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 לכולם שלום,

יעילות ההזנה הינה תכונה שרבים בעולם רוצים להשתמש בה כדי לשפר את ביצועי הפרות 

ברפת. כיוון שההזנה היא רכיב עיקרי בכלכלת הרפת, השימוש הנכון בתכונה זו יביא 

 .סביבתיות חשובות )רמות הפליטה של הגזים לאטמוספירה(ו לתוצאות כלכליות חשובות

 ממשקייםהצדדים ב יכולת המערכת לשפר את ביצועי התכונהאנשים רבים מתבלבלים ב

מובן, שאפיון התכונה והשימוש הגנטים. להתקדם ולשפר בצדדים  המערכות יכולתלבין  שלה

 לרפת.  ארוכת טווחובה וחששלה בצד הגנטי, יביאו התקדמות כלכלית 

ממערכות הניטור הקיימות  ,הרפת ת/הרצון הנכון בניתוח הנתונים הרבים הזורמים למרכז

תוצאות הכלכליות שיפור ביעילות ההזנה ובכך גם ר ופיכלים לשכיום ברפת, יכולים לתת 

ברמה הרפת  התוצאות הכלכליות שלהגם שיתכן וישפרו את . אולם פעולות אלו, ברפת

 אינן תורמות ברמה הגנטית.  ןה ,הממשקית

ולקשור אותם  ,רבים של הפרה בעמדות פרטניות הזנה במישור הגנטי חייבים לקשור נתוני

נתונים תוך כדי , המעקב והניתוח של כלל ה. העמדות הפרטניותהיוםלסמנים גנטים הניתנים 

, הם יקרים מאוד מערך שלםמכחלק  על יעילות ההזנה של כל נתון ונתון שפעההה ניתוח

. כותית(בינה מלאשל נתונים,  םעצו היקףניתוח ת )ואחר יםת מחשבווצורכים שימוש במערכ

, הפליטות, מערכות הקיום, המטבולים ,הבנת המהלכים התזונתיים הם גם צורכים את

 .בפרה מערכות הייצור ומערכות השארית הנשארת בין המנה התיאורטית למעשית הנשארת

קבלת נתונים רבים ככל האפשר כדי לבודד את ההשפעה הגנטית לעומת ההשפעה בסוף, 

ת הגנטית להשתמש הסביבתית וניתוח התורשתיות, המהימנות של התכונה, ויכולת המערכ

 בנתונים.

(, אולם גם כאן רצוי לבודד את , י.זבעולם, השקעות ענק בתחום זה )במיליוני דולרים

)ככל  תאובייקטיביהתקדמות מערכות המחקר המרכזיות המנתחות את הנתונים בצורה 

בהפצת הזרמה  ,היתרון בשימוש התכונההאפשר(, לעומת מערכות פרטניות המזהות את 

האחרונים, כבר מספר שנים מפרסמים טור מיוחד לדרוג הפרים לפי  .בעולםשלהם רים של פ

חברה והשיטות כל  –ן", ובכך עוטפים את הפרים בחבילת שיווק אגרסיבית "ניצולת המזו

 שלה.

ההשקעה במחקר התכונה, מופיעים שיתופי פעולה בין לאומיים המאגדים יחדיו בשל גודל 

גם השיטות לניתוח הנתונים  נתונים מ"עמדות פרטניות" הנמצאות במקומות שונים בעולם.

הם שונות. בכנס האחרון של ארגון האינטרבול )עוסק בצדדים המחקריים הגנטים(, הוצגו 

חקר שונות מהולנד, אנגליה, סקנדינביה וארה"ב. כל אחת מהן, מספר עבודות מקבוצות מ

 בצורה שונה.וניתוח משתמשת בכלים למעקב 

 להלן מספר שורות מסיכום הכנס שנכתב על ידיי אפרים עזרא:

