
פוריותטיפוח
ICAR+INTERBULLננססיכום

הקדמה
וטרינר),(פטרהיזםובבעלותפרטיתהחברה
.1999בשנתנוסדההחברהוחקלאים.וטרינרים

זרעתאי(ממויינתזרמהלמכורהחברהמטרת

לנקבה)המיןכרומוזוםאתנושאיםאשר
Schwyz.בעירממוקמתהחברהלחקלאים.

16ע"יהמתופעליםופריהמעבדהלחברה
הטריהוהזרמהמירוק,עובריםהפריםעובדים.

מליוןשנימכילהממויינתזרעמנתכלממויינת.

זכרמיןעםהתאיםנקבה.התאיםומיןתאים

עלההפרדה.תהליךלאחרנשפכיםמוגדרולא
הנידוןבתהליךובעולם,בשוויץהתוצאותפי

מ-90גבוהממויינתמזרמהעגלהלקבלהסיכוי

ובדיקותכיולבשלבינמצאתהחברהאחוז.

מסחריתלפעילותעברהלאועדייןהשיטה,

מלאה.

תוצאות
הזרעתאיאתהממיינתהמכונהבעזרת
כלומרבשעה,קשיותחמשלייצרמצליחים

100שלייצורמאפשרתהיממהסביבעבודה
שלמרביקצבעלמצהירהמכשיריצרןקשיות.

כ-100נולדועתהלעתבשעה.מנותשבע

היתהאחתעגלהורקממויינתמהזרעהעגלות
אחוזהחברה,נסיוןפיעלגנטי.פגםעם

במקצתנמוךממויינתמזרמהההתעברות
יותר.גבוההעדריםביןהשונותאולםמהרגילה,

נצפתהטובלאהפוריותממשקבהםבמשקים
ההתעברותבאחוזמשמעותיבאופןירידה

לרגילה.יחסיתממויינת,זרמהבשימוש

הממויינתהזרמהייצורמערכתכללית,

בתהליךקטנה,אפילוהפרעה,וכלרגישה

הזרמה.באיכותדרסטיתלפגועעלולההייצור

עגלותעלהנסיונותכלאתמבצעתהחברהלכן
להערכתגבוה.התעברותאחוזעםאוכלוסיה

אתליישםהרוצהלאירגוןהחברה,מנהל
וייצובלכיולשנתייםדרושותהנ"להטכנולוגיה

המערכת.

כלכליותכדאיות

בהםסקריםהחברהביצעהההקמהבתהליך

אתלאמץמוכןיהיההאםהרפתן,אתשאלו
מנתתמורתלשלםמוכןיהיהוכמההטכנולוגיה

מ-הגבוהבסיכויעגלהלקבלתממויינתזרמה

שלשמרנותולמרותההפתעה,למרבה9096.

אתלאמץמוכןרובוהשוויצי,הרפתן
כ-$25שלתוספתלשלםומוכןהטכנולוגיה

בוחישובביצעההחברהממויינת.זרמהלמנת

המשתמשלרפתןהרוותשתוספתהתקבל,

בהנחהלעגלה;כל-$300שווהממויינתבזרמה

למנתכ-$150נקבל50ההתעברותשאחוז

לגבותניתןשיהיהמשוכנעיםבחברהזרמה.

צורתנבדקהבהמשךלמנה.$50שלתוספת
התוספתאתלשלםמעדיפיםהרפתניםהחיוב.

חששו)(טעמים:משניוזאתחיהלעגלה
יותר,נמוךהתעברותאחוז)2(גנטיים,מפגמים

הנוכחית.לשיטהיחסית

זרמהלמכורשיצליחומשוכנעיםבחברה
וירוויחו.ממויינת

המ"בעזרא,אפרים

2002מאי25-24בשוויץ,א-81%בחברתפגישהסיכוםו.
עזראואפריםשטורמןחייםובהשתתפותערבאמירביוזמתהתקייםהביקור
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קשיים
xv.חברתע"ימסופקלהפרדההמכשיר

במספרקשייםמערימההחברההיזםלטענת
תחומים:

