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  EAAP-וה אינטרבולסיכום כנסים 

 (25-31.8.2017: טאלין, אסטוניה)

 

יום השלישי, בואילו  אינטרבולחברי ה רק נערך כל שנה למשך שלושה ימים. יומיים ראשונים,  אינטרבולכנס ה

 (. לכנסי European Federation of Animal Science ) EAAP-כנס גדול אחר, הפעם היה זה המשותף ל

כנס מקצועי המכיל את כל  חברים והוא כנס שבו מרבית החברים מכירים האחד את השני. 150-באים כ אינטרבולה

 הנושאים שבהם אנו דנים ומתחבטים בישראל, מחייב נוכחות יותר גדולה מאיתנו. 

. שיתוף נושאים רגלוטורים בין המדינותומתמקדות בעיקרן בנושאים גנטים/סטטיסטיים  אינטרבולבההרצאות 

לא מתפרסם כחומר נגיש  םשבינתייהג'ינוטייפים )הסמנים של כל פר ופר לפי המדינה השולחת( הוא נושא רגיש 

לכולם וכל חברת הזרעה/מדינה מפרסמת את נתוני הג'נומיק של הפרים הצעירים שלה לפי הבסיס שלה. נתונים אלו 

י המדינות המשתתפות בו )כפי שקורה בפרים היכול להעביר המרות לתנא אינטרבולעדיין לא עוברים את ה

השיח בנושא זה. מובילים את  ,( מאידךה, צפון אמריקה מחד והיורוג'נומיק )אירופם הגדוליםשני הגושיהנבחנים(.  

ושאינן יכולות בזכות עצמן לפרסם את  ות,ת טיפוח קטנומערכ ןמדינות שלה, אינטרבולשאר מדינות הנמצאות  ,בטווח

ועל  ,InterGenimic. מדינות אלו התארגנו לקבוצה הנקראת קטןהאוכלוסייה הוזאת בשל גודל  ,שלהן פרי הג'נומיק

 כך בהמשך הסיכום.

עוסק בנושאים גנטים, ממשקיים, פיסיולוגים וחברתיים הכנס אנשים מכל רחבי עולם.  1,000-מונה כ  EAAP-כנס ה

 ,כך שלא אחת ,( מקביליםSessions) "מושביםל"ות הגומלין בין המדע לחברה. מרבית ההרצאות מחולקקשרי  –

 אתה מוצא את עצמך מפסיד הרצאה אחת לעומת אחרת. 

יתה נוכחות יפה של נציגים מישראל: חוקרים )מכון וולקני, אוניברסיטת חיפה(, נציגיי התעשייה הפרטית הי ,בכנס זה

((SCR וויטנאם ו( אפילו נציגים ישראלים המנהלים פרויקטים בחו"ל– TH Milk)  

 להלן סיכום מספר נושאים משני הכנסים

  סמנים גנטים לפרות

 Alkhoderבגרמניה. הראשונה של  VITהשפעה על המהימנות של כלל נתוני הפרים. שתי עבודות הוצגו מארגון 

-פרות מ 20,000שמטרתו הראשונית הייתה לסרוק  Kuh-Lמחקר הנקרא הגרמנים החלו ב. Rensingוהשנייה של 

 10K (15,000פרות( ובשבב  5,000) 50Kונסרקו בשבב  2013-ל 2011עדרים גדולים. הפרות נולדו בשנים  56

בהמשך  (.(50Kלשבב גדול יותר  ((10Kמשבב קטן  ,)יחוס ושחזור( Imputation -פרות(. בתכנית זו בדקו את ה

 ריות ומטבוליזם. מחלות עטין, מחלות הטלף, פו השונות ובניהם גם בדקו את מהימנות התכונות

 אוכלוסיות: 4-בעבודה הוצגו מהמנויות ל

1. ,Bulls  2010פרים שנולדו לפני  31,428 –פרים לבד 

2. Cows פרות שנסרקו בפרויקט  19,064 –, פרות בלבדKul-L  

3. Mix (2-ו 1פרים ופרות ביחד )סה"כ סעיפים  50,492 –, מעורבב 

4. Mix_All פרות שמקורן מפרויקט  49,574פרים +  31,428)פרים ופרות ביחד  81,002 – כללי, מעורבבKul-L 

 (2016-ן בתוהמשך נתונים מפרות שהחלו את סריק

  היה: במחקר המסר העיקרי כאשרהתוצאות נצפו באיורים רבים. 

 כלל הפרים, ל (2R) מהימנותהסריקת הפרות לסמנים הגנטים מעלה את 

 וחשוב יותר, את אלו המתפרסמים להזרעה.