  קובץ הנתונים כללמחוות מחקר. שנה  30נתונים של  ניתוח – באנגליהניצולת מזון 

פרות עם גנוטיפ  1,213 תחלובות. מהן  4,328-, ופרות 1,763 כת חומר יבש שלצרי

לתחלובה ראשונה. המתאם עם תוצאות  0.16תיות הייתה אבות/בת. התורש 396ו



 37%ומכאן שהמהימנות של התכונה לפרים נבחנים הגיע רק ל 0.62הבנות היה 

 Wasted. התכונה הנחקרת היא "אוכל מבוזבז" )9%רק ולפרי ג'נומיק )ללא בנות(, 

Food) הכמות הדרושה לייצור חלב וקיום. שווה לצריכת חומר יבש פחותש 

של ייצור חלב ומשקל גוף ישפרו את המהימנות. הוחלט להכניס את  םאינדיקטורי

התכונה לאינדקס הטיפוח ולהמשיך לאסוף נתונים והשתתפות בפרויקטים בין 

 לאומיים.

  שימוש במצלמה שלושה ממדים בנושא.  סקנדינביתעבודהD3 צריכת ניתוח  לצורך

 שיטת המעקב שונה. רקהרעיונות דומים  ומר יבש.ח

  "יישום "חסכון במזוןFeed Saved "   בארה"ב קיים .בארה"בבאינדקס הטיפוח 

 של איסוף נתוני הזנה אינדיבידואלית מכמה חוות CDCBפרויקט גדול בהובלת 

ימים,  32-42אוניברסיטאיות. האיסוף כולל נתוני ההזנה באמצע התחלובה למשך 

זו ההשפעה של שינוי במשל גוף נמוכה. בנוסף נאספים מרכיבי המנה,  בתקופה

שהוא הערך השארית RFI ( (Residual Food Intakeחישוב  גופני. משקל גוף ומצב

 FSAVהחישוב של  התיאורטי שהייתה צורכת. בין מה שהפרה צרכה לבין הערך

(Feed Saved  )ב של ושיל הואRFI  ושל אינדקס משקל  (מקדם שלילי)לתחלובה

 הפרה צורכת פחות מהצריכה)שלילי יותר  RFI -ככל שה, . כלומר(מקדם שלילי)גוף 

סכון יהח (,פרה ששוקלת מעט יותר)שלילי יותר  ואינדקס משקל גוף (התיאורטית

 )ג'נומיקים ללא בנות(, צעירים המהימנות המתקבלת לפרים במזון יהיה גדול יותר.

המחברים אמדו את הערך הכספי . (, י.ז)עדיין נמוך 38.4%שווה בממוצע ל 

 9.3בשנה. בארה"ב דולר מיליון  8בהכנסת אומדן ההורשה לחסכון במזון וקבלו 

. התכונה )ומכאן שהחיסכון הוא לא רב, י.ז( מיליון פרות, רובן מגזע הולשטיין

 באינדקס הטיפוח תהיה בעתיד הקרוב. והכללתה תפורסם בנפרד

שתיתן כלי  טובהאלו נראה שהמחקר הוא בכיוון הנכון, אולם עדיין רחוק ממהימנות מעבודות 

, מתכננים להכניסה לאינדקס התכונה. האמריקאים, למרות החשיבות של גנטי לרפתנים

ר בין אחוז(. נקודה חשובה לציון והמבטאת את הפע 2-הטיפוח במשקל יחסי נמוך מאוד )כ

יישום נכון של התכונה מההיבט הגנטי לבין רצון חברות ההזרעה האמריקאיות הרוצות לשווק 

 "מטעם" זה לציבור הכללי.

, גיליון Holstein Internationalשהתפרסמה במגזין בנושא הזה ותרגום של כתבה  בהמשך
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בצורה  ושתשפיעזו כתכונה חשובה  בישראל, יש מספר גורמים מהענף הרואים בתכונה

 ניכרת על ההיבטים הכלכליים והסביבתיים של הרפת.

