
תנובה"עתירותפרותשלפוריות"הכנסדו"ח
שה"מ-הוכמןדניאל ,..,,,,,..

תנובה"עתירותפרותשלפוריות"הכנס

בעלי-למדעיהבריטיתהחברהידיעלאורגן

שלושהבמשךהתקייםהוא(BSAS).החיים
עםהאירית,ברפובליקהגאלווייבעירימים

מוזמניםמרצים,כ-150שלהשתתפות

היו:הכנסנושאירגילים.ומשתתפים

והבטיהיעילהפוריותשלהחשיבות"
הכלכליים.

ההמלטה.שלאחרהפרה.
ההריון.תחילתשלהשלביםי
ותזונה.פוריותי
הורמונליים.וטיפוליםהזרמהשלפיזיולוגיהי
העדר.מבריאותכחלקהפוריות"
בתכונותגנטייםהבדליםשלהשימושי

פוריות.
חדשות.טכנולוגיותי
מחקר.ועבודותפוסטריםהצגת'

הכנסנושאילגביכלליתהתרשמות

נטלותנובה"עתירותפרותשלפוריות"בכנס

כגוןעולמישםבעלימרציםמספרחלק
Butler(Cornell)800ע0חtwill11ut1החוקריםוכן

ושארReadingמאוניברסיטתהראשיים

בריטניהשלוהמחקרייםהאקדמייםהמוסדות

אירלנד.ושל

הפוריותבעיותשלהשוניםבהבטיםדןהכנס

ההרצאותמןחלקתנובה.גבוהותפרותאצל

מנגנוניםהפוריות,שלהפיזיולוגילפןהוקדשו

מחקר(אלהבנושאיםדוקאוכו'.הורמונליים
לבטחאךעבורי,חדשיםדבריםשמעתיבסיסי)

ומעמיק,שוטףבאופןבתחוםשעוסקמי

יותר.מעודכן

לדאבוני,התזונתי.בהבטדנוהרצאותמספר

המרציםכלחדש.דברשוםכאןשמעתילא

האנרגיהמאזןשלהידועותההשפעותעלחזרו

התחלובה.שבתחילתהשלילי

הרצאותמספרניתנוהטיפוחבתחום
לגנטיקהפרופסורשללזאתפרפומאד,שטחיות

שלהגנטיהמרכיבעלנתוניםשהביאמשוודיה,

וכו'.גנטיותקורלציותפוריות,תכונות

הרבהנמצאיםשאנולהגיד,ניתןכלליבאופן
בממשקובעיקרשנידונוהנושאיםברובלפניהם

שהםופעולותנושאיםתנובה.גבוהותפרותשל
כאילובכנסנדונושגורה,דיתורהבשבילנו

למצבהסיבותאחתחדשים.ענייניםשהם

המרכזיתהמערכתנתונים.העדרהיאשלהם

ייצור/פוריות/נתוני(משולבתאיננהשלהם

הינוהנתוניםאיסוףובנוסףוטרינרית)רפואה
בחסר.לוקהומאדהמעטה)בלשון(חלקי

מבוקריםלנתוניםגישהלהםשאיןכמעט

ברפתות.שוטףבאופןשנאספיםומתוקנים

להיעשותחייבותהמחקרעבודותשכלמכאן

מעטוכוללותמחקרמוסדותשלהפרותבעדרי

כדיפוריותבענייניכידוע,יחסי.באופןפרות

נדרשמובהקותהשפעותאוהבדליםלמצוא

מגבלותלהםישולכןפרות,מאותעללעבוד
בנושא.רציניות

המרחקהיאלעיןבולטתשדינוספתעובדה

לביןהאוניברסיטאיהמחקרביןהקייםהגדול

השטח.

