
וממשקכלכלה
התחלובההארכתאתלאמץהצדקהישהאם

גורפת?כמדיניות

ברמןעמיאל
העבריתהאוניברסיטה,לחקלאותהפקולטה,חייםבעלילמדעיהמחלקה

ביגוןהוכמן,ארביטמן,שעשוהניסוי

כ-המייצגיםמשקים,ב-19נערךועמיתיהם

מותרלכןהקיבוציים.המשקיםמן20-25%
זהניסוישלהממוצעיםהערכיםכילהניח,

הממוצע.הקיבוציבמשקהצפויאתמשקפים
הממוצעיםהנתוניםבסיסעלשעשינוחישובים

תוצאותניבאואכןהארציהקיבוציהעדרשל

מכאןבניסוי.התקבלואשרלאלהמאדדומות
לחיזויניתנותהתחלובההארכתתוצאותכי

רשימהעדרים.בנתוניחישוביםידיעלסביר

חישוביםשלתוצאותיהםאתלהציגבאהזאת

שערכנו.

המנוחהימיהגדלתידיעלהתחלובההארכת
הפרהלגביממשקאמצעילהיותיכולה

העדרמקבוצותקבוצהלגביהבודדת,
פרותומעלה,שניהמהמלטהפרותמבכירות,(
גורפתמדיניותאוומעלה),שלישיתמהמלטה

מתגבשתלאחרונההעדר.פרותכללעבור
שלמים.בעדריםהתחלובהלהארכתמגמה

שאלות.כמהמעוררתזאתמגמה

בכלאחידתחלובהלאורךלשאוףישהאם
ההזרעהשלדחיהנהוגהכבררבזמןזההפרות?
ההזרעהדחייתשבעדר.התנובהגבוהותבפרות
מהזרעותלהימנעהרצוןמןסיבות:מכמהנבעה

מנתעליחסית,קטןההתעברותשיעורשבהן
הבאהלהמלטהלהגיעאלהלפרותלאפשר
מןלהימנעהרצוןמתוךוכןהרצוי,הגופניבמצב
התחלובהבסוףמהירהבהשמנההצורך

לאנעשתהההזרעהדחייתהיובש.ובתקופת
לי"כהתנובההגדלתשלשיקולמתוך

אלבמבטבעיקראלאהעכשווית,בתחלובה
מקוםישבמבכירותגםהעוקבת.התחלובה

כדיהצורךלפיהמנוחהימיאתלשנות
גוףעםשניהלהמלטהתגענהשהמבכירות

הזמןפרקהארכתאופטימלית.במידהמפותח
להשיגמאפשרתלשניהראשונההמלטהבין

קטןשומןשיעוריששבהגוףמשקלתוספת
ושמנותיותרגדולותמבכירותכלומריותר,
אורךהפרה,כלעבורזאת,תפיסהלפיפחות.

היאבוהתחלובהאורךהואהמיטביהתחלובה
ההמלטהלקראתהרצויהגופנילמצבמגיעה

הנתון.המשקבתנאיהעוקבת

התמ"מאתמשנההתחלובהאורךשינויהאם
ישהאםבחנו,שניםכשלושלפנילי"כז

כמטרההיינוכנורמה,הריקימיאללהתייחס
כאחדלראותםיששמאאולהשיגה,ששואפים
אואלהמטרותלהשגתהמשמשיםהאמצעים

שונים(מסוימיםריקימיהוצגובעבראחרות.
להשגתהחיוניתכנורמהולפרות)למבכירות

הייצורנאמדעתבאותהלי"כ.גבוההתנובה
ממוצעישלבדיקההמיוצר.החלבנפחלפי

במבכירהכיהעלתה,הקיבוציבעדרהחמ"מ

קלהבעליהמלווההריקימיהגדלתהממוצעת
הדברהממוצעתבפרהואילולי"כהחמ"משל
הגענומכאןלי"כ.החמ"מעלמשפיעאינו

אמצעיאינןריקימישלנורמותכילמסקנה,



זאתמסקנהלי"כ.יותרגבוהותתנובותלהשגת
ימיהתאמתשלבגישהגמישותמוסיפה

הפרטניתהפרהשלהגופנילמצבההמנוחה
שלהאופציהאתומרחיבהופרות),מבכירות(

ייצורמכסותלהשיגכדיהמנוחהימישינוי
הנתוניםעלמבוססותאלהמסקנותעונתיות.