לפסיםמעברלאחרתמלוגים.*
שלבסכוםתמלוגיםדורשתהחברהמסחריים,

למנה.$5

בתנאיהשיטה.למסחוררשיון*

לתקופהמחוייבהרוכשXYעםההתקשרות

שלמדעיתותרומההוכחהלאחררקהרצה.של
המסחרי.לשלבהמעבריתאפשרהשיטה

מעורבתXYחברתהתערבות.ש4
בחברה.החלטותבקבלתמסויימיםבתחומים

לשנותהשוויציתמהחברהדרשוהםלדוגמה,
היההדברGENETICS;SEXYשהיהשמהאת

מרוצהאינוהיזםניכרות.בהוצאותכרוך

פרטיעללהקפידוממליץXYההתערבות

xY.עםהחוזה
סיכום

רחביבכלחברותעובדת.השיטה*

שניתןומאמינותאותהמאמצותהעולם
מיישומה.להרווית

רגישותמקצועיים:חסרונותקיימים*
התעברותאחוזנמוך,הפרדהקצביתר,

באופןלרדתעלולמסויימיםבמקרים
משמעותי.

כספיתהשקעהדורשהשיטהיישום8

גדולה.

והפעלתלימודמשךהיזםהערכתפיעל8
כשנתיים.השיטה

בארץ,השיטהאתלאמץרוציםאם8
לבצעהמאפשריםהפרמטריםכלנמצאים
כלכלי.ניתוח

2002מאיINTERBULL27-26,כנס2.
היתההנוכחותהאחרונות,בשניםכרגיל

הבאים:הנושאיםעמדוהפרקעלמרשימה.

ביןגנטייםאומדניםשיטתשיפורא)(

מדינות.

קלותמשניות:לתכונותבינ"למבחניםב)(

גופני.ושיפוטהישרדותבהמלטה,

במדינותפריםבמבחניהתפתחותג)(

השונות.

נתונים.איכותד)(

ביןגנטייםאומדניםשיטתשיפודא)(
מדינות
Weigel.שונהגישההציגהחוקרמארה"ב.א

ב'משקבעברשנסקרההבינ"ל,פריםלמבחן

האומדניםמספרהנוכחיבמבחןוהחלב'.הבקר
המדינותלמספרשווהלפרהמחושבהגנטיים

מספראתלהקטיןבכדיבניתוח.המשתתפות
מציעהחוקרהמשתמש,עלולהקלהאומדנים

הפרדהלפייתבצעבינ"לפריםשמבחן
בהןבמדינהתלותללאמשקיםשללקבוצות

מכונההקבוצהדומים,בתנאיםנחלבותהפרות
תקטיןלאשכולותההפרדה(Cluster).אשכול

במקוםלשבעהפרשלהאומדניםמספראת
לפךההחלבכמותהאשכולמאפייני30,מצל

גודלביממה,החליבותמספראקלים,בעדר,
סביבתיים.מאפייניםועודהעדר

רבבינ"למודלבדקהחוקרמגרמניה..2טן]
הורשהערךהנוכחיבמודלהקיים.מולתכונתי

לחישוביםמוצאנקודתמהווהפרשליחיד
נאמדובמחקרהבינ"ל.במבחןהשונים

הרב-תכונתי.המודלפיעלהגנטייםהפרמטרים

LYDYield)Lactationנתוניהכילהנתוניםקובץ
,(Deviationמהמקבילותהפרהייצורסטיית

איטליהגרמניה,צרפת,מדינות:מ-ארבעבעדר,

בכלפרלכלכלומר,ו-3.לתחלובותוהולנד
הושוובניתוחהורשה.ערכישלשההיומדינה

תכונהארצותארבעהנוכחיהמודלתוצאות
ארבעהרב-תכונתי,למודלחלב),ק"ג(אחת

ו,בתחלובהחלבק"ג(תכונותשלושמדינות
זוגבהינתןהתקבל:3(.ובתחלובה2בתחלובה

מספראותובתוךהגנטייםהמתאמיםמדינות
ביןהמתאםמאשרגבוהיםתמידהיותחלובה

דוגמה:ל-2.לאאך1,3שונותתחלובות
היה)11,(לתחלובות)8,4(מדינותביןהמתאם

תחלובותמאשרוגבוה0.88
)2,2(למתאםלאאך)1,2(,)1,3(,)2,1(,)3,1(

0.87.)3,2(2תחלובהשלובמקרה0.81
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היוהרב-תכונתיהמודלשלהתורשתיותערכי

להריץניתןהחוקר:מסקנתמהרגיל.גבוהים

והואבינ"לפריםלמבחןהנ"להמודלאת
מהקיים.יותרמדוייק

Prins.,[).היתכנותבדקהחוקרשבדיה.ז

הואהעטיןאינדקסעטין.לאינדקסבינ"למבחן
בריאותאתהאומדותתכונותמספרשלחיבור

ושונהבאירופהמקוגלהאינדקסהעטין.
בדנמרקלדוגמה:המדינות.ביןבמרכיביו
אופיקדמי,עטיןעטין,עומקמכילהאינדקס