 

 

 

 

 

 



 פרות, –השונות הקבוצות  ארבעת, המלטה ופוריות בתכונות הייצור, תאים סומתיםהג'נומיק למהימנות : 1ר איו

 מעורבב ומעורבב כללי פרים,          

 (Alkhoder)מהרצאתו של 

ואילו של תכונות המשנה מדד זה יורד לערכים  68% -ל 55%-תכונות הייצור ותאים סומטים של הפרים בלבד נעות מ

. מדדים אלו טובים בהרבה ממדדי הפרות בלבד אולם נמוכים ממדדי הערבוב הכללי של כלל 45%עד  15%של 

 האוכלוסיות יחד.

  תמכה בעבודה זו. Rensingסקירתו של 

  פרות הולשטיין מדווחות בביקורת החלבליון ימ 2.4בגרמניה 

  ,ליון פרות הולשטיין רשומות בספר העדרימ 1.9מתוכן 

 פרים 34,000יום על כפרים עומד  16,000'נומיק שהחל עם פרויקט היורוג 

 פרות לחודש 1,000-נסרקו כ 2016עד יוני  2015יולי  שבין בתקופה 

  ולבות, והשאר חפרות  75,000-, מתוכן כדגימות 130,000נאספו  2017עד אוגוסט  2016יוני שבין בתקופה

  נסגרה למגדלים נוספים. . רובן כבר נסרק. בשלב זה, הרשימהעגלות ועגלות בהריון

  במספר פעולות הגברת המוטיבציהיורו.  30-ה כלאחר סיבסוד, העלות למגדל הייתיורו.  49 -עלות הסריקה 

                     : סימון הפרות החדשות, מידע על נתוני הפרות, אישור למידע אינטרנטי ישירות למגדל.ללא מחיר )=סיבסוד(

  בניגוד לפרויקט הראשוני, שתואר על ידיי  : דיי הרפתן/יתעל י עגלות/פרותהבחירתAlkhoder שבו נבחרו ,

ועל כל אוכלוסיית הפרות  ,הפרות/עגלות לא באקראי, הפעם, הדרישה הייתה לבצע זאת בצורה אקראית

  .העדפה של אוכלוסייה זו או אחרתמושפעות מכך התוצאות הגנטיות לא . והעגלות החדשות

 לפני עידן הג'נומיק( היו כ 2009(. לראייה, בשנת 2במשך השנים )איור  ירדה ג'נומית מספר הפרים לסריק(- 

פרים  10,000עד  7,500 -פרים צעירים שנבחנו במערכת הטיפוח. כיום, בגרמניה, נסרקים לסמנים כ 800

 . 1:40-ל 1:30פרים. כלומר יחס של בין  250 -צעירים שמהם מופעלים להזרעה בלוחות הפרים רק כ

 

 : מספר פרי הולשטיין )שחור לבן ואדומים( נבחנים לפי שנת לידה  2איור 

 

        

 

 

           
 )מהרצאתו 

Rensing)   של

 

 



רבעיי  4י חלוקה של ימים, לפ 305-תוצאות ראשוניות של העבודה לק"ג חלב בתחלובה ראשונה מתוקנת ל

פנוטיפי עמודות כחולות( לבין סטיות מממוצע  gEBV) יםומיקהג'נאומדני ההורשה האוכלוסייה: ההבדלים בין ערכי 

ערכי הג'נומיק. לדוגמא, אומדני ההורשה של הג'נומיק להם תמיד בהטייה  מסוימת העדר הנבחן )קוו הצהוב( של 

 ק"ג חלב.  742 -ק"ג חלב בעוד שהסטייה מממוצע העדר מגיע רק ל 900ברבע העליון עומדים על 

 , בתחלובהשה ג'נומיקים וסטיות פנוטיפיות מממוצע העדר לק"ג חלב: אומדני הור3איור  

 פי ארבע קבוצות בעדרל ,ימים 305-מתוקנת ל ,ראשונה           

 

  

 

 

 

 )מהרצאתו

 (Rensingשל   

 

 

 

 

 

ובכך  ,2018משנת  השגרתייםגרמניה מתכננת להוסיף את תוצאות הג'נומיות של הפרות למבחני הפרים 

פרות  5(, כלומר, כל 1:10)בעבר דובר על  1:5היה  ,שנאמר בכנס זה ,להוסיף למהימנותם. יחס הפרות לפרים

 שנסרקות, כאילו סרקו פר אחד.

רות/עגלות ובכך נמצאים כיום צעד אחד לפני כולם במציאת בארה"ב כבר מספר שנים הרפתנים דוגמים את הפ

הפרות הטובות לתחלופה והגרועות ליציאה. בנוסף, בהיבט הטיפוחי של חברות ההזרעה, מציאת האמהות הטובות 

  ביותר לקבלת פרים בדור הבא.