מדבריםאירלנד)אנגליה,(הםכאשרבנוסף,

לפרותמתייחסיםתנובה,גבוהותפרותעל
עםלתחלובהק"ג8500נניח,שמייצרות,

שומן4.2%אצלנו:מאשריותרגבוהיםמוצקים
פרהשלהפיזיולוגיהמאמץחלבון.ו-3.416

גבוהותפרותאצלמאשריותרנמוךהואכזאת,

חלבק"ג12000נניח,שמייצרת,(אצלנותנובה

שומן).3.4%עם
ואירלנדבבריטניההמקובליםהפוריותמדדי

רישוםאיןכיומחקרים,סקריםפיעלהכל(הם

מרכזי):נתוניםבמאגרהריוןובדיקותהזרעות

66-70רצונייםמנוחהימי
85ראשונה)להזרעהעד(בפועלמנוחהימי

125בערךפתוחיםימים
55%ייחומיםגילוישיעור
46-50%ההזרעות)כולל(בפרותהתעברותשיעור

ימים397המלטותביןמרווח
3016פרותהוצאתשלשנתישיעור
סיבנתעקבפרותהוצאתשלשנתישיעור

תוירופל14%הקשורות



והחלבהבקרמשק

החלבענףעלשעובריםתהליכיםמספר
ואירלנדבבריטניה

נתוןובאירלנדבבריטניההחלבענף
החלבמשקימרביתעלשעובריםבתהליכים

צמצוםלייצרן,החלבבמחירירידהבעולם:
בעדרהפרותבמספרגידולהיצרנים,מספר
בפוריות.וירידהלפרההחלבבתנובתועליה

בהולנד,אובארה"בבארץ,מהמצבלהבדיל
עונתיהואובאירלנדבבריטניההחלבייצוד
אצלםהזמיןהמרעהמניצולכתוצאהזאתמאד.
עיקריכמזוןבלבד,השנהשלמסוייםבקטע
באופןהמרעהאתלנצלכדיההזנה.במערך
האביב.לחודשיההמלטותאתמכווניםמרבי,
לאמסויים,למועדעדמתעברתלאפרהאם

שאזכיווןאותה,להזריעלהמשיךכדאי
מאידך,רצויה.בלתיבעונהתתרחשהמלטתה
ועבודהקרקעשלוגוברותההולכותהעלויות
ביןהדרך:באמצעדינמצאיםשהםלכךגורמות
חלבלליטרמינימליותהוצאותשלממשק
הצורךלביןמינימליות)כךכללאכעתשהן(

לרמותאותםשדוחפתבייצור,יעילותלהגביר
בהתאם.והזנהיותרגבוהותייצור

שניתנוההרצאותסקירת
ההרצאותשלהעיקריותהנקודותאתאציין
כלשהוחידושבהןשהיהבמידהוזאתהשונות,

עבורנו.מיוחדענייןאו

פוריותבעיותשלכלכלייםהבטים
ברפרוף)מאד(הציגומסקוטלנד,ןחני511"]וי:.
הקיימיםחלבלייצורהשוניםהמודליםאת

מייצרים:הםבהבמציאות
נמוכותייצורעלויותעלמבוססמודל1.

גבוההייצורליעילותהמביאמממשקכתוצאה
לפרה;
נמוכותייצורעלויותעלמבוססמודל2.

שלמרביניצולשבמרכזומממשקכתוצאה
אחרות.ייצורבהוצאותוצמצוםמרעה
כביוצאהמוגברתרווחיותעלמבוססמודל3.

כתוצאהוזאתחלב,לליטרגבוהותמהכנסות
מסויימות.שיווקיותנישותמניצול

רצונםשלמרותלכךמודעיםהםכאמור,

לאהםעליהן,שליטהלהםשאיןסיבותועקב
גוברתנטיהישלכן2.במודלממשנמצאים
היאלכךהסימניםאחד1.למודללעבור

הולשטייןהגזעאירופהארצותשברובהעובדה
לייצורהעיקריכגזעהמקוםאתוכובשהולך
סקנדינביה.לארצותפרטאוליחלב,

Esselmontמחא(מאדמעניינתעבודההוצגה
(Koss~ibatiהנגרמותהעלויותעלחישובובה

העלותאתחישבהמרצהלקויה.פוריותבשל
התחלובה,שלהשוניםבשלביםריקיוםשל
שלהם.העונתיהייצורלמשטרהתייחסותתוך

ממוצעריקיוםשמחירלמסקנה,הגיעהמחבר
הייצורבתנאיתנובה,גבוהותפרותעבור

ליום.דולרכ-2.8הואבריטניה,שלוהמחירים

לחישוביםקרובהמאדהיאזאתתוצאה

הנ"ללממצאבהתאםבארה"ב.כןלפנישנערכו

ימי290אחרישלהםשבתנאיםחישבהמחבר

הפרות.אתלהזריעלהמשיךכדאילאתחלובה
לתנאימותאםדומה,חישובלהכיןמאדרצוי

הארץ.

חלבפרותאצלהפוריותשלפיזיולוגייםהבסים
;USA;)-StevensonRochcהרצאותמספר

USA;-TatcherLumming:)5]:ועבודותם"ח"ח

הפעילותחידוששלבפיזיולוגיהעסקומחקר
ההשפעההודגשהההמלטה.לאחרהרבייתית

כ-להימשךשעלול(השליליהאנרגטיהמצבשל

עלשלהם)בתנאיםשבועות,12עד10
בהבנתניכרתהתקדמותישההתעברות.