עומקבהולנד3-1;עטיןודלקותסת"סחלבני,
קדמיעטיןחליבה,מהירותפטמות,אורךעטין,

בארה"בעטין;ודלקותסת"סבשבדיהוסת"ס;

הגנטייםהפרמטריםנאמדובמחקרסת"ס.רק
מסקנתמדינות.וביןמדינהבתוךתכונותבין

בגללעטיןלאינדקסהמרהלבצעלאהמחבר,
וכןארצותביןהתכונהבהגדרתהבדלים
השנים.לאורךהגדרותשלשינויים

אשרשיפוטנתונינותחומהולנד..de)3נ0ח"
דוגמאות:הזמן.עםשינויעברההתכונההגדרת
אורךלפיהיתה91שנתעדגוףעומקהגדרת

ביחסגוףורוחבעומק96ועדמ-91הצלעות,

ביחסהבטןחללועומקרוחבמ-96לגובה,

היתה96שנתעדקדמיעטיןהגדרתלגובה.
מידת96משנתלגוף,קדמיעטיןביןהזווית

בטןמשטחלביןהקדמיהעטיןביןהקשרחוזק
זוויתהיתההטלףזוויתשלההגדרההפרה.

האחוריבחלקהנוצרתהזווית96משנתהטלף,

חישבוהחוקריםהשיער.לקוועדהפרסהשל
ביןהתכונותשלגנטייםומתאמיםתורשתיות

בתוךהמתאמיםהשינוי.ואחרילפניארצות
היוהשינויואחרילפניהתכונותביןהולנד

0.91.הדגלזוויתלהוציא0.95,מעלגבוהים
איטליה,ארה"ב,לקנדה,הולנדביןהמתאמים

שינוילאחרהשתפרווצרפתאנגליהגרמניה,

החוקרים,פיעלבממוצע.ב-0.08,ההגדרה
התכונותהגדרתביןתקן)(מקרבהנובעהשיפור

לתכונותתקןהגדרתמסקנה:המדינות.בין

לשפרעשויהמדינותכלאתישמשאשרשיפוט
מדיגות.ביןהגנטיהמתאםמהימנותאת

משניות:לתכונותבינ"למבתנים)3(

גופניושיפוטהישדדותבהמלטה,קלות
נוספיםלגזעיםפריםמבחנימבצעהאירגון

גרנוי,ג'רזי,סימנטל,כמוההולשטיין,מלבד
נאמדובהןעבודותהוצגוועוד.איירשייר

Brownלגזעיגופנילשיפוטהגנטייםהמתאמים
swiss.)3ט(זח5(ע-ו

להמרהנוספותתכונותלכלולמנסההאירגון
עםובשיתוףהאירגוןבעידודבכנסבינ"ל.
לתכונותראשונותעבודותהוצגוחוקריו

בעבודותוהישרדות.ולדותתמותתהמלטות,
ישראל.השתתפהאלה

Pasman.[.לתכונותההשוואההציגמגרמניה
הבאות:הארצותאתכללהמחקרהמלטה.

ישראל,צרפת,פינלנד,דנמרק,גרמניה,קנדה,
אתפירסםלאהחוקרוניו-זילנד.הולנדשבדיה,

שישמצייןאולםהמלאה,המתאמיםמטריצת

לתכונותבינ"למבחןלקייםטובהאפשרות
המדינות,לכלנכונההמסקנהבהמלטה.קושי

בקשריםמיעוטבגללופינלנדישראללהוציא
ממוצעביןביותרהגבוהההפרשהגנטיים.

המחושבלזההנ"להחישובשלהאומדנים
הסיבהבצרפת.לפריםהיההמוצאבארץ

במודלמשתמשתשצרפתכיוןהגבוה,להפרש
המדינות.יתרמאשרשונהנתוניםניתוח

LindeDerVan.[.אתניתחהחוקרמהולנד
הבאות:הארצותאתכללהמחקרההישרדות.

