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 ,לכולם שלום

בפרים שימוש על ידיי תפעול התכנית היא חלק מהיא חשובה1  ,לרפתתכנית גנטית 

 גנטית1 המשביחים את העדר 

 ,איך להפעילם? באיזה פרים לבחור? מה השכיחות של הפעלתם בעדר? שאלות חשובות

  1ת"ובמשקפיים זר"בנסה להתמודד איתן1 הפעם, שבסקירה א

 

על ידיי אמריקאית, אלטאג'נטיקס הזרעה הכתבה שהתפרסמה באתר הבית של חברת ה

Chrissy Meyer1  כתובת הבאהיתן למצוא בהמקור נאת: 

 http://web.altagenetics.com/israel/DairyBasics/Details/11538_Genetic-thresholds-

versus-genetic-plans.html  

 

Genetic thresholds versus genetic plans 

 תכניות גנטיותספים גנטים לעומת השימוש ב

 יוחיובי באחוז  (ק"ג חלב 545פאונד חלב ) 1,000 עםתנו לי פר "

 "התעברות

אם אתם מזדהים עם המשפט הזה, כשאתם בוחרים פרים, אז אתם נמצאים בין יצרני החלב 

 1רבים של חלב והתעברויות קילוגרמיםאשר מפסידים 

כשאתם  ,לבחירת פרים ,וות גישה בעלת סיכוןהמסורתית, יכולה לה יםפים הגנטשיטת הס

 מקסימלית1 גנטית מכוונים להתפתחות 

ומבטלים לחלוטין פרים שלא  ,הורשההאומדני במינימלי  סף ,לכל תכונהאתם מסמנים כש

את הרמה ניף להויכולים לעזור , ההללו, אתם מפסידים מספר פרים ספיםעוברים את ה

 הגנטית לגבהים חדשים1

  כנית גנטיתסף גנטי לעומת ת

תוכנה או מה ושדרותבמידה  – בחשבון את שיטת הסף הישנה לבחירת הפרים קחולדוגמא: 

אתם תקבלו  1אחוז התעברות .1.פאונד חלב ומעל  ...,0פרים שהם מעל לבחור  מזריעמה

 01בטבלה המוצגים פרים 

 פריםב וזריעי הם, בהתאם לדרישותנאמנה ו מלאכתםאת  יםמבצע יםמזריעכיוון שה

 פיםסהיהיה אף גבוה מדרישות שימוש בפרים השונים, העומדים בדרישות הסף וממוצע ה

 1ושנקבע

 לקבל?הרפת יכולה האם זאת קבוצת הפרים הטובה ביותר שאולם, 

ענה על שת בתוכנית גנטיתהשתמש ל וכלנבחירת פרים, באופן  ,במידה ונחשוב אחרת

מבלי  לפי דגשים שונים ברפתהגנטיות שלנו1 התכנית תתבסס על אחוזי שימוש מטרות ה

  1להתחשב בספים



 %.0תכונות ייצור,  %.0 תכנית גנטית המשלבת דגשים של  פרים לפיבחירת לדוגמא: 

 1שיפוטתכונות  %.-ו ופוריות תכונות בריאות

א תהייה הגבלה לסף תכונה מסוימת ל, .:.0:.0, בעזרת שימוש בתוכנית הגנטית הזו

 01בטבלה המוצגים  הפריםלקבל חבילה גנטית כמו ונוכל  ,בפרים

 כנית גנטיתבחירה עפ"י ת :2טבלה    בחירה עפ"י סף גנטי :1טבלה 

 פ1 בנות % חלב )פאונדים( שם פר   פ1 בנות % חלב )פאונדים( שם פר

Al 0,0,0 .10   George 0,0., .10- 

Bob 0,0,1 .10   Henry 0,020 .10- 

Carl 0,0,. .10   Ivan 0,9,0 .10- 

Doug 0,.02 .10   Jack 920 010 

Ed 0,.01 .10   Kurt 9.. ,10 

 1.1 106,1 ממוצע   1., 101,1 ממוצע

 