לדעתי, אנו חייבים להפריד בין היכולות הממשקיות שלנו לשיפור התכונה לבין הניתוח הגנטי 

לשפר בצורה ממשקית, תוך כדי ניתוח נתונים ממשקיים על ידיי  וביכולתנושלה. בידינו 

ימים היום ברפת. מכאן ועד ניתוח גנטי של התכונה, המרחק עדיין גדול. סנסורים רבים הקי

. של התכונה, היא "גדולה עלינו" גנטיהבניתוח  בצניעות אפשר לומר שההשקעה הלאומית

גם גדולים וענקים ממנו, שהשקיעו ומשקיעים עד עתה סכומיי עתק בניתוח הגנטי של 

ברמות נמוכות. יעברו  ,טיפוחקס הדושימוש באיננמוכה למהימנות  םבינתייהתכונה, הגיעו 

עוד הרבה מים בירדן/מיסיסיפי.....עד אשר התכונה תהייה חלק משמעותי ומהימן 



הקיימות בין הסביבה  תהאינטראקציועוד לפני ניתוח  בהתקדמות הגנטית של הרפת. וזאת

  .בפתחנום העומדים והגנטיקה וכל המחקרים האפיגנטי

 

 הולשטיין בשנים הקרובותההפרויקט החשוב ביותר עבור טיפוח  – הזנהיעילות 

 2021מאת: סטפן שניידר, הולשטיין איטרנשיונל, מאי 

, את תכונת הטיפוח 2015אוסטרליה הייתה המדינה הראשונה בעולם שפרסמה באפריל 

ה"ב אר 2021 הולנד המשיכה את המגמה, ומאז אפריל, 2020בדצמבר יעילה. הזנה ל

, תכונה שאי אפשר להתעלם ממנה. בנוסף הזנהוקנדה הוסיפו את התכונה של יעילות 

 הזנה למדינות אלו, כל שאר המדינות המטפחות הולשטיין פועלות לפיתוח תכונות ליעילות

 מפרסמות אותן.  וחלקן כבר

התקדמות ההערכה של הטיפוח קושי ב קיים, הרבה של תכונה זוהחשיבות  בצדאולם, 

על מנת להבין  יעד בהיבט הטיפוחי. עדיין דרך ארוכה עד להשגת ה קיימת .תכונה זועבור 

 הזנהטוב יותר את המצב, עלינו לבחון מקרוב את הנושא. להלן עדכון על הנושא של יעילות 

 .2021בשנת 

באופן  הזנהחיות מסוימות משתמשות ב, פשוטה ומבוססת על עובדה פשוטה יאתיאוריה הה

 כשלוקחים תיאוריה זו בחשבון,. מסוימתייצור רמת  או פן, לצרכי בניית גויעיל יותר מאחרות

