר צאן
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יבוא בשר לגרמניה

אלף טון בשר טבחה30-מייבאים בשנה כ

בריטניה ושאר מדינות מאושרות, ב"הרוב מגיע מניוזלנד והשאר מארה .

  גרמניה מהווה שוק יצוא בשר משמעותי עבור בריטניה והיא היבואנית השנייה אחרי

צרפת לבשר צאן בריטי
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רביה ופוריות

  רוב המשקים נוקטים בשיטת מחזור שנתי אחד וחלקם עוברים את זה אך לא נתקלנו

. המלטות בשנתיים3במשקים עם גידול אינטנסיבי של 

מתאימים את ההמלטות לעונות הנוחות והמתאימות למגדל .

חודש והם מאמינים שזה גורם  12-כמעט כל המגדלים דוחים את גיל ההרבעה ל

.  להתפתחות הכבשה ומקבלים המלטה נוחה יותר

 הן טבעיות כאשר מנצלים היטב את אפקט האייל והפלאשינג לצורך  ההרבעות

.  הגברת הייחומים והדרישות ושיפור הפוריות

ממשק ההנקה ברובו המוחלט טבעי ומעט מאוד משתמשים בתחליפי חלב  .

 מ למנוע הרבעות מוקדמות"חודש ע3-4נוהגים להפריד זכרים מנקבות בגיל.
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טיפוח גנטי וגזעים

 שנים5.0-6.5וכבשים חיות בעדר 15-20%תחלופה ממוצעת בעדר  היא  .

 גרם משקל גוף והם נבחרים לגידול במשק  500-600טלאים טובים מוסיפים ביום

. או למכירה למשקים אחרים

  קלות ההמלטה והטיפול האימהי בוולדות הן תכונות מאוד חשובות כי הן חוסכות זמן

. יקר ועל כן נלקחות בחשבון בטיפוח הגנטי

  במשקי הטיפוח מכניסים זכר אחד עם קבוצת הנקבות ובכך יודעים את האבא של

. הטלה

  המשקים מחזיקים גזע אחד או יותר כאשר אין הכלאות בין הגזעים באופן אקראי

. והגזעים נשמרים נקיים
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טיפוח גנטי וגזעים-המשך 

 שמצטיין במבנה טבחה טוב-גרמני שחור ראש  ,

שעבר טיפוח לרמות גבוהות מבחינת הוולדנות ואיכות הטבחהלאנדשאף-מרינו ,

 מצטיין במבנה טבחה שרירי ודל שומן–גזע הטקסל

קצב גדילה  , מבנה טבחה–הסופולק

 מבנה טבחה, וולדנות, צורת עטין, תנובה גבוהה: כבשת החלב–האוסטפריזי

  כבשה קשוחה מתאימה לאזורים ההרריים-כבשת ההרים הלבנה

כבשת היורא השחורה-

  עזים בוריות לבשר

עזים אלפיניות.
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הגזעים העיקריים שראינו בסיור:



שעבר טיפוח לרמות גבוהות מבחינת  לאנדשאף-מרינו
הטבחהואיכות הוולדנות
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עדר טיפוח–לאנדשאףזכרים מגזע מרינו 
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,  שמצטיין במבנה טבחה טוב-גרמני שחור ראש 
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מצטיין במבנה טבחה שרירי ודל שומן–הטקסלגזע 
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קצב גדילה  , מבנה טבחה–הסופולק
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,  צורת עטין, תנובה גבוהה: כבשת החלב–האוסטפריזי
מבנה טבחה, וולדנות
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כבשה קשוחה מתאימה לאזורים ההרריים-כבשת ההרים הלבנה  
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-השחורההיוראכבשת 

18



כבשת השועל
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לבשר  בוריותעזים 
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הזנת הצאן

  העדרים רועים במרעה רוב ימי השנה ורק בחודשים

הם ( מרץ–ינואר )הקרים במיוחד והמושלגים  

.  נמצאים בתוך הדירים ומקבלים הזנה בבית

דגן וסוגים , נוהגים לתת לכבשים חציר של עשב בר

, תחמיצים למיניהם כולל תחמיץ עשב, אחרים

(. תירס, שיבולת שועל, שעורה, שיפון)גרעינים 

 שבירה, לחיצה)הגרעינים ניתנים לאחר עיבוד  ,

.ולא נהוג לתת גרעין שלם( גריסה

פולפת  , נפוץ מאוד השימוש בפולפת סלק סוכר

. ענבים, אגסים, תפוחים

תערובת מסחרית ניתנת בחלק מהמשקים
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הצאןהזנת -המשך 
המזונותעםביחדומינרליםויטמיניםשלפרימיקסיםמוסיפים

.המרוכזים

(מ"מ3-כ)קטןבקוטרהיאלטלאיםשניתנתהמסחריתהכופתית.