-מעל לן: הש מתאים לדרישות הסף הגנטיות ,0בטבלה  ,מחמשת הפרים ,אפילו לא פר אחד

את המטרה  מחטיאאולם ממוצע השימוש בהם, אינו פאונד חלב וחיובי בהתעברות,  ...,0

 01והוא אף גבוה ממוצע הפרים של טבלה  שני ערכים אלול

מתחת  בודדים מספר פאונדיםשל ירידה (, מזהים 0)טבלה  Jackהפר בהתבוננות בנתוני 

 הפרים גם1 פוריות הבנותב 010% ,מקבלים בתמורהאולם פאונד,  ...,0, ף החלבסל

George ו - Henry אולם, (0)טבלה  מהסף שנקבע 10%. -ב יהםתפוריות בנונמוכים ב 

 מכמות החלב שהסף הגנטי הכתיב1 ,מעבר לכפול ,הרבה בנותיהם מייצרות

לפי  יםפועלוה ,0בטבלה  יםהמתואר ת הפרים,כך כשמסתכלים על הממוצע הגנטי של קבוצ

מה שניתן מומעבר  מעללתוצאה שהיא  יםמגיע הם, נראה שתכנית גנטית של אחוזי שימוש

תוכנית ב1 0והמתוארים בטבלה  ,ופעלים לפי ספים של קריטריוניםלהשיג עם פרים שמ

פאונד של חלב  .00-, אפשר להרוויח עוד כבהם ואחוזי השימוש פריםהמשתמשת בגנטית 

ם הגנטי פיםשל הס ,חד משמעיתה, גבלההדרך הבפוריות בנות, לעומת  0%-הגיע לכול

 1לתכונות השונות

ש על התכונות דגבשל תכנית גנטית הפועלת את היתרון הטבלאות למעלה מדגימות 

להעצים את הרמה הגנטית מעל ומעבר  היכולהו , כנגזרת ממטרות הרפת,רפתשחשובות ל

 למה שניתן דרך שיטת הסף הגנטי1

 לא רק לבחירת פרים –תוכנית גנטית 

1 יחד עם זאת, להזרעה בחירת הפריםהיא  ,שלההעיקרי  מיקודהכאשר בונים תוכנית גנטית, 

שונות של רבייה, רפתנים ויש בידינו טכנולוגיות  ,הבדיקות הג'נומיות כאשר אנחנו בעידן

כחומר הגנטי  ,זרמה ממויינתהזרעה במתאימות להאת הפרות  ובוחרים מדרגיםרבים 



או איזה פרה/עגלה היא המועמדת הטובה להחלפה ברפת,  האוכלוסייההמתאים ליצירת 

 1עובריםהשתלת ולעוברים  שטיפתביותר ל

גם  ,ובאותם יעדים בה משתמשים לפריםבאותה תוכנית גנטית שחשוב לזכור להשתמש 

אפקט המלא של ההתקדמות ה ויאבדיתכן  ,כך יתבצעאם לא  1 בבחירת הפרות/עגלות

 הגנטית שתוכלו לייצר עם הפרים הנבחרים1

תכונות  %.0תכונות ייצור,  %.0 -המתוארת למעלה  ,לרפת תכנית גנטית לדוגמא: בחירת

 דרוגלעומת זאת,  1להזרעה פרים, ובהתאם לכך, בחירת השיפוטתכונות  %.-בריאות ו

או  $NM וא TPI-כהמבוססת על אינדקסים  ,תכנית גנטית אחרתבהתאם ל ,הפרות להזרעה

 1 אחרכל אינדקס 

יעדיי הרווח של ההתקדמות הגנטית לעבר ש, ל שני ערוצי טיפוח אלושימוש שב ,פועל יוצא

 1בתוצאות פוגעתאת ההתקדמות ו מאיטה 0גישה משולבת, תיפגע1 הרפת

 

 לסיכום

ליעדי מותאמת ה 0כנית גנטיתלבנות ת רצוי, הגנטית בעדר קדמותעל מנת למקסם את ההת

לתכונות מסוימות,  שימוש בספים. להתקדמותחשובות האת התכונות  הדגישוהמ, הרפת

  כלל האינדקס. ומאטה את ההתקדמות הכללית של לשימוש בפריםאת האופציות  הגבילמ

לוודא שהתוכנית הגנטית עבור בחירת הפרים תואמת  רצוימואצת יותר, לשם התקדמות 

 1/עגלותאת הפרותובוחרים מדרגים בה לזאת ש

 Altageneticsעד כאן, הכתבה שהתפרסמה באתר הבית של 

 

 וקצת בנימה אישית שלי....