ם, קבלת שילוב טוב ומהיר של כלל המערכות לקבלת הדגימות, שליחתן לבדיקת הסמניתהליך זה מצריך 

קבלת התוצאות עד חודשיים -בגרמניה, מעגל זה עובד בתדירות של חודשהתוצאות הג'נומיות והחזרתן למגדל. 

 ברפת או בחברת ההזרעה. בארה"ב המציאות אף מהירה מזה.

 העוברים ככלי טיפוחי

 .ומנתחת לנו את מדדי תכונות הג'נומיק לפרים( CRV)עובדת בחברת   Irma Vermeerהרצאתה של 

לתוצאות מוטות של  גרוםיכול ל ,שמקורן בהעברת עוברים ,את פרות העליתהמזריעים פרי ג'נומיק בערכים גבוהים 

 הצאצאים. וזאת למה? 

 בהעברת עוברים, הרפתן בוחר פרות/עגלות ברמה גנטית גבוהה. האוכלוסייה מאוד מבוררת ולעיתים גם מוטה. 

. כלומר, עדר שבו יש 30%ברת עוברים, נקודת ההטייה עומדת על שמקור הפרות שבהם הוא מהעבקנדה, בעדרים 

עדרים  .(Overestimationהערכת יתר ) נקבות שמקורן מהעברת עוברים, ישפיע ויגרום להטיה של 30%-יותר מ

העברת עוברים, הערכת היתר לא תורגש. עיקר ההטייה הייתה בשימוש בהעברת  30%-שלהם שימוש של פחות מ

ק"ג  0.38ק"ג חלב;  5.5וריד את מבחן הפר ב: ה, 30%-כל עלייה באחוז אחד מעל ה . לא מקומיים עוברים בפרים

 נקודות בתכונות שיפוט גופני.  0.05-ק"ג חלבון; ו 0.18שומן; 



לפי . ההשוואה הייתה 2015-ל 2010ניסוי המבוסס על אומדני הורשה של פרות שנולדו בין השנים נערך  –בהולנד 

. כמובן העברת עובריםבשימוש שבהם היה  ,עדרים השוניםבין הפרים ב, 2015ה שהתקבלו בדצמבר מדני ההורשאו

: אחוז מקסימלי של בנות X-ציר ה – 5)איור  2015שלא כל הצאצאים שמקורם מהעברת עוברים נשארו בדצמבר 

ושנשארו  ,ריםובשהיה בשימוש העברת ע ,: אחוז הבנות של הפרY-בשימוש העברת עוברים; ציר ה ,לפי פר

 (2015בדצמבר 

 האחוז המקסימלי שלהם לעומת –: אחוז הבנות מפרים שהזריעו בהעברת עוברים 5איור 

 2015שנשאר בדצמבר           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. כפי שנראה, למרות 6תוצאות ממוצאי ערכי אומדני ההורשה, של כלל הבנות, לפי פר מזריע, מתוארות באיור 

הן מעדרים שאחוז  ,בות ביותר להעברת עוברים, התוצאות בפיזור גבוה. הנקודות האדומותהבחירה של הפרות הטו

מוכות מסף הן נ ,הנקודות הכחולות .30%-מסף הבשימוש בהעברת עוברים, הן מפרים הגבוהים  ,בהם הצאצאיות

  .5%-ה

 עוברים: אומדני הורשה לצאצאיות בעדר, לפי פרים, באחוזי שימוש שונים של העברת 6איור 

 

 

 

 )מהרצאתה 

 (Irmaשל 

 

 

 

 

 

 )מהרצאתה

 (Irmaשל  



 הצאצאיות לפר שהזריע בהעברת עוברים מעל 30%-היה שכל אחוז נוסף מעל סף ה (1)טבלה  סיכום הניסוי בהולנד

 0.7( ב INETק"ג חלבון ומוריד את כלל האינדקס ) 0.06ק"ג שומן,  0.03, ק"ג חלב 2.9 -את אומדני ההורשה ב

 מובהקות. אינן תוצאות הו ,יו סטיות תקן גדולות מאוד בניסויה ,Irmaלטענתה של  יחידות.