רקנכונותהןהקיבוצי.העדרשלהממוצעים
לממוצעיםדומיםשנתוניהםמשקיםעבור

החודשיתשהירידהמשוםובעיקראלה,

בערךהיאההנבהשיאלאחרבחמ"מהממוצעת
חמ"מ.ק"ג51.

בחמ"מהחודשיתהירידהגודלמשפיעכיצד

תלויהלי"כהחמ"מתנובתלי"כזהחמ"מעל

שלהעליהובקצבהתנובהירידתבקצבבהרבה
הביטויההנבה.שיאלאחרבחלבהמוצקים

החודשיתהירידההואשניהםאתהמשלב
ואילך.התחלובהשלה-4החודשמןבחמ"מ

הירידהשקטנהככלגדלהלי"כהחמ"מתנובת
גוברתהתחלובהשמתארכתככלהחודשית.

החודשיהירידהבקצבלי"כהחמ"משלהתלות

בחישוביםההנבה.שיאלאחרהחמ"משל

החודשיתהירידהעודכלכיהתקבל,שערכנו
ישחמ"מ,ק"ג1.5עד1.0בגבולותהיא

תנובתעלהתחלובהלאורךקטנהמשמעות
גדולההחודשיתהירידהכאשרלי"כ.החמ"מ
תביאהתחלובההארכתחמ"מ,ק"גו.5-מ

החודשיתהירידהכאשרלי"כ.בחמ"מלפחיתה

התחלובההארכתחמ"מ,ק"גו.0-מקטנה
כילהדגיש,ישלי"כ.החמ"מלהגדלתתביא

הממוצעתלתנובהמתייחסותאלהמסקנות
שלהשנתיהחמ"מלייצורולאבודדתפרהשל

עדר.

לתוצאותתביאהתחלובההארכתהאם
ההשפעהאתחישבנושוניסזבמשקיםדומות

המשקיםב-5התחלובהמהארכתהצפויה
חולבתלכלחישבנו,הגדולים.הקיבוציים

ממוצעחמ"מ(השיאתנובתאתבעדר,
הירידהואתלתחלובה)4-2בחודשים
של10-4בחודשיםבחמ"מהחודשית
החמ"מאתחישבנואלה,מנתוניםהתחלובה.

מןתחלובה.שלשוניםבאורכיםהצפוילי"כ
עלהשנתי,החמ"מאתחישבנולי"כהחמ"מ

הפרותחולקועדרבכלב-365.הכפלתוידי
היחסיתהשיאלתנובתבהתאםקבוצות,לשתי

לתנובתמתחתאומעלשהניבופרות:שלהן
אותהבניהפרטיםשלהממוצעתהשיא

הבדיקהעדר.באותוויותר)4עדו(תחלובה

המשקיםביןרבשוניעלמצביעהו)טבלה(

וומ-חודשים,ב-2התחלובהלהארכתבתגובה
בעיקרונבעהשוניתחלובה.חודשיל-13

לאחרההנבהשלהירידהבקצבמהבדלים
יותרגדוליםהיומשקיםביןההבדליםהשיא.

במבכירותק"ג)165בפרותמאשרבמבכירות

בגבוהותובלטובפרות)ק"ג127לעומת
ק"ג)200התנובהנמוכותלעומתהתנובה

משקיםביןביותרהרבהשוניק"ג).90לעומת

איפואהיההתחלובהלהארכתבתגובה
התגובהנעהבהןהתנובה,גבוהותבמבכירות
ק"ג292שלתוספתביןהתחלובהלהארכת

מכאןהשנתית.בתנובהק"ג73שלהפסדלבין
שלההשפעהאתלהעריךצריךמשקכלכי

בהתאםלי"כהחמ"מעלהתחלובההארכת
המצויהבהנבההחודשיתהירידהלשיעור

במשקו.