ו-GHהגלזקוז,השפעתדרךהפיזיולוגי,המנגנון

,IGFאיננוהדומיננטישהזקיקלכךשגורם

גבוהיםובשיעוריםאסטרדיולמספיקמפריש

זאתתופעה(tretic~).למנווןוהופךפורץאיננו

הזקיקיםגזלי309יל-ב40-מתרחשת
השחלתיתהפעילותחידושעםשמתפתחים
המחזורית.

מפעילותכתוצאהחלאחרמסוגכשל
היהשכבדאחדישמונעת,מתמשכתלוטיאלית

שאצלמתבררלמחזוריות.חזרהנורמלי,מחזור

ועמוק,ארוךשליליאנרגטימאזןעםפרות
עםפרותאצלמאשרלכךסיכוייםיותרקיימות

לפיוקצר.מתוןיותרשליליאנרגטימאזן



,Butlerמןכ-20%תנובהגבוהותבפרות
לציסטיים.להיהפךעלוליםהזקיקים

במוותנעוצהפוריותלבעיותנוספתסיבה

16עד8הימיםביןבעיקרהעובר,שלמוקדם
פרוגסטרוןמרמתכתוצאהלהתפתחותו,

הפרשתאתיגבירהצהובשהגוףכדינמוכה.
כךעלהאם,מצדהכרה""נדרשתהפרוגסטרון.

מתבררעובר.ומתפתחהפריהשהתרחשה

העוברשלילי,אנרגטיבמאזןפרותשאצל
יותרוחלש""קטןהואלהתפתחהמתחיל

רזרבותלאגורשמתחילותפרותאצלמאשר
כדידיוחזקסיגנל""מספקואיננוגופניות,

רמתהגברתידיעלתגיבהאםששחלת

הפרוגסטרון.

יכולהאיננההנמוכההפרוגסטרוןרמתאבל,

בהמשךלכשלההסברמלואאתלתת

פרדגסטרוןתוספתמתןהעוברית.ההתפתחות
אתמשפרתאיננההמתאימיםבימיםחיצונית
כך,עלדווחבנוסףלשרוד.העוברסיכויי

כווותישליל8עדישתנובהגבוהותשבפרות
ההפריה.לאחר120ליוםעדשמתרחשעוברי

והזנהפוריות
בהםלנקוטשניתןהממשקיםהאמצעיםלגבי

פרותאצלבפוריותהירידהאתלשפרכדי

השיפורובראשונהבראשצוייןתנובה,גבוהות

המאזןשלמיתונו)(ובעומקקיצורו)(באורך
כךלשםנתונות.הפרותבוהשליליהאנרגטי

כךיותר,טובבאופןהפרותאתלהאכילדרוש
רצפטמרבית,תהיההיבשהתומרשצריכת

הימים.משכברלנוידוע

בתחילתמוגןשומןמתןובהעבודההוצגה

ולהרעתחלבשלמוגברלייצורהביאהתחלובה

בארץ.גםשהתקבלכפיהגופני,המצב
Blltlel-]0לדרישותהתייחסי-י1ט!1-מ

הואתנובה.גבוהותפרותשלהתזונתיות
האנרגטילמאזןהשארכלכמוהתייחס,

גלוקוזרמתהפיזיולוגיות:והשפעותיוהשלילי

וכנ"לבדם,נמוכהאינסוליןרמתבדם,נמוכה

לעומתזאתנמוכהוי70שרמתו(ה-IGF-1לגבי

שהואמענייןחידושאבל,המחזוריות).שבפרות
גבוהותבפרותIFG-1שלהנמוכהשהרמההציג

שלהראשוןביוםכברלמדידהניתנתהתנובה,
לפניחלב,מניבהשהפרהלפני,)!(התחלובה

ולפנישליליאנרגטילמאזןנכנסתשהיא
כלשהו.שמתפתחזקיק

Butlerשהתעברותלכך,מכרעתחשיבותנתן

אחרמוזרעתהפרהכאשררקמושגתטובה

שככלמכאןשחלתיים.מחזוריםמספר

יורדיםכךנדחית,תקינהלמחזוריותשהחזרה

המנוחהימיתוםעםלהתעברהפרהסיכויי
(VWD).הרצוניים

התייחסBu[lerהרצאתושלהשניבחלק

שלגבוהותרמותשלהשליליותלהשפעות
מענייןהעובר.התפתחותעלאמוניה/אוריאה

שתי(שהוצגואחרותעבודותשבארבע

כזה.קשרנמצאלאפוסטרים)ושניהרצאות

השפעהקיימתבדעתו:איתןButlerזאת,בכל
עקבבנושא,ארוכותאיתושוחחתישלילית.

