משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
אמוניו מוליבדאט ) – (Ammonium molybdateתוס לתערובת כבשי
דר' שמוליק זמיר ,רופא צא שו"ט

בחודש יולי השנה ניתנה האפשרות למרכזי המזו באר להוסי את התכשיר אמוניו מוליבדאט לתערובות
הכבשי על סוגיה השוני )תערובת פיטו טלאי ,תערובת חולבות וכו'( בריכוז של  7) 7ppmגר' /טו (.
התכשיר יוס לתערובת כבשי בכפו למרש מרופא וטרינר המטפל בעדר.
להזכירכ תכשיר זה משמש למניעת הרעלת נחושת כרונית בכבשי .התכשיר הותר לשמוש אחרי שבשנתיי
האחרונות מסיבות "בירוקרטיות" נאסר על הוספתו לתערובת כבשי מה שגרר עליה חדה במספר העדרי
שנפגעו מהרעלת נחושת כרונית )בעקר בגזע האס(  .בשנתיי האחרונות אובחנו כ 20 $עדרי בה נגרמה
תחלואה ותמותה.
היו שוב מותר התכשיר להוספת לתערובות כבשי  ,א' לא לעיזי – על מנת לא לגרו בה למחסור בנחושת.
הנחושת היא אחד מיסודות קורט ההכרחיות לגו ,היא מהווה מרכיב חשוב באנזימי רבי ,שחלק הגדול
משמשי כנוגדי חמצו ברקמות .הנחושת עצמה משמשת כנוגדת חמצו ברקמות .מחסור בנחושת פוגע במערכת
ההגנה התאית נגד נזקי חמצו .
הרעלת נחושת כרונית נגרמת בכבשי בשל חשיפה לריכוזי נורמליי של נחושת  /גבוהי מהנורמליי לאור'
זמ  ,מספר שבועות עד מספר חודשי )הרמה המותרת של נחושת באר היא  8 ppmבמנה( .הנחושת רעילה
לכבשי משו שה אינ מסוגלות להעלות את הפרשתה בנוזל המרה ביחס ישר לכמות הנאכלת.
קיימי הבדלי גנטיי מובהקי בי הגזעי השוני ,להרעלת נחושת כרונית :האוסט פריזי ומכלואיו ה
הרגישי ביותר )גזע האס ומכלואיו( האוואסי בעל רגישות בינונית והמרינו בעל רגישות נמוכה.
עיזי עמידות יותר )ע אות ריכוזי נחושת דרוש פי  4$3יותר זמ לגרו הרעלה בעיזי(.
הגורמי להרעלת נחושת כרונית ה :מנה המכילה רכוזי גבוהי מהמותר של נחושת )מעל  (8ppmורמת
מוליבד נמוכה מ , 0.5ppm $מנה המכילה ריכוזי נורמליי של נחושת א' רמת המוליבד נמוכה מ$
 ,0.5ppmהאכלה בתערובת בקר ,האכלה בחציר שיש בו חוסר איזו ב זרח למוליבד  ,האכלה בצמחי
שרוססו בקוטלי חרקי המכילי נחושת ,טיפול בנחושת למניעת דלקת בי הטלפיי ,האכלה בצמחי
הגורמי לנמק בכבד )החיוני לטיפול בנחושת(.
הנחושת בכבשי נספגת במעי הדק ובמעי הגס ,חלקה נאגר בכבד ,חלקה מופנה ליצירת אנזימי ,חלקה מופרש
למעיי דר' צנור המרה וחלקה מופרש בשת .
נחושת ומוליבד יוצרי בגו תצמיד המתחבר לסולפאט הופ' את הנחושת לבלתי זמינה ומעלה את הפרשתה
במלחי המרה והשת .
כבד הכבשה אוגר נחושת בקלות יתרה מאשר שאר בע"ח.
ריכוז נורמלי בכבד כבשה )על בסיס משקל רטוב(  10 $ 50ppmכשהרכוז עולה מעל  150ppmהנחושת עלולה
להשתחרר לד בצורה ספונטנית )כתוצאה מעקה כלשהי( מה שיגרו להרס תאי הד האדומי והופעת
הסימני הקליניי המתבטאי בצהבת קשה ) hemoglobinuria, homoglobinemiaהשת הופ' אדו(,
הכבשה מפסיקה לאכול ,רועדת וללא טיפול מהיר ואגרסיבי ,הכבשה תמות.
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המניעה היא הצעד החשוב ביותר במניעת הרעלת נחושת כרונית והיא כוללת:
$

הקפדה על יחס נחושת מוליבד שלא יעלה על  10:1במנה.

$

ריכוז נחושת במנה שלא יעלה על .8ppm

$

רמת גופרית נכונה במנה.
הוספה של אמוניו מוליבדאט באופ קבוע למנה ברכוז של .7ppm

 $ההוספה של אמוניו מוליבדאט תמנע ברוב המקרי את הרעלת הנחושת הכרונית )אי א פע מאה
אחוזי הצלחה בביולוגיה(.
$

דברו ע הרופא המטפל שלכ על מנת שירשו מרש למרכז המזו שלכ ,במרש ירשמו :רכוז
האמוניו מוליבדאט ,וכמות התערובת הרצויה.

זכרו !!! הקפדה על הוספת התכשיר תמנע את הרעלת הנחושת הכרונית ,תמנע סבל מבע"ח ונזקי כלכליי
לכ!!

אמוניו מוליבדאט – תוס לתערובת כבשי/מחלות צא
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