התנובהעלהנבהחודשיל-13מ-וומעברהשפעתשלמחושבותתוצאות1.טבלה
גדולים.משקים5שלהייצורנתונילפיהחמ"מ,שליום))365השנתית

המשקים5גיןשינויתחוםשנתיתבתנובהממוצעשינויהנבה"רמתגילקבוצת
329+עד306+219+נמוכהמבכירות

292+עד138-73+גבוהה

146-עד88-73-נמוכהבוגרות
109-עד204-292-גבוהה

עדר.באותותחלובהאותהבנותהפרותלממוצעמתחתאומעל"



העדרממוצעיעלהבנויהמסקנהנכונההאם
לפיז1ותנבעדרהפדותכלעבורהקיבוצי
ו),טבלה(הנ"לבמשקיםשערכנוהבדיקה
היתהבפרותחודשיםב-2התחלובההארכת
השנתי.בחמ"מלירידההמשקיםב-5מביאה
שלהיחסיתברמהתלויההיתהזאתירידה
4-2בחודשיםהחמ"מממוצע-השיאתנובת

לתחלובה.
בהםבפרטיםיותרגדולההיתההירידה

תחלובהאותהלממוצעמעלהיוהשיאתנובות
תנובותבהםבפרטיםמאשרהעדרבאותו
88-לעומת204-זה:לממוצעמתחתהיוהשיא
מביאההיתהבמבכירותהשנתי.בחמ"מק"ג

בתנובתלתוספתהתחלובהשלכזאתהארכה
חמ"מק"ג306שלתוספתהשנתית,החמ"מ

חמ"מק"ג138ושלההנבהנמוכותבמבכירות

ביןאלההבדליםהתנובה.גבוהותבמבכירות

מןנובעיםההנבהרמותוביןלפרותמבכירות
החודשיתהירידהבגודלביניהםההבדלים

יותרגדולהזאתירידההשיא:לאחרבתנובה

יותרהיאגדולהוכןבמבכירותמאשרבפרות
הפרותשללממוצעמעלשמניביםבפרטים

באלהמאשרעדר,באותותחלובהאותהבנות
זה.לממוצעמתחתשמניבים

מבנהעלהתחלובההארכתמשפיעהכיצד
המנוחה/ימיהגדלתשלהכדאיותהעדרז
השפעותלאורגםנבחנתהתחלובההארכת
הארכתשבומצבלהיותיכולשלה.נוספות

תהיהאםגםההכנסהאתתגדילהתחלובה
אתחישבנוהפרטנית.בפרהלי"כבחמ"מירידה

ימיהגדלת(התחלובההארכתשלההשפעה

העדר.שלהמבנהעלכולובעדרהמנוחה)
שלהארכתהכי2(,טבלה(העלוהחישובים

ל-13מ-וומעברהשפעתשלמחושבותתוצאות2.טבלה
העדר.מבנהעלהנבהחודשי
חודשפרותעגלותביןמרווח

ממוצעתחלובה)%(חולבותפרה,שנה.חודשים)(המלטות
120.44835.0

-

130.41855.5
140.38866.0
150.35876.5
160.33887.0

ההמלטות.מכללעגלותו-48%ימים7עדתמותה8%לפי"

הגדלת(חודשיםל-13חודשיםומ-והתחלובה
ל-15חודשיםמ-13המלטותביןהמרווח

החולבותהפרותשיעוראתמגדילהחודשים)
נמצאהבוהתחלובהחודשל-87%,מ-85%
ל-מ-5.5עולהבעדרהממוצעתהחולבתהפרה

פוחתלשנהלפרההנולדותהעגלותמספר6.5,
גילעדתמותה896שלבהנחה(ל-0.35מ-0.41

מקבילהירידהחלהנקבות),48%ושלימים7

לשיווק,אולגידולהימיניםהעגליםבמספר

24-0בגילהעגלותמספרזאתובעקבות

ל-0.70.מ-0.82קטןלפרהחודשים

ייצורעלהעדרבהרכבהשינוימשפיעכיצד
שלההשפעהחושבההעדרזשלהכלליהתמ"מ

עדר,שלהחמ"מתנובתעלהתחלובההארכת
במשקלהירידהשלההשפעותשילובתוך

שללי"כ,החמ"מתנובתעלהיובשתקופת
הפרותשלהממוצעבתחלובהבחודשהעליה

החולבות.הפרותבאחוזהעליהושלהחולבות,
מצביםעבורלערוךישהזההחישובאתכמובן,
החמ"מ.בתנובתחודשיתירידהשלשונים