 של המדדים השוניםיחידה אחת לכל שינוי  (regression coefficient): התגובה 1טבלה 

 באינדקס               

 

 

 

 

 )מהרצאתה 

 (Irmaשל 

 

 

 

 

 

 

י ג'נומיק, בחירה סלקטיבית של פרים לא מקומיים, שימוש בפרשל השימוש  תהשפע -ו היה בעיקר ,הדיון שהתפתח

כל הסיבות הללו יכולים לגרום להטיה  –פיזור בעדרים שהם מראש "טובים" , עגלות בערכי הורשה ג'נומים גבוהים

 באותם עדרים.  ,שהיו בשימוש בהעברת עוברים ,של אומדני ההורשה של הפרים

InterGenomic  

רות לבצע ג'נומיק לבד, בשל גודל אוכלוסיית הפרים הקטן ואשר להן אין אפש אינטרבולכלל הארצות הנמצאות ב

 . InterGenomicשם , באינטרבולסות להתאחד תחת קורת הגג של הנמן. הן שלה

היה בפרויקט גזע  ,שבו עבדו בשיתוף פעולה לקבלת ערכי ג'נומיק "לאוכלוסיה קטנה" ,אינטרבולבמחקר ראשוני 

. התוצאות לא הגיעו 2011בשנת  אינטרבולוקיבלה את אישור ה ,2009ההתארגנות החלה בשנת השוויצרי חום. 

בגזע השוויצרי חום.  ,הולשטיין, אולם היו מספקות רצון לשימוש בהםבלערכי המהימנויות של הארגונים הגדולים 

 התארגנות זו פתחה, בפעם הראשונה, העברת מידע בין מדינות וארגונים ברמת הסמנים הגנטים. 

ולא ברמה של השוואות בין  ,המידע הג'נומי בגזע ההולשטיין הוא ברמת הארגון או המדינהכיום, הפרסום של 

מקבלים את ערכי הג'נומיק של הפר  ,זרמה תהמייבאמדינות, כפי שקורה בפרים הנבחנים. כך יוצא שרפתנים מארץ 

בתוכן( אולם הוא לא על תחו ערכי המרה בין המדינות )ישראל ימתפרסמים בארץ המקור. ישנן מדינות שפכפי שהם 

 .SNPs-בסיס המידע של ה

 ,(reference populationהוא מהלך של שיתוף המידע ברמת אוכלוסיית הפרים הנבחנים ) InterGenomic-ה

 (. SNPs-וברמת מידע הגנוטיפים )הסמנים, ה

 היכן נמצאים היום?

 ,כבר קיבלו את ההחלטה ,ומנות באדוםכנס לפרויקט. הארצות המסימתארת את כלל הארצות המיועדות לה 2טבלה 

 .אינטרבולוהן משתפות פעולה תחת קורת הגג של ה

 

 



 ארצות שלהן אין מערכת 16-: מספר פרים נבחנים, צעירים, והמיועדים להיסרק בטכנולוגית הסמנים ב2טבלה 

 ג'נומיק עצמאית              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכמות פרים.  2,390–בפרויקט , מגיעים רק לחוס ים כפרי הייכאשר מסכמים את מספר הפרים הנבחנים, המשמש

זיל, הונגריה, בר לפרי הג'נומיק. מכאן, שתוספת הפרים של בלגיה, צ'כיה, ,60%-של כ מהמנויותללהגיע קטנה מכדי 

אוסטרלי, המתכוון להעביר את הנציג הכח גם נבישיבה  .פרים 6,418-את הפרויקט ל ודרום קוריאה יביאוישראל 

 המסר בחזרתו לאוסטרליה, מתוך כוונה להצטרף לפרויקט.

 , לאחר קבלת הנתונים מהמדינות:אינטרבולהפעולות הנעשות ב

  54העברת כל הגננוטיפים למפה משותפת ואחידה המכילהK שולחות את הגנוטיפים המדינות  – סמנים

. בעתיד יתקבלו 3K, 7K, 19K, 26K, 30K, 53K, 54K, 77K, 140K, 777Kשהתקבלו מצ'יפים שונים: 

 הסמנים מהחלטה משותפת לגודל הצ'יפ.

 הוצאת פרטים להם אין אילן יוחסין מסודר 

  לפרט, לבחור פרט אחד מהם כפילויותבמידה ויש 

  יוצא ,סמן שיש לו סתירה עם סמן האב שלו –הוצאת סמנים בעייתיים 

 15-לבצע שיחזור וייחוס לכל הסמנים מצ'יפ הגדול מK 50-לK 

 50-למפה של ה ייחוס ההוצאת סמנים שלא עברו את השיחזור וK  בצורה טובה 

 הפרים הנבחנים המשותפים לכל המדינות יהוו את אוכלוסיית הייחוס 

 קבלת ממוצע ההורים לפרים הצעירים לפי מדינה/מין/שנה 

 

לפרים הצעירים  ויותמהמנבסדרת התוצאות שהתקבלו, לששת המדינות ששלחו את הנתונים, ניתן לראות עלייה של 

 16%= עלייה של   51% -ל 35% -: בתכונת החלבון מולפרים הנבחנים הג'נומים

 )מהרצאתו של

 Hossein) 



 : מהימנות לפני ואחרי השימוש בג'נומיק 3טבלה 

 

 

 

 

 )מהרצאתו 

 (Hosseinשל 

 

 

 

 

 

 

 

של אוכלוסיית הייחוס  - ג'נומים עדיין לא מספקת וזאת בשל הסיבה הפשוטה-של הפרים הצעירים תהמהימנו

 הפרים הנבחנים, קטנה.