במדינות שונות, הדבר יוביל את הגזע  זנהההנדמה שעם פרסום תכונות טיפוח עבור יעילות 

גלה נבמבט מקרוב על נושא זה חצי מהאמת, ברק  מדוברתכונה זו. אבל בלהתקדמות 

, המחקר עדיין  (Mammoth)פרויקט "ממותה" , בהזנהשבעוד שנעשתה התקדמות ביעילות 

בשלביו הראשונים. בדרך כלל, אנו משאירים את המסקנות האלה לסוף המאמר אבל, אנחנו 

אנשי הטיפוח שכבר עכשיו, חושבים שיותר הגיוני להיות ברורים מההתחלה ולומר 

 זנה,שאומדני ההורשה, ליעילות ההעד  יםשנ 10-15לפחות ב ויתעסק במערכות השונות

  .יםואמינ יםיהיו באמת מדויק

יותר קשה  הזושהתכונה  ךלכ סימן רקאין במסקנה זו ביקורת על העבודה שנעשית, אלא 

 הזנהליעילות אומדני ההורשה ת. מסורתיוהטיפוח הלהבנה ולהערכה, בהשוואה לתכונות 

מינים אומדני הורשה אשל מידע מורכב. יחד עם זאת, בעתיד כשיהיו לנו  ניתוח יםמחייב

 הכלכלית עצומה. השחשיבות ,תכונה הזאתב, המגדלים יוכלו לבחור יםמדויקו

 קיוםה צורכי

יש לקחת בחשבון מספר עובדות, על מנת להבין מדוע הנושא של יעילות הזנה כל כך חשוב 

 לתכונה זו.  אומדני ההורשה למגדלים ומדוע כל כך קשה לחשב את 

. )בישראל אף יותר, י.ז( להזנה קשורותחלב ייצור הבמההוצאות המשתנות  50%סביב 

זה אומר  .קיומהל, נדרשת משתמשת בהמסך האנרגיה שפרה  40%יתרה מזאת, סביב 

לכמות  יםשווכמעט הזנה, האבני הבניין של יעילות שתי את אחת מ ויםמהוה, קיוםשצורכי ה

 רכיבהיא ה ,, היעילות המטבוליתהקיוםלצורכי האנרגיה שדרושה לייצור החלב. בניגוד 

בהשוואה בהזנה.  מדויקיםניסויים  בצעל מנת לחשב את זה, יש לעור החלב. ייצלהמכריע 

   ., המחקר ביעילות מטבולית נמצא בשלביו הראשוניםקיוםצורכי הההזנה ל לחישוב



הוא אוסף נתונים  ,. הבסיס לכךהקיוםצורכי לפי  ,יעילות הזנה לחישובכעת מתקרב המחקר 

נתוני  תמסובך, יקר ודורש עוד עבודה לקבל משקל הפרות. היות וזה המבוסס על מדויק

משקל של עגלות, המחקר עד כה השתמש במשקל מדויק של כמות קטנה יחסית של עגלות 

סתמך על ה. החישוב לכלל האוכלוסייה ועל פי זה חישב את המשקלים של שאר האוכלוסייה

או האופי . לדוגמא, גודל הגוף משקלוה גופניהשיפוט התכונות בין ות שנמצאו ההתאמ

, אנו קיוםלצורכי הזנה ההיעילות את . על מנת לחשב למשקל גוף במתאם יםהחלבני עומד

את נדרשים למדידת צריכת מזון ומשקל גוף בנקודה ספציפית בתחלובה. על מנת ליצור 

לדעת את הפרופיל הג'נומי של בעל החיים. היות ומשקל  גםיש לתכונה זו,  אומדני ההורשה

 שונותהם מופיעים גם ב הם תכונות בעלות ערכי תורשתיות גבוהים,ון הגוף וצריכת המז

 . יםת גדולנטיג שונותו פנוטיפית

 אומדני ההורשה, )2h  0.2 ≈(בשל התורשתיות הגבוהה של תכונת יעילות ההזנה בעתיד, 

באינדקס ים וגוברים גבוה יםשקלויופיעו במחשיבות כלכלית נרחבת,  בעלייהיו של התכונה 

  . הטיפוח

 איסוף מידע

חיסכון  תה המדינה הראשונה שהחלה באיסוף מידע רב מערכתי. כשהתכונהיאוסטרליה הי

 2,036, היה להם מידע על 2015הטיפוח באפריל  אינדקסהוכנסה ל ”Feed Saved“ הזנתי 

מהימנות אולם, בינתיים בעלי חיים.  3,711בעלי חיים. כיום המידע לתכונה זו מתבסס על 

   .11% -רק לכ ולשטייו עלתהבה התכונה

בסיס הנתונים בהולנד, ארה"ב וקנדה, המפרסמים ערכים ליעילות תזונה, אינו גדול יותר 