ויטמיןזריקתלתתנוהגיםבסלניוםעניותשהקרקעותבאזוריםE+
.ההמלטהאחרילטלאיםסלניום

נבחריםוכאשרחופשיתתערובתמקבליםהטלאים,הגמילהאחרי
התערובתשבהגידוללמנתעובריםהםחודשים4בגיללגידול

.מוקצבת

מבנהעלושומריםמרוכזומזוןגסמזוןשמכילהמנהמקבליםהזכרים
.יתרהשמנתללאנאותגוף

בעונתלגשמיםהחשיפהבגללוזאתטובהנראתהלאהחציראיכות
.הקציר

אתילןפוליביריעותעטופותתחמיץחבילותלעשותנהוג
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ניהול עדרים

האגודהשלניהולבתוכנתהעדריםאתמנהלים.

תשלום+לעדרקבועתשלוםמשלםהמגדל

(יורו10)איילועבור(יורו2)כבשהעבור

לשימושונגישותסיסמהמקבלהאגודהחברי

בתוכנה

הארגוןשלנוספיםלשירותיםזכאיםהםבנוסף

.ועודהדרכה,במכרזיםהשתתפותכמו

שלהגבוהההמקצועיתמהרמהמאודהתרשמנו

.המגדלים
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כלכליים-נתונים מקצועיים 

ג"ק45-כהואממוצעשיווקמשקל

איכות,גזע,לעונהבהתאםחיג"ק\יורו2.9–2.5-כהנוהטלהשלהבשרמחיר

.טבחה

בבשרומשתמשיםראש\יורו50-כשלבמחירנמכרותמהעדרשמוצאותרחלות

.סלמהליצורהנקניקבתעשייתשלהן

מסחרילשיווקהטלאיםמכירתאתמייעדיםאםכלכלייםלאהםקטניםמשקים

וטליותטלאיםשמוכריםטיפוחמשקילהיותנוטיםקטניםמשקיםכןעל.לבשר

.אחריםלמשקיםלגידול

(וזכריםנקבות)לגידולאחריםלמשקיםמהתוצרתגדולחלקמוכריםהטיפוחמשקי

יורו300-בכנמכרותנקבותואילויורו800בממוצענמכרלגידולזכר
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כלכליים-נתונים מקצועיים 

נלקחיםחודש4-כבגילבחירתםלאחרלגידולטלאים

ושומןשרירלמיפויאולטרסאונדכוללנוספותלבדיקות

.טבחהומבנה

וחלקםלגידולמתאימההטלאיםמתוצרת50%מעל

.לבשרנמכריםוהשארמשתניםובמחיריםנמכרים

כהואצאןחלבליטרומחירנפוץאורגניחלביצור-

-נובמבר)החורףבעונתעולההמחירכאשריורו0.68

(פברואר

ליטר\יורו0.48-כהואהבקרחלבמחירואילו.

אורגניצאןחלבליטרמיליון15-כמייצרים.
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ממשק כללי

בעונתורק(התמצאותלצורךרק)מאודנמוכהבעוצמהתאורהמדליקיםהדיריםובתוךבלילה

.התאורהעוצמתאתמעליםההמלטות

המיםאחרתצלזיוסמעלות5של'לטמפהשקתותבתוךהמיםאתמחממיםמהמשקיםבחלק

.לקפואעלולים

לצמרתמורהאיןולרובראש\יורו3-כהיאהגזעלות,בשנהאחתפעםבעיקרגוזזים.

ושמירהריפודעלמקפידיםהמגדליםאך(קשג"ק100\יורו12)הגבוהיםהקשמחירילמרות

.המרבץוחוםיובשעל

מהקורטובההגנהמספקיםהמוגןוהמבנההרפדאיכותאךהטלאיםאוהכבשיםאתמחממיםלא

הראשוןבשבוערקמותרוהדברמהגזעיםבחלקהיגיינהלמטרותהטליותזנבותאתמקצצים.

השאראתמסבסדתוהמדינהלפגריורו5משלמיםוהםפגריםשלפינוייש.
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שחיטת צאן

וטרינריבפיקוחמטבחייםבבתימבוצעתהשחיטה.

הסיורבמהלךוביקרנוקטנותצאןמטבחותלאשרניתן

.מעוליםוהיגיינהבניקיוןהצטיינהאשרצאןבמטבחת

מעובדהבשר,ראשים7-כביוםשוחטתכזומטבחה

מוצריכוללהאורגנייםהמוצריםבחנותונמכרבמקום

.המשקשלהחלב
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בריאות  

בריאותבבעיותנתקלנולא

.מיוחדות

גופניבמצבנראיםהעדרים

.טוביםובריאותי

הפלהאירועיעללנודווחלא

חריגים

מאודנמוכההשגרתמותת

.(5%–למתחת)

ניתןמעייםסימוםחיסון

.שבועות4בגיללטלאים
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לסיכום

איגודבמסגרתההתארגנותחשיבות

ממוחשבעדרניהול

ומקצועינכוןגנטיטיפוח

כלליממשק

לצרכיםמותאםפוריותממשק

ותנאים

העדרבריאות
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תודות

ההקשבהעללקהל

בגרמניהשלנולמארחים

32