 :שהתקבלו החלטות

 להיצמד למנגנון הפעולה כפי שפותח בפרויקט הג'נומי של הגזע השוויצרי חום 

 להתקדם בצעדים מדודים תוך בחינה של כל צעד וצעד 

 להעברת המידע משאר מדינות המיועדות להיות בפרויקט, קבלת אישור  – סהרחבת אוכלוסיית פריי הייחו

 .2017לספטמבר,  28 -עד ה, אינטרבולל התוצאות הפנוטיפיות של פרי הייחוס להגנוטיפי וכ

 המידע הגנוטיפי יהיה משותף רק לארצות המשתתפות בפרויקט ולא יופץ מעבר לכך 

  הנמדדת ההאוכלוסיידולר ומחיר ניתוח נתוני הגנוטיפים יהיה תלוי בגודל  2,500מחיר הכניסה לפרויקט יהיה.  

  אינטרבולשל ההוועדה המכוונת (Steering committee( והוועדה הטכנית )(Technical Committee  יבחנו

 את התוצאות וישקלו את המשך הצעדים שיש לנקוט. 

 לשיתוף פעולה על  אינטרבולמתוך רצון שפרויקט זה יפתח את דלתות כלל המדינות ב ,הגישה היא חיובית

–ו  Gert Pedersen Aamand -נכחו בישיבה ול של האינטרבראשי שתי הוועדות  .בסיס הגנוטיפים

(Reinhard Reents 

 

 

 

Inbreeding – ריבוי בשארות 

 הנושא קיבל דגש מיוחד ומספר עבודות הוצגו ממספר מדינות.

הולשטיין, כגזע הגדול לונים. האחר יםעשורחמשת הנרשמה לאורך  Inbreeding-עלייה של אחוזי ה –המצב הנוכחי 

 .(7)איור   80-חדה משנות ה נרשמה עלייה ,ביותר

 

 

 



 השפעת הפרים המובילים בארה"ב  על אחוז :8איור                     בגזעים שונים  Inbreedingשיעורי : 7איור 

 , dingnbreeI utureF xpectedE-ה                                      בחמשת העשורים האחרונים            

 באוכלוסיית הפרות                                                                                           

           

 

 

 

 

 

 

 ( VanRadenשל )מהרצאתו                                           ( VanRadenשל )מהרצאתו 

 

הקצין את הבעיה. בארה"ב היו חמישה פרים שהובילו  ,השימוש במספר קטן של פרים המובילים את הרמה הגנטית

 (8)איור   Inbreeding-במספר הזרעותיהם והשפיעו על ה

 ,לקווים דומיננטים שברובם בנים ג'נומיק. פרים אלו,השימוש גובר והולך בפרי  מתבצעהשנים האחרונות  7-ב

-כלהמימדים הגיעו עד  .(9)איור   Inbreeding-מריקאי, הקצינו את הבעיה של ההאגנטיקה בעדר את ה המובילים

 אחוזים. 8 -ל 7 בין  פרים, אולם בחישוב של רמת הג'נומיק העתידי ברפת, המצב התייצב עלבאוכלוסיית ה 10%

 בשימוש פרים נבחנים לעומת שימוש בפרי הג'נומיק Inbreeding-: שיעורי ה9איור 

 

 

 

 )מהרצאתו  

  ( VanRadenשל

 

 

 

 

 

 

 

לתכונות השונות לפי כל אחוז נוסף גורמי תיקון הוא גורם המשפיע על ביצועי הפרה, הוסיפו  Inbreeding -כיוון שה

ממחישה את הירידה בביצועי כל תכונה ותכונה כאשר מתווסף אחוז אחד של  4. טבלה Inbreedingשל 

Inbreeding . אחוז בכל עלייה של- Inbreeding,  מביצועי הפרה 25$מורידה ( אינדקס סה"כ לפיNet merit)  .