דנמרק,גרמניה,הולנד,צרפת,ארה"ב,קנדה,
וניו-זילנד.ישראלאיטליה,צ'כיה,שבדיה,

היוביותרהנמוכיםהגנטייםהמתאמים
ישראלביןהמתאםהמדינות.יתרעםלישראל
גין0.16.=והולנדישראלובין0.46=וארה"ב

יותרגבוהיםהיוהמתאמיםהאחרותהארצות

0.8ייצור,מתכונותמשמעותיתנמוכיםאך
גםהמלטה,לתכונותבניתוחכמוומטה.

ביןגנטייםקשריםשלמיעוטהיהבהישרדות
המדינות.לשארישראל

.
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לייצורהישרדותביןשהמתאםנמצאמדינה.
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Powell.חושבוהישרדות.ניתוחמארה"ב.ן
בתוךוייצורהישרדותתכונותביןהמתאמים

לייצורהישרדותביןשהמתאםנמצאמדינה.

גםוהיויותרנמוךבאחרות0.51,בישראלחלב
0.25ארה"ב0.09,קנדהכמולאפס,קרובים

כמוההישרדותהגדרתבארה"ב0.11.ובהולנד
יציאה.ועדראשונהמהמלטהימיםבישראל,

הפרההישרדותשונה,ההגדרהבהולנד

מתנובתמנוכהיציאהועדראשונהמהמלטה

היהלהישרדותסת"סביןהמתאםהחלב.

שוויץ0.3-0.2,שלבטווחהמדינותביןדומה

החוקרים:מסקנת0.46.עםחריגההיתה

לביןהישרדותביןהשונותבארצותהמתאמים

מקריםלהוציאעקביים,היוהאחרותהתכונות

הישרדותמבחניליישםגיתןולכןמיוחדים
בינ"ל.

במדינותפריםבמבחניהתפתחותג)(

השונות
olori.,למצואהמחקרמטרתאירלנד.אץ

בנותלפוריותביותרהטובהאומדןאת
איןבאירלנדבאירלנד.חו"ללפריוהישרדות

מייצגהמלטותביןמדווחולכןהתעבדזתנתוני

במחקר,שהשתתפובמדינותהפרה.פוריותאת
איטליה,גרמניה,פינלנד,דנמרק,ניו-זילנד,

הפוריותנתוניקיימיםוצרפתאוסטריה,

חוזרותבלתיוגרמניהאוסטריהשונות.בצורות

לגביכנ"ליום.56חוזרותבלתידנמרקיזם,90

מחושבתהתכונהמהמדינותבחלקהישרדות

בחיזויועקיף.ישירבאופןובאחרותישירבאופן

לדוגמה:שלה.הווריאציהמדינהלכלנמצאה

באירלנדהולנדפריהישרדותאתהאומדמודל

בהולנד.הפרבנותופוריותהישרדותאתכולל

ביןהמרווחאתהולנדלפריהאומדבמודל

להזרעהימיםנכלליםבאירלנדהמלטות

בנותשלחלבוייצורפוריותאינדקסראשונה,

מכללפריםהמקדמיםחושבוכךבהולנד.הפר

אךמענייןהרעיוןכלליתבניתוח.שהיוהארצות

בשוטף.התעסקותהרבהדורש

Fuerst.[,.לבדוקהמחקרמטרתאוסטריה
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נמצאותהנ"להמדינותוגרמניה.אוסטריהפרי
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כלומרמקצועי,אלאטכני,אינוהאיחוד
מאוחדיםהארצותשתישלהגולמייםהנתונים
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מיושם.אינואךשניםשלעבודהלאחרפותח

CDNDairy)Canadianאךמיושםהמודלבקנדה

(Networkבגיןקורנלאוניברסיטתע"ינתבעת

בהליכינמצאהפטנטפטנט.זכויותהפרת

Interbull11Icarהאירגוניםבאירופה.רישום
כפטנטהמודלרישוםלמנועמתגייסים
התקציבייםהלחציםבגללכללית,באירופה.

פטנטיםרישוםשלהמגמהגוברתהחוקריםעל

ונסגר.הולךלמידעפתוחשהיההמחקרועולם

Juda.,החזוןאתהציגהחוקרפינלנד.נ
ותוכניתפריםמבחןכוללהחזוןהסקנדינבי.



המדינותל-4משותףפריםמבחןאחת.טיפוח

לדיוקיגרוםופינלנדנורבגיהדנמרק,שבדיה,

הפריםשלהגנטייםבאומדניםיותרטוב

יהיהגזעיםלפיהנבחניםהפריםמספרוהפרות.