בעניין.מבצעשאניהמחקר
O'Callahan,מטבוליסמן""חיפשמאירלנד

לקביעתוישמשדםבדוגמתלמדידהשניתן

כסמןהנתונה.בעתלהתעברהפרהסיכויי

,NEFA,BHBאוריאה,גלוקוז,נבדקומועמד

פרות,כ-1000כללהמחקרגופני.מצבוגם

נמצאלאשהוצגו.במחקריםדופןיוצאמספר

לגביחיזוילתתיכולשהיהמטבולימדדשום

הגופני!המצבכולללהתעבר,הפרהסיכויי

Stevenson,עלמעודכן,מידעהביאמארה"ב
במתקןשימושידיעלשהתקבלונתוניםסמך

הממוצעהעמידהייחוםאורךלפיוWatchוהטש-,
16ועדמ-4פיזורעםבלבד!),(שעות10היה

קצרהואעמידהייחוםשלזהאורךשעות.

ומתאיםשניםלפנישדווחממהבהרבה

בארץ.במחקריםשהתקבלולממצאים

,Jardonצריךשהיהמקליפורניה,וטרינררופא

גבוהותפרותאצלהמעברתקופתעללהרצות

הכנס),שלהחמים""הנושאיםבין(תנובה

השמיעמשפחתו,בנימכלתמונותלנוהראה

עלמעשיותסיפרעתיקה,איריתמנגינה

להודותשכחולאעובד,הואבהןהרפתות
הכרטיסאתששילמועלהכנסלמארגני

היחידהמענייןהדברולאישתו...לווהאירוח

בארה"בשמעניקיםהחשיבותהיתהבדבריו
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וההקפדההפרותבשתןחקשלשוטפתלבדיקה
בפרותובמיוחדבמנה,קטיון/אניוןהאיזוןעל

שאלההיאדעתוהתחלובה.ובתחילתהיבשות
שלבריאותןעלנאותהלשמירההכרחייםכלים
לאזאתהקפדהבכלזאת,תנובה.גבוהותפרות
אצלם.הפוריותלביצועירבותתרמה

ביןשיהיהשציפיתיההזנה,פרקבקיצור:

חדש.מידעמעטהביאביותר,המשמעותיים

אומנות,להרכביהתייחסלאמרצהאף
הקייםלריחוקביטויוזהוהזנה...לנודמות

והמעשההאוניברסיטאיהמחקרביןאצלם
שעוסקיםהחוקריםמרביתשני,מצדבשטח.
והשניבזה,עוסקזההזנה:אנשיאינםבפוריות

ביניהם.אינטגרציהואיןהשני...בתחוםעוסק

פוריותתכונותשלהגנטיהמרכיב

לטיפוחהוקדשהכנסשלהאחרוןהפדק

ופוריות.
עלנתוניםהציגה(Pryce)אנגליהגנטיקאית
גנטיותוקורלציותפוריותמדדישלתורשתיות

הקורלציהלדעתה,וייצור.פוריותמדדיבין

המלטותביןמרווחלביןחלבייצורביןהגנטית
פתוחיםימיםעם0.22-0.59;בטווחהיא

בטווחמנוחהימיעם0.16-0.64;בטווח
הראשונהבהזרעההתעברותועם0.22-0.44

0.65-0.05-.בטווח

הארצותשלרשימההציגההמרצהבהמשך

פוריותלתכונותהורשהאומדנישמחשבות

שהםלאהרשימה...מןנעדרהשישראלובוודאי
מאדמעטמפרסמיםאנחנופשוטאנטישמים,

פעולותעלהרחבבעולםידועולאוכמעט

המרצהעםשוחחתיבארץ.שנעשותהמחקר

עלמושגלההיהשלאוכמובןהרצאתהבתום

פה,שמחושביםהערכיםשלנו,העדרספר
וכו'.הנדון,בתחוםממצאים

Lindheהיההנויפוחבתחוםהרציניהמרצה
השפעהבעללגנטיקהותיקפרופסורמשבדיה,

סקנדינביה.בארצותהטיפוחכיווןעלרחבה

שליליתגנטיתקורלציהקיימת-נתוניולפי

שלגודלבסדרפוריותלביןחלבייצורבין
רבהחשיבותמעניקיםבשבדיהכידוע,0.37-.
והישרדותפוריותהעטין,בריאותלתכונות

הגנטיתבהתקדמותמעטלאוהקריבויצרנית,
אתשאלתיהזאת.המדיניותעםחלבבייצור
בממוצעתחלובותכמהבהמשך,Lindheפרופ'

כמוכמעט3!התשובה:בשבדיה.פרהשורדת
לתכונותלהעניקהטעםמהכך,אםאצלנו.