ויבשות),חולבות(פרות100המונהבעדר

הגדלת(חודשיםל-13ומ-והתחלובההארכת
תביאחודשים)1ל-5מ-13המלטותביןהמרווח
בייצורק"גו-240,480,720960,שללירידות
הירידהאםהעדר,שלהחודשיהחמ"מ

0.5,1.0,שלהיאהחולבותבתנובתהחודשית
בהתאמה.חמ"מ,ק"גו-1.52.0,



שלוהשלילייםהחיובייםההבטיםהםמה
להארכתכינובעהנ"למןהתחלובה?הארכת

החמ"מייצורעלחיוביתהשפעהאיןהתחלובה

הואבעדרהחולבותבאחוזהשינויהעדר,של
הארכתשלהחיוביתהתמורהולכןהקטן,

הכלכליהנטלשלבהקטנהמקורההתחלובה

להקטנהכילהבליט,ישהגידול.שלוחתשל
השפעהגםישהגידולשלוחתשלזאת

ייצורשלהקטנהגםבהישבאשרשלילית,
עגלים.

הגידול?שלוחתבצמצוםחסרונותישהאם

זהצמצוםשלהיתרוןאתלסייגישכאן
בחודשיים,התחלובההארכתהגידול.בשלוחת

מספראתמביאהתחלובה,חודשיל-13
בהנחה0.35,שללערךלפרההנולדותהעגלות
קרוביגיעערךזה896.שלהםהעגלותשהפסדי

אופרות,שלהשנתיתההוצאהלשיעורמאד
פרותהוצאתשלבמקריםכמוממנו,למטהאף

בהמלטה,תקלותעטין,דלקותשלמסיבות
יותראלהגידולשלהתמותהעלייתאומחלות

ב-2התחלובההארכתאחרות,במיליםמ-896.

קטנהרזרבהעםהמשקאתמותירהחודשים
היוצאות.הפרותלהחלפתגידולשלמאד

אתגםמקטינהתחלובהשלזאתהארכה
הגדלתשללאופציהלהגיבמשקשליכולתו
שלהיחסיהייצורכושרבדברלמידעאומכסה
עשויהמשקאלהבמקריםשונים.פריםבנות

ובמחירהרותעגלותבזמינותתלוילהיות

שלהן.

אתלהגדילמשקמתחילמאזחולףזמןכמה
בוהעדרלמבנהמגיעשהואועדהמנותהימי
היאמההמבניזהשינויפדיאתקוטףהוא

רוצההואאםמשקשלהתגובהמהירות
בחנולקדמותו?התחלובהאורךאתלהחזיר

השינוייםהשינויים.שלההתייצבותזמניאת

ושיעורהחולבות,אחוזהחמ"מ,בתנובת

שינוימראשיתשנהתוךמתייצביםההמלטות
הגידולבשלוחתהירידהאךהמנוחה.ימי

כ-3כעבורהסופיהערךשלב-9096מתייצבת

הדרושהזמןגםהואזה.)1תרשים(ויותרשנים

מתחילתבעדרלפרהחודשים)ו-24בגיל(העגלותמספרשלההשתנותמהלךתרשימו.
המלטות.ביןחודשיםו-14,1516,שללמרווחיםהריקימישלהשינוי

הריקימימשינויחודשים

ביןחודשים

המלטות

שש--14
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לקדמותה.הגידולשלוחתשלגודלהלהחזרת
מופיעההעיקריתהתרומהכיהדברמשמעות