המשלבת בבסיסה אינדקס רווח  בתכנית גנטית לאומית ,םלאורך שני ,בישראל אנו עובדים

תכנית שידוך משתמשים בפרים לפי גנטי המותאם מאת לאת לצרכים המשתנים1 הרפתנים 

 והמנסה למקסם את ההתקדמות הגנטית1  המשלבת את כלל הפרים והפרות/עגלות

ק לצרכי הרפת, ויש כאלה אמנם, אחוזי השימוש של הפרים, לא תמיד תואמים במדוי

אולם, מרבית מרפתות ישראל,  1המשנים במספר אחוזי שימוש )למעלה או למטה(

 משתמשות בכלל פרי הלוח ובהתאם לתכנית גנטית המושתת על האינדקס הגנטי הישראלי1

פרים דרג את כלל הממשלב את כלל התכונות בדגשים שונים ו PD11 –כלומר, החמ"מ 

שתמשים רק בחלקו העליון של הלוח, ובכך מתקדמים גנטית לפיו1 ישנם רפתנים המ פרותוה

בצורה מהירה יותר1 אולם, לעיתים השונות הגנטית ברפת הזו, צרה יותר, ושימוש בפרי 

, שהשימוש בהם באותה הרפת היה רב צאצאים לפרי הצמרתההדור הבא, שמין הסתם, הם 

 1לעלייה בריבוי בשארותיביאו יתכן ו

רפתנים המוציאים 1 בפר שימושאי כבר נכתב שזו המלצה לא טובה לרבות  –פים שימוש הס

פרים מסוימים מתכנית ההזרעות שלהם, בשל סף של תכונה זו או אחרת, לאורך השנים, 

 מוצאים את עצמם "מתקנים" תכונות אחרות, במחיר גבוה1



היה אולם לא  ,שתרמו רבות להתקדמות הגנטית ,בהיסטוריה הישראלית היו פרים רבים

 :להלן מעט מהדוגמאות הללו ם1בשל הגבלת סף מסוי ,במספר רפתותבהם שימוש 

סקובו0 ; )פוריות בנות( פטרושה0 סדין0 קונגרס)סף לשיפוט גופני(;  ידורףגופי0 סטד0 ס

ובנותיהם שרדו חבל, כי הם תרמו רבות בתכונותיהם האחרות  1)רכיבים( מוח0 מפי0 סיטבון

 התורמים  שידוכיםקיבלו ומקבלות  ,בנות פרים אלו ,לראייה, עתודות רבותברפת1 

 גנטית1הלהתקדמות 

נמצא כסף אולם  ,לא נמצא באינדקס הטיפוח שלנו)ובמיוחד העטין( סף השיפוט הגופני 

 רפתנים1 וועדות השונות הקובעות את השימוש בפרים ועל ידיי העל ידיי השימוש ל

שימוש אי ש Chrissy Meyerנמצאים כתכונות באינדקס ומכאן, צודקת הספים האחרים, 

פגיעה בהתקדמות האינדקס הכללי המכיל מספר תכונות לאורך זמן,  תגרום, פרים אלוב

  מעבר לתכונת הסף המדוברת1

ומר, כל פעם, דגש על תכונה מסוימת והגבהת , כלטיפוח לפי דגלים""בעבר כיניתי זאת, 

הסף לשימוש בה1 לאחר מספר שנים, אותו המשק מצא את עצמו "פגוע גנטית" בתכונות 

 אחרות, והתיקון היה איטי ויקר1 

חמ"מ  – ישראליתותאמת לצרכים הכלכליים הרצוי וכדי לטפח לפי תכנית אחת שכיום מ

PD11, 1ולהימנע משימוש בספים המגבילים שימוש בפר כזה או אחר בשל תכונה אחת 

העדר האחרונה והוחלט לשנות את יחס השומן ספר  –ועדת טיפוח ונבחן ב  PD11חמ"מ

 והחלבון שבו1 פרטים על כך יבואו1

 מאחל לכולם שבוע טוב 

  יואל