כזאתתכניתליישםניתןהמדינות.ביןמתואם

ואינדקסהארצותביןדומיםממשקתנאיבגלל

ופוריותבריאותאתהמדגישיםדומהטיפוח

הפרה.
Biffani,5..הטיפוחאינדקסאיטליה

במשקלחלבכלל:והואILQMהיההאיטלקי
עטין53.696,חלבון5.696,שומן20.896-,

4.296,ליגמנט3.496,אחוריעטין3.8%,קדמי

3.496.פטמותמיקום5.2%,עטיןעומק
(,Productionק75החדשושמושונההאינדקס

Type.(Functionality,נגרמובאינדקסהשינווים

הרפתןשומן:חלבון,ביחסשינוייםבגלל
הנוזלים,עבורהקנסאתאהבלאהאיטלקי

לבריאותהקשורותנוספותתכונותהכללת

הייצור:תכונותשלבאינדקסהחלקהפרה.
חלבוןז1חא,33.0+זמזשחחא,11+590.0בלחקו1+57.1שש")ג"ק,14.0

6096,מהווהבאינדקסהייצורתכונותמשקל

חלבוןק"ג296,ןמוש29669~,שומןק"גכאשר

התכונותאינדקס396.חלבון42%%,
ציוןהבא:באופןבנויוהשיפוטהפונקציונליות

1396,שלבמשקלICMעטיןאינדקס4%,כללי
הישרדות696,במשקלIAPרגלייםאינדקס

P'rהחדשבאינדקסשימוש896.וסת"ס1096
בק"גיותרגבוההגנטיתלהתקדמותיגרום

השומןבאחוזמעטהירידהוחלבון,שומןחלב,
העטיןבמבנהירידההחלבון,באחוזויותר

בסת"ס.ושיפור

Rensing,5..הגרמניהטיפוחאינדקסגרמניה

RZGפוריות,שיפוט,ייצור,תכונותמכיל

האינדקסאתהציגהחוקרוהישרדות.המלטה

באינדקסהעיקרייםההבדליםבגרמניה.החדש

ההישרדותמשקלבישןהישן:לעומתהחדש

באינדקסההישרדות2596;ובחדש696היה

אתוכוללתיותררחבההגדרהבעלתהחדש
רגליים,גוף,עומקסת"ס,הישירה,ההישרדות

תכונותמשקלבהמלטה;וקלותקדמיעטין
ירידהישכאשרל-5096,מ-5696ירדהייצור

על596שללקנסומעברהחלבוןבמשקל

העטיןאינדקסמשקלהקטנתמאפס;הנוזלים
באינדקסהגנטיתההתקדמותל-596.מ-14%

שומןחלב,לק"גיותרקטנהתהיההחדש

התכונותחלבון.ב-%משמעותיושיפורוחלבון,
במקום.יותראופחותנשארוהמשניות

MrodeR.A..לבדוקהמחקרמטרתמאנגליה

שלדו-חודשיתביקורתעללהסתמךניתןהאם
אתאמדהחוקרופרות.פריםלמבחןסת"ס

בחודשאחתביקורתלפיהגנטייםהפרמטרים
תורשתיותבחודשיים.פעםביקורתולפי

היוהפרתימהאפקטהנובעתוהשונותהתכונה

נמצאהאולם,הביקורת.צורותבשתידומים
האומדניםבדיוקאחוז8-7שלממוצעתירידה

ישלחודשייםאחתלביקורתלכן,הגנטיים.

גנטייםאומדניםעלמובהקתשליליתהשפעה

מומלצת.ואינהצעיריםפריםשל

נתונים.איכותד)(

Mattalia,5..המלצותהוציאההחוקרתצרפת
בצרפתבצרפת.צעירפרשלהזרעותלפיזור

קשוריםהמרכזיםגדולים.הזרעהמרכזישלושה

ו)(העיקריות:ההמלצותגיאוגרפיים.לאזורים

צעירפרעםמההזרעות~roלפחות

פרותשלהגנטיתהרמה)2(במבכירות;

דומהלהיותצריכהצעיריםפריםע"המוזרעות

)3(נבחנים;פריםע"מוזרעותאשרלפרות

בטווחממליטההצעירהפרשלשהבתלבדוק
בגיללהמלטהראשונה.להמלטההממוצעהגיל

עוצבה)4(החלב;כמותעלחזקההשפעהצעיר
צעיריםפריםשלזרמהלמעברארציתתכנית

ישפוטשופטגופני,שיפוט)5(המרכזים;בין

המלצותהצעיר.הפרמבנות1/3היותרלכל

הפריםמבחןדיוקאתלשפרנועדואלה

הצעירים.
שלהיוםסדרבראשנמצאתהנתוניםאיכות
נתוני)1(מישורים:בשלושההטיפולהאירגון.