-25,000לבסיס נתונים של  יגיעועוד דרך ארוכה לעבור, עד שקיימת מהאוסטרלי. לכן, 

 הורשהאומדני ה, שצויןמהימנים. וכמו  אומדני הורשהבעלי חיים הדרושים ליצירת  30,000

. זאת בשל של הפרה קיוםצורכי הלתחום רק  בינתיים מהימנים ליעילות הזנה הם אפשרייםה

את הפוטנציאל העבודות מראות יחד עם זאת, . הנתונים המוגבלים בהיקפם לתכונה זו

 הזנה. השל יעילות  הגבוה

מדינות לעבוד מספר הפוטנציאל וההשלכות הכלכליות הנרחבות של תכונה זו, הובילו 

ליצור בסיס נתונים גדול יותר. שני שיתופי ן לאומי, במטרה משותפת בי הבשיתוף פעול

פרויקט  -(”EDGP  “Efficient Dairy Genome Project הפעולה הגדולים ביותר הם 

פרויקט קנדיLSARP ("Large Scale Applied Research Project" -  )-ואירופאי( 

ארה"ב, דנמרק, גרמניה, ספרד, שוויץ, בריטניה ואוסטרליה.  שלוקחות בהן חלק קנדה,

ומושקעים בו מיליונים  בעלי חיים 15,000-20,000אלו בוחנים בסיס נתונים של  בפרויקטים

 .של דולרים

 התחייבות רחבת היקף

זנה, כמעט בכל מקום היעילות ה נושאבלי קשר לאיזה מדינות עורכות כרגע חישובים ב

היות ובסיס הנתונים מורכב שבהם אוספים את הנתונים הדרושים. ים בעולם יש פרויקט

יבש ומשקל גוף, הרי שמידע מרפתות מסחריות או תוכניות  חומרשל צריכת  מדויקממידע 

מנוטרות אינו עוזר כאן. על מנת לאסוף מידע מהימן, יש לבצע בדיקות מבוקרות וניסויים 

להתקדם ולהתפתח, חשוב  כיםממשי מחקריםהמידע פרטי כמעט ולא קיים. וככל שבהזנה. 

 לאסוף את המידע העדכני לצריכת מזון ומשקל גוף.



יכולות לעזור  ,לתכונות אחרות, אשר בהתאם מתאמיםזוהי הדרך היחידה שבה ניתן לחשב 

 בחישוב משקל הגוף של בעלי החיים באוכלוסייה הכללית. 

זנה. יחד הליעילות ה דני ההורשהאומהעובדים על  חוקריםכעת לכל מקום שנסתכל נראה  

עם זאת, יש להתאזר בסבלנות. עם העלייה במחירי ההזנה, ליעילות הזנה תהיה חשיבות 

לתכונות  םגנטי מתאמיםבעלת כלכלית גדולה עוד יותר. וכבר ברור שתכונה זו הינה 

 לכך, . במקבילהקונבנציונליות החשובות כגון ייצור שומן וחלבון, עטין, מבנה גוף והתמדה

מצב כגון מדידות תכונות שלילי עם  מתאםלתכונה זו ישנה  כפי שמראים נתונים מקנדה,

  .עמידות לדלקות עטין ומבנה אגן (,BCS - Body Condition Score) גופני 

היחסים בין התכונות הללו ואילו פרים  מדויקיםאנחנו נדע רק בשנים הבאות, עד כמה 

ר ליעילות הזנה. עד אז, המחקר ימשיך לשים דגש על מעבירים את הגנטיקה הטובה ביות

 איסוף מידע עדכני ואמין. 

 נושא זה נמצא בראש סדרי העדיפויות.אין ספק ש

 יםפרטי פרויקטים

 אבולושןליעילות הזנה, מתנהלים גם פרויקטים פרטיים. בנוסף לכל הפרויקטים הבינ"ל 

(Evolution) , ליעילות הזנה משלה צרפתית בנתה אינדקס חברת הזרעה (EFA) . כך

  EcoFeedערך טיפוחי בשם שיצרה    STgeneticsהחברה האמריקאית עשתה גם

בעולם. בניגוד לשאר ערכי הטיפוח,  שלה המבוסס על בסיס הנתונים הפרטי הגדול ביותר

EcoFeed  ולא תלוי במשקל גוף. השולית  מזוןהמשתמש באופן בלעדי בנתונים מצריכת

, מבוסס על תוצאות מניסויי הזנה וכעת מכיל 2014, שיצא לדרך בשנת EcoFeedפרוייקט  

  פרי הזרעה. 700-ממיותר פרות  5,000מידע של מעל 

 

 שבת שלום ושבוע טוב,

 יואל

 

 