 . Inbreeding-חישובי התכונות באינדקס, מתחשבים באחוזי הכיוון שכך, 

 

 

 

 



  Inbreeding-: אומדני ההורשה האמריקאים  מתוקנים לפי רמת ה4טבלה 

 

 

 

 מהרצאתו )

 ( VanRadenשל

 

 

 

 

 

 

 : ג'סטיסדוגמא לפר 

-EFIשל הפרות בעדר ) Inbreeding-בהזרעות ג'סטיס פחות רמת ה Inbreeding-רמה עתידית של ה .1

Daughter F  :)9-5.4=3.6 

 Inbreeding :3.6 X 25$-כפול ההפרש הצפוי של ה Inbreeding-הפסד כלכלי של סה"כ האינדקס לעלייה ב .2

= 90$ 

 90$ – 426לכלי: יחושב לפי אומדן הורשה המתקבל פחות ההפסד הכ ג'סטיסהתיקון לאומדן ההורשה של  .3

=$336  $ 

, למרות הרצון הרב של הרפתן להתקדם עם פרי צמרת, רצוי יותר לשמור על רמת VanRadenלדבריו של 

Inbreeding התקדמות רבה יותר ,נמוכה, התורמת לאורך זמן . 

רת, )בתוך הגזע(, ושרמת אומדני ההורשה שלהם נמוכה יותר מפרי צמ  Outcrossשימוש בפרים שהם כלומר,

שלהם  ,, לעומת שימוש בפרי צמרת מוביליםלרמה גבוהה יותרלאורך זמן, ו ,תקדם את העדר בצורה איטית

 גבוהה.  Inbreedingרמת 

. הדגש היה מציאת הקשרים הגנטים ברמה הכרומוזומלית ופחות ברמה Inbreeding-עסק בנושאי השלם  "מושב"

עו מתדירות האללים באוכלוסייה לפי מציאתם בטכנולוגית יושפ Inbreeding-של כלל הפרט. כלומר, חישובי ה

הנבדקת בצורה מדויקת  הבאוכלוסיי  Inbreeding-(. חישובים מסובכים יותר,  יביעו את רמת הSNPs-הסמנים )ה

עבודות בלגיות בגזע הבלגי הכחול ועבודות הולנדיות בגזע ההולשטיין, הובילו את הקהל לחשיבה מעמיקה  יותר.

 שא זה.יותר בנו

 תכונות בריאות באינדקס

 את הערכים הגנטים לכל מחלה ומחלה. חושבות לשקלל ומדינות רבות  ,רבות מדברים על תכונות הבריאות

 יםדווחמהווטרינרים שבהם רק גרמניה, מנסה לאסוף נתונים מסודרים אולם בשל חוקי רגולוציה הקיימים במדינה זו, 

)חישובים  ,לא מבצעים זאת בצורה סדירההווטרינרים . כיוון שהנתונים, הם לא מצליחים לקבל את על המחלות

 אינדקס הגרמני.ל יים של הרפתנים(, חישובי המחלות והבריאות לא נכנסים כגורם משוקללכלכל

 שלהם $NM -ההם משקללים את המחלות השכיחות באינדקס  2018לעומתם האמריקאים הודיעו בכנס שמשנת 

 זרעה כבר משתמשות בערכים אלו. אגודות הה .4%ברמה של 

 Dairy Records Management-להלן  שש מחלות שכיחות בעדרי בקר לחלב שנתוניהם נאספים בארגון ה

Systems (DRMS) .קדחת החלב, היפוך קיבה, קטוזיס, דלקת עטין, דלקת רחם, עצירת שיליה : 



 : שכיחות שש מחלות בעדר בקר לחלב בארה"ב5טבלה 

 

 

 )מהרצאתו 

 (Coleשל 

 

 

 

 

 

 

 

דלקות הרחם היו בשכיחות  ואילו  אירועי ,10%-והגיעה לכ בעדרים האמריקאים, דלקת העטין הייתה השכיחה ביותר

 ,בארה"ב העטיןשסה"כ דלקות  ,מכאן .72$עולה  ,לפי החישובים האמריקאים, כל אירוע של דלקת עטין .6%-של כ

 מיליון דולר.  103נזק של לגורמות 

במעבר בין ממוצע  )דלקת עטין(.  0.031)קדחת חלב( עד  0.006-ת למחלות אלו, נמוכה. היא נעה מהתורשתיו

לעומת  בדלקת העטיןיותר הייתה בלייה הגדולה עהנקודות האחוז.  27-31 -מהימנות עלתה בכההורים לג'נומיק, ה

  (.6הצאצאים לג'נומיק )טבלה בדיקת לאחר  49.4%רחם. דלקת העטין הגיעה למהימנות של  דלקת ,הנמוכה ביותר

 בלבד  לעומת ממוצע הורים ג'נומיק בצאצאים עם למחלות  מהמנויות : שיפור6טבלה 

 