תופעההמנוחה.ימישלהשינוילאחררבזמן
להגיבמשקשליכולתואתמקטינהזאת

לעליותלהגיבאומכסה,הגדלתשללאופציה

בגידול.הפסדיםאופרותבהוצאתחולפות

הארבתיתרונותאתלהשיגניתןהאם
אתלהאריךבמקוםלהאריכה?מבליהתחלובה
הכרוכותהשליליותהתוצאותעלהתחלובה,

גודלהאתלהתאיםהאפשרותקיימתזה,בצעד
בעתהחזוייםלצרכיםהגידולשלוחתשל

בגידולההפסדיםלשיעורבהתאםכלשהי,
עקבהמשתניםהפרות,הוצאתולשיעור
במכסתהעמידהוצורכירביה,בעיותמחלות,
צריכההגידולשלוחתשלזאתהתאמההחלב.

שבה,הפרטיםביןסלקציהידיעללהיעשות
ובהתאםהעגלותשלהתפתחותןעלבהתבסס

הצפויהיחסיהייצורכושרעלעדכנילמידע

היחסיהייצורכושרכילזכור,חשובשלהן.
הזרעתמזמןלהשתנותעשויעגלותשלהצפוי
לגילמעברהעגלהלהתפתחותועדהאם

במבחן.פריםלגבירקלאנכוןזהדברהקריטי.
שלהעתידיתבהתפתחותןהפוגעותמחלות
חודש-חודשייםבגיללהופיעעשויותהעגלות

העגלותביןזאתסלקציהלקייםהיכולתויותר.
הגידולשלוחתשלגודלהכאשרמצטמצמת

הפרותשלהשנתיהיציאהלשיעורמתקרב
מרביתאתלגדלונאלציםבגידול,וההפסדים

להמלטה.עדהעגלות

סיכום

המנוחה/אורךימיאתלראותחשוב
המנוחהימיהגדלתממשק.כאמצעיהתחלובה
גופניתהתפתחותלהשיגמאפשרתבמבכירות

המנוחהימישלפרטניתהתאמהובפרותרצויה,
בהמלטהרצויגופנימצבלהשיגמאפשרת
עונתיות.ייצורמכסותהשגתוכןהעוקבת,

המנוחה/אורךימיאתלהתאיםמאמץ
מחייבוקבוצותפרטיםשללדרישותהתחלובה

החמ"מתנובותהגופני,מצבםאחרמעקב

אלהוקבוצותפרטיםשלהרבייתיוהתיפקוד
הממשק.שלחיוניכמרכיב

מדיניותהיאהתחלובותשלגורפתהארכה

ניתניםיתרונותיהואילוכלכלי,לסיכוןשתגרום

להמירהישאחרים.באמצעיםלהשגה

יחדהתחלובה,אורךשלסלקטיביתבהתאמה

בהתאםהגידולשלוחתשלגודלהויסותעם
העגלות,ביןוהסלקציההפרותהחלפתלצורכי

במכסתהעמידהשלשיקוליםשילובחוך
הארכתיתרונותעלשומרתזאתגישההחלב.

ג5ףבחסרונותיה.להסתכןמבליהתחלובה,

והחלב"הבקרוכמשק

כוללוהחלב"הבקרמשק"שלהחוברותקבלתעבורהחתימהדמיאתלחדשהעתהגיעה
כפינוסףמודפסחומרוכלולועזית,בעבריתהסיכומיםחוברותומעש",חקר"שלאחתחוברת
לאינפלציהמעבראףגדלההחוברותהוצאתשעלותמאחר2001.לשנת-פעםמדישיוחלט

ש"ח1ל-17המנוידמיאתלהעלותסוכםבצבעים,ותמונותגראפישיפורבגללגםמעטולא

מע"מ).כולל(

להודיעיששחלפה,בשנהחתומיםהייתםעליהםהעותקים,מספראתלשנותברצונכםאם

למספרכאישורזאתנראהשינוי,עלהודעהנתקבלהולאהיהבהקדם.המ"בלמשרדיכךעל
שעברה.בשנהכמועותקים

שלהסדירההופעתולהבטיחמנתעלינואר,חודשסוףעדהמנוידמילתשלוםדאגואנא,
הנוערכתבמועד.למנוייםהחוברותומשלוחוהחלב"הבקרמשק"


