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ופוריות.הפריםמארבעתאחדלכלזה,במקרה0.26.
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הקרבהבמידתאלאגועבכלהפרותמספדעם
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קרבת-אומדנימתוךמתבררכךמאי-פעם.יותר

המובאיםestimates)(relationshipהדם

לעילהמצוטטתוסיקורהיונגשלבעבודתם
ב-3.4%הולשטיין:בגועשנערכו2(,תרשים(

ב-9.896ב-1976,7.3%ב-19285.296,1970,

1990.בשנתשל-ו198210.2
יותר,צרנהיההגזעשלהגנטיהבסיסכלומר,



מכאןבגזע.משפחותאוקווי-דםפחותעם
מעיןשהואאפקטיווי",אוכלוסיהגודל"המונח

אתכללייםבמונחיםהמודדגזעשלטכניערך
ז"אהייחודיים,קווי-דםאוהמשפחותמספר

איןאמנם,ביניהן.חפיפהשאיןהמשפחות

אםלאחרות,קשרבלילגמרישתהיהמשפחה

הגזעהתהוותבראשיתלהתחשבנרצה
באופןאךהיום.אחרמקוםבכלאובאמריקה

אוכלוסיהגודל"למונחבהקשרמעשי,
מאשריותרהמגמות,אתלהביןישאפקטיווי"

הולשטייןהגזעלמשל,מסויים.בתאריךהמצב

ב"גודלנאמדהו-80ה-70שנותשלבאמריקה

שונות.משפחות80שלאפקטיווי"אוכלוסיה

ל-37דרמטיבאופןהצטמצםזהמספר

זההג'רזיאצלהגזע;שלגנטיכבסיסמשפחות
ל-62,איירשיירבגזעמשפחות,ל-27הגיע

ובגזעל-55בשורטהורן-חלבל-42,בגרנזי
רקזהענייניםמצבמשפחות.ל-96שוויצי-חום

מאד,אינטנסיווישבירורנוספתפעםמבליט

גםהגנטית,ההתקדמותאתמובילאשר

הגזע.שלהבסיסאתמצמצם

הכלאה (Crossbreeding)ג

איפההגנטית,

הכל,אחריהבעיה?,,,,,.'לן"
!)',שש", מוצלביםקווי-דם-",י,,4,,,,,,,.

כללבדרךכאלההם,,!,,

,ל),,,,.,,
,1,,,,,,,,,,,,,4

נ!::י"יךנ:שאינםמשום

ן:גגלגי,":א~~קאששק

המשפחה.ממשפחה

הייצוראבדןאולם,

בשארותהגדלהו%מכלכתוצאההממוצע
שומןק"גו-0.7חלבק"ג23סביבלהיותנחשב

בגזעשולטמסוייםקו-דםשאםכך,וחלבון.
גנטיכושראבדןלידילהגיעכדיזמןמספיק
ישהבכורה,עלישתלטאחרקו-דםאזלייצור,
העבר.מןשנלמדמהזהמקום,מכללהניח.
בשיעוריההגדלהתנופתבעקבותזאת,עם

אנוהאחרונות,בשניםוקרבת-משפחהשארות
יתכן,מראש.נצפיםבלתילשטחיםנכנסים
בעולםההכרההיאמשמעותייותרשאפילו
פוריותהתכונותבחשיבותכולוהטיפוח

השפעהישבשארותלטיפוחעליהןובריאות,
הגנטיהפגםלאחרונהבנוסף,מובהקת.שלילית

CVMבטיפוחהכרוכיםהסיכוניםאתלנומזכיר

מבלידומים,קווי-דםאותםבסיסכלהגועכל
שהגברתלהניח,ישגנטיות.חלופותשתהיינה

החלבגזעיבתוךהמתמדתקרבת-המשפחה
המסחרייםהעדריםבעלישרבבעקבותיהתבוא

מתי(crossbreeding)גזעיםבהכלאתישתמשו

אותוטועןכךשניים.אועשורתוךשהוא
שבייצורהעובדה,ציוןתוךהנסןלסגנטיקאי

זהבצפון-אמריקהוצאןחזיריםלבשר,בקר



בכלוהודים,עופותבגידוללשגרה.הפךמכבר
קוויםביןהכלאותעלסומכיםהעולם

ולהגדיללהעשירמנתעלבשארות,מטופחים
העופות.שלהמסחריהייצוראת

culling)(Extensiveנרחבבירור
לטפחנהגוהולשטייןהגזעפיתוחמראשית

הגזע.אתלהשביחבמטרהמסויימיםקווי-דם
השמיע"כאילוהטבעשכאןזההואשקרהמה

שלזוגות30ישלבקרכידוע,קולו".את
כרומוזוםתורםהורהכלכאשרכרומוזומים,

אתבמקרהשמקבלתבהמה,זוג.לכלאחד
ההנחיהאתהנותניםאלה(אלליםאותם

הומוזיגוטיתנקראתכרומוזום,בכלהגנטית)
היאשונים,האלליםואם-זהגניםאתרלגבי

הטרוזיגוטית.