 

 

 )מהרצאתו 

 (Coleשל 

 

 

 

( Proteinלחלבון ) 9% הן בכיוונים הנכונים ונעות בין אינדקס האמריקאיאחרות בההתאמות )קורולציות( עם תכונות 

 ( Livabilityהישאר בחיים בעדר )ליכולתה של הפרה ל 55%ועד 

 ($NM: התאמות בין תכונות הבריאות לתכונות האינדקס האמריקאי )7טבלה 

 

 

 

 )מהרצאתו 

 (Coleשל 

 

 



 ודעת הקהל  Gene editing–עריכת הגנום 

ותת העובר רציסיבים היכולים לפגוע בפוריות ולתמ גניםטכניקת הסמנים הגנטים  )חלק מהג'נומיק(, הביאה לחשיפת 

אלו, מעלות את תדירותם באוכלוסייה ובכך פוגעות  גניםאו הוולד בימיו הראשונים. תכניות שידוך שאינן מתחשבות ב

 בפוריות. 

 גן/יםהרציסיבי בכרומוזומים השונים והחלפתו ב גןטכניקת עריכת הגנום מתבצעת על ידיי זיהוי המיקום המדויק של ה

 . ים/אחר

 לדוגמא:

לעבור טיפול פולשני זע ההולשטיין, בגהעגלות  הגורמת למרביתתכונה דומיננטית  - ההולשטיין קרניים בפרות

" הוא נדיר וכששניים כאלו נפגשים )האחד מהאם והשני מהאב( העגלה נולדת ללא "ללא קרניים -להסרתן. האלל ל

 להם, נמוכה. קרניים. בעולם מתפרסמים פרים התורמים את הגן "ללא קרניים", אולם רמת החמ"מ ש

מגזע האנגוס, בטכניקת ה"עריכה", אפשר להוציא את הגנים הללו הנמצאים בגזע ההולשטיין ולהחדיר גנים 

 ה ללא קרניים. עריכה זו אפשרית גם לפרים עם רמת חמ"מ גבוהה./המאפשרים לידת עגל

אלו נעלמים  רצסיבייםאללים בעבודה נכונה של ההזרעות,  .8ונמצאת בטבלה  תדירות הגנים )האללים( אינה גבוהה

יש להם נשאות ש. אגודות ההזרעה בעולם לא מקבלות יותר פרים CVM-וה BLAD-, לדוגמא: מחלות ההמהאוכלוסיי

 . םייעל CVM-)כבר לא קיים( וה  BLAD-למחלות אלו ולכן לאחר מספר דורות מועט, ה

 בעדר האמריקאי  רצסיביים: תדירות וזמן פגיעתם של גנים 8טבלה 

 

 

 

)מהרצאתו של 

Cole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

שונה. ההשלכות  יעילותב. כל אחת  CRISPR, TALEN, Perfect, ZFNישנן היום ארבע שיטות לעריכת הגנום: 

משקף  10ליעילות זו, מתבטאת במספר הדורות השונה, עד לירידה מינימלית של האלל הרציסיבי באוכלוסייה. איור 

ל זאת, בטיפול של כ, התדירות. Y-מספר הדורות וציר ה והינ X-ציר ה את ארבעת השיטות על אלל "הקרניים":

נמצאה כטובה  Perfect-אחוזים שונים באוכלוסיית ההורים. הטיפול אפקטיבי במיוחד בדורות הראשונים. שיטת ה

 ביותר.



 שיטות שונות של עריכת הגנום 4-ב בהולשטיין : שינויים בתדירות האלל לקרניים10איור 

  

 

 

 

 

 

 

הסבירה את  תיהאמריקא . החוקרתVan Eenennaamב"מושב" אחר על ידיי גם עריכת הגנום היה נושא שעלה 

קהילה חשיבות הורדת הקרניים כחלק מרווחת העגל/ה. הדיון שהתפתח שיקף רבות את הלך הרוח הרווח ב

אוד מנום מתקבלת בצורה צרכנים. טכנולוגיה של עריכת ג - תקשורת  - בנושאים הקשורים בין המדע איתאירופה

, דרום אמריקה, כארה"באולם, במקומות אחרים השיטה. ואנשים רבים טענו כנגד  , בחלק זה של העולם,שלילית

 מדינות המזרח ואפריקה, מתייחסים לנושא זה בצורה הפוכה להתייחסות הקהילה האירופאית.

חר מכן לנראות והפרשנות של הצרכנים. דיונים אלו התרחשו במספר הרצאות שהחלו במדע טהור והתגלגלו לא

 "מושב" מיוחד היה בנושא:

Communication of science to the general public – תקשורת המדע לציבור הנרחב                             .