אתהשולחתהארץבתוךהגנטייםהאומדנים
בינ"ל;פריםלמבחןהשיטהאיכות)2(הנתונים;

נתוניהבינ"ל.במבחןהתוצאהאיכות)3(

באמצעותנבדקיםהשולחתהארץשלהמבחן
גנטיתשינותכמו:גנטייםפרמטריםחישוב

השווההמנדליתהסטיהממוצעשנים,לאורך

המדינותל-4משותףפריםמבחןאחת.טיפוח

לדיוקיגרוםופינלנדנורבגיהדנמרק,שבדיה,

הפריםשלהגנטייםבאומדניםיותרטוב

יהיהגזעיםלפיהנבחניםהפריםמספרוהפרות.
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ואינדקסהארצותביןדומיםממשקתנאיבגלל
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הפרה.
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הרפתןשומן:חלבון,ביחסשינוייםבגלל
הנוזלים,עבורהקנסאתאהבלאהאיטלקי

לבריאותהקשורותנוספותתכונותהכללת

הייצור:תכונותשלבאינדקסהחלקהפרה.
חלבוןז1חא,33.0+זמזשחחא,11+590.0בלחקו1+57.1שש")ג"ק,14.0
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בק"גיותרגבוההגנטיתלהתקדמותיגרום

השומןבאחוזמעטהירידהוחלבון,שומןחלב,
העטיןבמבנהירידההחלבון,באחוזויותר

בסת"ס.ושיפור

Rensing,5..הגרמניהטיפוחאינדקסגרמניה

RZGפוריות,שיפוט,ייצור,תכונותמכיל

האינדקסאתהציגהחוקרוהישרדות.המלטה

באינדקסהעיקרייםההבדליםבגרמניה.החדש

ההישרדותמשקלבישןהישן:לעומתהחדש

באינדקסההישרדות2596;ובחדש696היה
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גנטייםאומדניםעלמובהקתשליליתהשפעה
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קשוריםהמרכזיםגדולים.הזרעהמרכזישלושה
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השווההמנדליתהסטיהממוצעשנים,לאורך



האומדןפחותבנותיוסמךעלהפרלאומדן
האירגוןבנוסף,היוחסין.אילןעלהמבוסס

מבחןשלהמיטביתלצורההמלצותמוציא
חישובבמודל,גורמיםהמודל,סוגהפרים,

הבינ"להמבחןאיכותתיקון...גורמיתחלובות,

הגנטייםבפרמטריםשינוייםבאמצעותנמדדת

לאורךמדינהבתוךבשונותשינוייםזמן,לאורך
האירגוןהגנטיים.במתאמיםשינוייםזמן,

תוכנהשלהםהתוצראשרמחקריםמעודד
שלתיקנוןהמוצר,איכותאתתבדוקאשר

.Konig5משהנתונים...מבנהבמודלים,גורמים
Taubert.אתמציגהאשרתוכנהפיתוחיהציגוח
הפרים,מבחןאתובודקתהנתונים,מבנה

הגנטיים.האומדניםשלבדיקהכלומר

סיכום

)1(Interbullמבחניםהקרובבעתידיחשב
והמלטה,הישרדותנוספותלתכונותבינ"ל

בנות.פוריותרחוקהיותרובעתיד
מיושםTDMהבודדתהביקורתמודל)2(

בפיתוחונמצאוהולנדפינלנדבקנדה,
מעלשידלגובמידהנוספות.במדינות
המודלקורנל,שלהפטנטרישוםמשוכת

הקרובות.בשניםלסטנדרטייהפך
ציינוישראלשהשתתפההמחקריםבכל)3(

הארצותעםהמועטההקשריםמידתאת
בתכניתלהמשיךמומלץהאחרות.

לבחינתהעדרספרבוועדתשהתקבלה
מחו"ל.צעיריםפרים

הטיפוח.באינדקסהשינוייםתהליךממשיך)4(
ייצור,לתכונותמשקלפחותהכיוון:

ויותראחוז,60-50סביבהקונצנזוס

בנותפוריותהעטין,בריאותלתכונות
והמלטה.