הםהוריהשנישלההיוחסיןשבאילןבהמה
משנייורשאללשאותוהואהסיכויקרובים,
אתמגדילבקווי-דםהטיפוחמעשית,ההורים.
ההומחיגוטייםהכרומוזומיםזוגותשיעור

הומוזיגוטייםגניםזוגותעםבהמהבאוכלוסיה.
במציאותאולם,בעקביות.זאתתכונהתוריש
שולטים),(דומיננטייםהםאלליםשכמהנמצא
נשלטים).(רצסיבייםהםאחריםבעוד

עםקשוריםהרצסיבייםמןרביםבמציאות,
בקווי-דםשטיפוחכךבלתי-רצויות.תכונות
שלהביצועיםמןמפחיתקרובותלעתים
טובהמורישותהבהמותמןרבותבעודהבהמה.
היהמקורןהמוקדמתהגזעטיפוחבתקופת
נהגוגםעתבאותההלואבקווי-דם,בטיפוח

עדרים.אותםבקרבומחמירמקיףבירור

Breeding)(Lineבעתידבקווי-דםטיפוח
לשיטתעתידישהאםהשאלה,נשאלת
שלא,טועניםהמומחיםבקווי-דם?הטיפוח

יתכןאולם,מסחריים.בעדריםשמדוברככל
טיפוחתכניותפיעלאומעוליםמטפחיםובידי
עשויההשיטהההזרעהושירותיעדרספרישל

השונותהמשפחותלשמירתנאותהדרךלהיות
היום.הקיימיםקווי-הדםאו

פריםאבותבאותםרקלהשתמשבמקום

מצמצםAnimalב-'Modelהשימיש"71
הגריהבסיסאתי

Animalה-'fifodelשיטתלכאורה,
דרךהיאהעולם,ברובכיוםהמשמשת

שללמשפחותנכוןאשראילמתןהגיונית
אמוריםואחיותאחיםשלביצועיהםפרות.
לצפותלמהביחסמנחהקולנולתת

שטרםכזאתכעיקרמסויימת,מבהמה
שאיןמשוםלרובבעצמה,נקודות"צברה"

קנה-לשמששיכוליםמשלהביצועיםלה
למשל).צעיר,פרכמו(לפוטנציאלמידה

ארץבכלהאלופותשרשימתמכך,התוצאה
קבוצותשלמוגבלמספרידיעלנשלטת

שפרותיוצא,פרות.שלמשפהותאובנות,
עםאךכשלעצמםמעוליםביצועיםעם

לקווי-הדםמוגבליםקרבת-דםיחסי
דרךואםאבותיהןדרךאם(השולטים
מגיעותלאפשוטשלהן)הפרותמשפחות
ה-'Animalשיטתפיעלהאלופותלרשימת

.Modelלתמוךעשוייםוההגיוןהמדעבעוד
מדחיקהזאתשיטהלמעשהכזאת,בשיטה
מקבלותביןהיואשרפרותמאותןאותנו
המנדליתהבדירהלפיגדולהכיהסיכוי

sampling),(Mendelian-שנכופרותאותן
שלהממוצעמןטוביותרהרבהגניםבהרכב

אתמפסידיםאנחנולמעשההוריהן.שני
בדדךהפרות.עולםשלהבודדיםהכוכבים

שהםמקווי-דםאותנומרחיקזהזאת
הגזעבתוךהכלאת-דחיקהשלתוצאה

,(OUtCtDSS)שונישלרבותכהלהוסיףשיכלו
לגזע.חיוביתורשתי

ידיועלוהמשפחותהקוויםכללרוחבבודדים
הגזעשלהגנטיהבסיסצמצוםליתרלגרוםכך
אותןבתוךבקווי-דםסגורלטיפוחאולי-

תכנוןדורששהדגרברורעתיד.ישמשפחות
באמצעותצעדכלביסוסעלוהקפדהמדוייק
יוצאיםפרטיםאותםלגלותהעשוייםזיווגים

שלהביצועיםממוצעיעלעוליםאשרהכללמן
נשמרותזהבאופןמשמעותית.במידההוריהם

ג%לעתיד.זמינותטיפוחיותחלופותכמה