תכונותלעומתגדולהכךכלחשיבותהמשניות
יותר,אףאו4היתההתשובהאילוהייצור?
בהישרדותכלשהםיתרונותשישמביןהייתי

אךהייצור...רמתעלהוויתורתמורתיצרנית
נאוצהשהבעיהטועןLindheהמצב.כךלא

טוב.מספיקממשקמנהליםשאינםברפתנים

אינםהיתרולדעתודרכובצדקתמשוכנעהוא
בעיותשלהכלכליהנזקאתנכונהמעריכים

שאצלנולואמרתיכאשרופוריות.בריאות
נמוךייצורהואפרותלהוצאתהראשונההסיבה

כךשאםואמרהופתעמאדפוריות,בעיותולא
בהרבהטובהכאןהממשקשדמתכנראה

הירידהשמגמתצופהLindheשבדיה.לעומת

שנים.כ-5בעודתיבלםבפוריות

הפוריותבתחוםחדשותטכנולוגיות

ידיעלניתנההכנסתשלהאחרונהההרצאה

,Wilmutהשתלותבתחוםעולמישםבעלחוקר
חדשות:ביוטכנולוגיותוטכניקותעוברים
שאנחנוספקאיןועוד.טראנס-גניםשיבוט,
שלהנרחבבשימושבמיוחדזה,בנושאבפיגור
כדיעובריםהשתלותושלביציותשאיבת

מבחינהמצטיינותמפרותולדותיותרלקבל

עצמתאתלהגבירניתןכךידיעלגנטית;
הגנטית.ההתקדמותאתולזרזהסלקציה

-ovtiffעשושעברהבשנהלדוגמה,בהולנד,
פרות.ל-2000קט-ן)וק

היוWilmutדיווחעליהםהנושאיםשאר
לעת-ישימיםפחותאבלכשלעצמם,מעניינים

המין;כרומוזוםלפיזרעתאימיוןלמשלעתה.

וכו'.טראנס-גניםיצירתשיבוט);(קלונינג

טיכוס
לומרקשהעסזאתיהדאבלמעניין,כנסהיה

אתשואליםהםרבים.חדשיםדבריםלישתרם

כאילומזמן,דיבהןדנושאנושאלותעצמם

בולמקוםלהגיעמתחיליםהםעכשיושרק



אבל,טובות.שניםכמהכברנמצאיםאנחנו
נתוניםברשותםאיןלעומתנו,גדול:הבדלקיים

ודיבשטחהמציאותהיאמהלדעתכדיטובים

באפילה.מגששים

נתוניםמאגריבארץקיימיםנוספת:מילה

ברפתותהןהעדר,בספרהןעצום,ערךבעלי

בעקבותוגםממוחשבותמערכותישבהן
איסוףעםבעדריםשנעשיםהשדהמחקרי

ישהעולםבכלאםספקמאד.מסודרנתונים

דומה.מצב
יתרונותמהימניםלנתוניםהזאתלנגישות

העבודותשמרביתמניחאנילמשל,בולטים.

מוצגותלהיותיכולותהיוזכרוןבכנסשמוצגות

האגודותלאחתשנחשבתBSASשלזהבכנס
זוכותוהיוהחיים,בעלילמדעיהיוקרתיות
רבה.והערכהגדולהלהתעניינות

הישראליותהעבודותמספרזאת,בכל

לפרסוםשמגיעותלחלבהבקרבתחום
זעום.הואהמקובלים,בירחונים

קודםיותר.הרבהשנפרסםשדרושהיאדעתי

בשורות.להביאהיכולתבאמתחתנוכיכל
בחו"לנוכחותנולהרחבתהסיכויכישנית,

חומדשללענף,קשוריםמוצדיםשלייצוא(
דרךהיתר,ביןעוברת,ועוד)טכנולוגיותגנטי,

ממרשלבישראל,הבקרלענףתדמיתיצירת

ובעלהמחקר,בחזיתהצועדדינמי,מתוחכם,

4%הבין-לאומית.בזירהמתמדתנוכחות