מבחןהקלט,אחריומעקבאיכותבתחום)5(
הפריםמבחןוהפלטהמדינה,בתוךהפרים
רבים.משאגיםמושקעיםהבינ"ל

ביןפריםמבחניאיחודשלמגמהקיימת)6(
תנאילהןשישבמדינותההתחלהמדינות.
ותרבותית,גיאוגרפיתוקרבהדומיםסביבה

וגרמניה.אוסטריהסקנדינביה,כמו
מחקרייםפרויקטיםקיימיםבמקביל
מבחניםלאחדהאפשרותאתהבודקים

גרמניה,הולנד,למדינות,אירופהבתוך

ואיטליה.צרפת
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עולםבעברחשובות:נקודותמספרעלמצביע
הסמניםבעידןונגיש,פתוחהיההמידע/ידע

החסימהחסום.יהיהוידע/מידעפטנטיםירשמו

שוניםערכיםלקבלעלוליםשפרים/פרותתגרום

זהוואכןמידע,פעריכגללשוניםבמקומות
יהיולאהמרכזיםעליו.להתגברשיצטרכואתגר

געליגםאלהמידעאוספי/מנתחי/מספקיעוד
לאחשיבותקיימתהחסוי.למידעלהגיעיכולות

מדינותביןDNAגםאלהמידעלהעברתרק
אחריבמעקבבעיקראפקטיםלאתרבכדי

שלמיידייישוםרואההחוקרגנטיות.מחלות
אבהותאימותתחומים:בשניגנטייםסמנים
לדעתו,BLAD.CVMכמוגנטייםופגמים
בטווחיהיהלאכמותיותלתכונותהיישום

התמריץמתוךתבואהגדולההדחיפההקצר.

עםבשר/חלבעלישלמווכאשראםהכלכלי,
האחרונותבשניםלדוגמה,מסויימים.גנועיפים

שמשלמיםמפנירקבסת"סגדולשיפוריש

עבורו.
Trivedi.כללימבטתיארהחוקרהודו.א,.ן
ניקוש/היצעמגמותהמתפתחות,במדינות

ל-בהתייחסוהאתגריםמבקר/צאןלמוצרים

.ICARהשניםב-18השנתייםהגדילהשיעורי
3.4,המתפתחותבמדינותהיוהחלבבצריכת

5.4במתפתחותבבשר0.7,במפותחות
במדינותהבקר/צאןכמות0.7.ובמפותחות

מתמדתבעליהנמצאתהמתפתחות
כמותלדוגמה:בירידה.ובמפותחות

ב-20גדלההמתפתחותבמדינותהבקר+בופלו

שבמדינותבעודכב-1591,האחרונותשנה

הגידולפוטנציאלב-2591.ירדההמפותחות
המחברהמתפתחות.במדינותנמצאהעולמי

לאותןיתרוןיתןהמתפתחשהשוקטוען
להציגהיכולתלהןשתהיהמתפתחות)(מדינות
וידע.טכנולוגיותתאמץאשרמדיניות

העוסקיםאירגוניםיספקואשרלשירותים
הדרכההזרעה,עדר,ספרחלב,ביקורת(בבע"ח
בהתקדמותגדולהחשיבותתהיהועוד)

בעידוד/חשובתפקידו(4ן-לולכןהמקצועית

אלה.מדינותשלהכוונה

Funk.(ע.)[,.שלמקצועימנהלדניסארה"ב
,ABSבהרצאתווטיפוח.להזרעהענקיתאגודה

מרכזיות.מערכותשללנחיצותןהתייחס
מחיראיכותי,בטוח,מזוןמבקשיםהצרכנים

משכנעמזוןעקביובאופןהאפשרויותבמסגרת
עללשמורצריכותהרישוםמערכותיותר.

באמצעותהקדמית.בחזיתאלהצרכים
אחרילאחורמעקבלבצעניתןאלהמערכות

אוטומטירישוםלצרכן.המעודכןהסופיהמוצר

הוצאותעללשמוריאפשראירועיםשל
מטיפוחמעבריהיההקרובבעתידסבירות.

חשובנושאופוריות.לבריאותייצורלתכונות
בשארות.הקרבההואלהדגיששצריך

מעלההמלאכותיתההירעהשלהאינטנסיביות
לפגמיםהסיכויואתבשארותהקרבהאת

עםלהתמודדביותרהיעילההדרךגנטיים.