רווחת הפר/ה הוא שטח נרחב מאוד ומשיק בתוכו ממשקים רבים ברפת. הקהילה האירופאית, המושפעת רבות 

אחת ת הקהל שלה, משקיעה כספים רבים במציאת פתרונות העונים על יכולות המדע והמספקים את הצרכנים. מדע

 חלוקה אחרת של הכספים המאושרים בגופים השונים למחקר. להיא  ,הםלשמהמסקנות 

 מתוך ,םמחקר צריך להיות מושקע באנשי תקשורת, סוציולוגים/פסיכולוגים ואנשי היחצנות למיניהכספי החלק מ

לא יהיו קשורים גופים אלו רצוי גם שמחקרים. של השלכות התוצאות וההמטרה להסביר נכון לצרכנים את 

 תעשיית החלב ומגדלי הפרות. ישירות ל

 וחקלאות מדויקת  רווחת הפרה

 "ר אילן הלחמיהוביל ד "מושב"חקלאות בע"ח מדויקת. את ה – Precision Livestock Farming (PLF)  -"מושב" ל

וביחד איתו היו נציגים רבים מישראל שהסבירו את השיטות הנהוגות בישראל ורווחת הפרה המתקבלת מכך. גם 

 כאן, ניצפה ההבדל הגדול בין הפתרונות האירופאים לפתרונות במקומות אחרים בעולם. 

 להלן מספר פתרונות שהוצגו:

קיים חממה/בית רשת לגידול ירקות רפת הבנויה בסביבה ירוקה. צמוד למדרך האבוס  – שילוב חקלאות .1

 מהזבל של הרפת ישירות "המתפרנס" 

 

 )מהרצאתו                                   

 (Galamaשל                                    

 

 

 

 )מהרצאתו

 (Coleשל  



 המון מחשבה וכספים מגיעים לפתרון הולם יותר להפרשות הפרה.  – רצפה מיוחדת בסביבה ירוקה .2

 

 

 

 )מהרצאתו

 (Galamaשל 

 

 

 

 

 

 

שתוכל לחלחל את השתן ובעזרת גורף או  הרצפה המוצגת בתמונה פותחה במיוחד שתהייה נוחה למרבץ,

ההוצאה למטר רבוע  –פינוי הזבל. נכון להיום, רצפה זו לא עומדת בקריטריונים של רפת כלכלית ,טרקטורון

מושפע מהזבל והרטיבות הקיימת על הרצפה ומכאן שהן  ,. מה גם שהפרות, ובמיוחד העטיןמידייגבוהה 

 יוצאות לחליבה מלוכלכות. 

ת בסביבה ירוקה וזאת ל"נראות" שכל כך חשובה בקהילה האירופאית. הרפת הזו קיבלה גם הפרות נמצאו

 פרות הגן. – Cowgardenאת השם 

רפת הבנויה כחממה. באירופה חשוב יותר לחשוב על הקור ולא על החום. למרות שהנתונים  –גג חממה  .3

בתמונה רפת בצורת  פחות לחום.מראים על התחממות, גם באירופה, הם עדיין נמצאים בפתרונות לקור ו

 חממה עם אוורור בצדדים.

 

 

 

 מהרצאתו

 (Kuipersשל 

 

 

 

 

 

 כל הפתרונות לעיל הוצגו בתוספת בחינת מצעים מיוחדים לרביצת הפרות:

 שבבי עץ 

 קש 

 קומפוס 

המסקנות היו שהפתרונות טובים לנראות ולאיכות הסביבה אולם לרפתות קשה מאוד לעמוד בעלות הכספית של 

 רישות אלו.ד



במרבית ההרצאות נתנו דוגמאות "לסביבה הישראלית" )מחוקרים שאינם ישראלים( ובה תשבחות על מספר 

הקילטור היומי, האיוורור הרב, הנקיון של סככות מרווחות וגגות גבוהים,  ,מטר 20-24 –המטרים הרבועים לכל פרה 

לא מאומצים לסביבה האירופאית מטענה  רפד המקולטר. פתרונות שמשום מה,הפרות והרביצה הרבה על ה

 שהבנייה היא יקרה ואין להם מקום לתת לכל פרה כפי שמתואר בישראל.

בחקלאות המדויקת נתנו דוגמאות ישראליות רבות על שלל הסנסורים המתפתחים היום ברפת. הניתוח והמעקב 

 -צים את היכולת המקצועית שלו/ה ופירותיהאחר נתונים אלו ופיתוח מערכות ידידותיות לרפתן לשימוש יום יומי, מקפי

 ייצור ופוריות טובים יותר. 

 

 רשם

 יואל זרון