אמין.רישוםע"יהיאהתופעה

Heringstad,8..;שניביצעההתוקרתנורנ:גיך
הטיפוחשלההשלכותאתבדקהבהםניסויים

בניסויהענוין.דלקותשיעורעלייצורלתכונות

חלבלייצורקוויםשניטיפחההחוקרתראשון,
)1989-1978(.שנים11במשךונמוךגבוה

שטופחוראשונותתחלובות1,427היובניתוח
הטיפוחנמוך.לחלבו-1,069גבוהלחלב

התקבלמתאימים.פריםעםהזרעהע"התבצע
קליניותדלקותבשיעור3.196שלהפרש

ההתקדמותנמוך.לחלבשטופחהקולטובת
הנמוךהחלבלקוהדלקותבשיעורהגנטית
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רובוטיתחליבה
לבצעכיצדשנושאם,עבודותמספרהוצגו
החליבותמספררובוט.עםבמשקחלבביקורת

חליבהעםבמשקהחולבותלפרותביממה

בחליבהלפרהמפרהשונהלהיותעשוירובוטית

בוהזמןפרקחשובולכןשש.ועדאחת

כלאתלתפוסכדיהבקבוקיםדגימתמתבצעת

קנדה,מצרפת,עבודותפיעלבביקורת.הפרות
לביצועהמומלץהזמןפרקוהולנדגרמניה

זאתבצורהביממה.שעות17הואחלבביקורת

אמינותמושגתוכןמהביקורתפרותבורחותלא

ק"גחישובהיומי.וחלבוןשומןלאחוזגבוהה

ממוצעסמךעליהיהלרכיביםהמותאםהחלב

עבודהמתוךהאחרונות.החלבשקילות12
מ-Buenger14.VITע"ישהוצגהמגרמניה

עלמצביעהאשרמעניינתטבלההתקבלה
ביום.אחתדגימהשלבמקרההביקורתאמינות

פיעלחישובביןוחלבוןשומןלאחוזהמתאם

דגימהפיעלחישובלביןביממההדגימותכל

החליבות.מספרשלכפונקציהבודדת

חלבוןשזמןדגימותחליבות
אחתאחוזמספרמספר

2
-

55,0020.830.96
355,3680.770.95
420,8080.740.94
53,2200.740.93
63420.730.93

חליבותשלושחולבתהפרהכאשרביאור:

שומןבאחוזהמתאםביום,אחתפעםודוגמים
האמיתיהשומןאחוזלביןהבודדתהדוגמהבין

נישדאל,למחקריםבדומהל-0.77.שווה

שלוששלבמקרהביוםאחתשדגימהנתקבל
אחוזבחיזויהאמינותאתמורידהחליבותויותר

באחוזופחותמשמעותיתבצורההיומיהשומן

החלבון.

ומעבדהעדרספרחלב,ביקורת
הרפתניםאירגוןויקטוריה,מחוזבאוסטרליה

באמצעותהחלבפרותאתסימנווהממשלה
דיסקבצורתהתגאלקטרוניים.אוזןתגי

קוראובאמצעותבעיןהמספרקריאתמאפשר
חלבביקורתהוצגהפסיבי.אלקטרוני

תגיע"ימזוהותהפרותאשרברפתהמבוצעת

בר-קודמדפסתקיימתברפתאלקטרוניים.אוזן

מודבקתוהיאלפרההתוויתאתמדפיסהאשר

הדוגמאותהחלב.אתדוגמיםשבוהבקבוקעל

נבדקותושםלמעבדהנוסעותהבר-קודעם

המכשיריםוסת"ס.לקטוזחלבון,שומן,לאחוז

הפרטיםאתקוראיםחלברכיביאתשבודקים

אתמשפרתהשיטההבר-קוד.תווימתוך
החלב.ביקורתאמינות

מחמםאשדבניו-זילנדדובוטפותחבמעבדה,

הבר-מתוויתהנתוניםאתקוראהדוגמאות,את

הבדיקה.לפסהבקבוקיםאתומכניסקוד

הבדיקה.דיוקאתומשפרכח-אדםחוסךהרובוט

תFarm))0תוך-הרפתמערכותבעולם,

גידוללפרות,בר-קודמהיר.בקצבמתפתחות

חלבמדישללכניסהדוחףהעדריםבגודל
פרוגסטרוןגוף/חלב,למשקלחישניםלמכונים,

אתמקלידיםשלתוכןמחשבתוכנותועוד,
הנתוניםמגווןופוריות.בריאותהייצור,אירועי

לתכונותגנטייםאומדניםלחשבמאפשר

האינדקסים.אופיאתמשנהאשרגורםהשונות,

לייצור.ופחותמשנהלתכונותדגשיותר
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