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 לכולם שלום,

אמוד לאחר מספר שנים ול להיבחןכל מהלך גנטי בעדר החלב, צריך  – התקדמות גנטית

מקצועית האחרונה הבפגישה או לשלילה. לחיוב  –דת השפעתו על התפתחות העדר יאת מ

בנושאי החלב בארץ  אפרים עזראסקירתו המעניינת של שהייתה השבוע באייל, שמענו את 

ת פרשפיעו על שהוגורמים נוספים  שיווק, נתונים סביבתיים וגנטיםבהיבטים של  ,ובעולם

עלו לדעתי מספר דגשים חשובים שהשנים האחרונות.  71במהלך  הישראלית החלב

 בהרצאה:

 אנרגטיים במונחים ערכים מבטאמושווה אנרגיה. ערך כלכלי חשוב החלב  – א"חמ 

 שונים קדמים. הערך מחושב לפי מוחלבון שומן 5.3% המכיל חלב ג"ק לייצור

לפי בערך הסופי הלקטוז )חלב(, חלבון ושומן,  ותתכונמשקל נותנים ביטוי לה

 הבאה: סחההנו

3.5% Fat and Protein Corrected Milk (FPCM) = 0.323*milk kg + 7.13*protein kg + 

12.82*fat kg 

(7th Western Dairy Management Conference, 2005. Michael F. Hutjens)  

מעניין, שבאותו מאמר . החלבשל  יםהכלכליהערכים את  תהמבטא החשוב נוסחה

יבש המוזן חומר ק"ג פשוטה נוספת:  המציע נוסח הוא Michael F. Hutjensשל 

 . של הפרה ק"ג חלב כמות = 2כפול  ק"ג חומר יבש 3.5לפרה פחות 

Milk yield = (Dry Matter Intake – 5.9Kg DMI) X 2 

התמודד גם שבו מנסים ל התחוםא יה ורכיביויעילות ההזנה מול כמות החלב ככלל, 

תחלובה וגם ומושפעת מימים ביעילות ההזנה שונה חשוב לזכור שבהיבטים הגנטים. 

 . גיל הפרהמ

ה פשוט לעלות בכל זאין  – עלייה בחלב וגם ברכיבים )אחוז השומן ואחוז החלבון( 

 73 בסיכום. השומן והחלבון )רכיבים(הגורמים הללו ביחד, גם ק"ג חלב וגם אחוזי 

 תועשירי 7.1-ו, שומןה יבאחוז עשיריות 5 של עלייהנרשמה  השנים האחרונות

, 2.73 לשנת ...2 משנת חלב ליטר 311 של עלייהבמקביל, . חלבוןה יבאחוז

 של עלייה( הגיע ל5..2( למינימום )שנת 2.72כאשר ההפרש בין השיא )שנת 

 .יחידות 7,3,3 של א"בחמ עלייהבתקופה זו נרשמה גם חלב.  ליטר 7,2.3



יבש החומר הכמות יעילות לה גם משמעות חיובית תבחמ"א הילעלייה  – יעילות 

הראה את הפיזור הגבוה אפרים הצביע ו אחד של חלב. ליטרלייצור  ,וזן לפרההש

מול התאמה טובה יותר של רכיב  בשילכמות החומר ה /כמות החלב יחסית של 

החמ"א / לכמות החומר היבש. מסתבר שבמונחי חמ"א הפרה הישראלית שעלתה 

ליטר חלב/שנה גם התייעלה מאוד והפחיתה  ..72,2-/שנה לליטר חלב ..1,.7-מ

מונחים אלו לכמות  כשמכפיליםיחידות חומר יבש לייצור ליטר אחד של חלב.  2...-כ

גבוהים מאוד, שבהמשך  לסכומיםמגיעים הליטרים השנתית ולמספר השנים 

  כלכלן מועצת החלב לנושא זה.-לירון תמיר תגובה שלהאת  אביא הסקירה, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..7שיתופית. קבוצה=רפת ) קבוצות פרות 2-החמ"א חולקו לערכי  – רווח כלכלי 

 : פרות(

 72,551-גדול מד( 31-72,551,,77ג( 33,,77,2.2-77ב( 77,2.5 -ווה לקטן שא(

 : היו זהחשוב ף ילסע הוצגוש דגשים ה

 ליטר מקבוצה א'.  7,112 – /פרה/שנהייצרה יותר חלבקבוצה ד'  .7

שתי בין חלבון, השומן ואחוזי הבנקודות האחוז  2...הפרש חיובי של  .2

 . הקבוצות הקיצוניות

לעלייה בכמות החומר היבש הנאכל לפרה/יום בין שתי הפרשים אלו גרמו  .5

 ק"ג.  7.1 –הקבוצות 

ד' באופן החריגה שלהם בייצור החלב השנתי. -מגמת עלייה בין קבוצה א' ל .2

 לקבוצה ד'. %,לקבוצה א' ועד  2%-מ

הייתה היעילה ביותר  שקבוצה ד'בחישוב כלכלי מתוקן לתרומה ב' נראה  .5

 אג'/ליטר 8.3אג'/ליטר,  0.4היו: א' -ב' וג', קבוצות פרשים בינה לכשהה

 , בהתאמה.אג'/ליטר 5.5-ו



 

 

לביצועי הפרה ברפת. החמ"א הוא חשוב ונותן משמעות כלכלית מונח  – לסיכום

 , המלטהשרדותיפוריות, בריאות, הכהתמדה, שערכים של תכונות משנה  ,כמובן

הם ערכים כלכליים בפני עצמם. כולם מחושבים בהיבט הכלכלי )למעט  ושיפוט

 . PD11 –לנו שיפוט גופני(, באינדקס החמ"מ ש

 ., ומכאן תודתנוהרצאתו של אפרים תרמה רבות להבנת המונחים הללו

 

 כלכלן מועצת החלב, -ומכאן לתגובה מעניינת של לירון תמיר

 

 התמורות על מעמיקה סקירה נתן בו הבקר בכנס אפרים של להרצאה בהמשך "

 מעליית הנובעת ההתייעלות גודל את להמחיש ברצוני, האחרונות השנים 73-ב בענף

 (.בשנה לפרה סחירים מוצקים סך) התנובה

 .%.2-מ ביותר עשרה בחמש השתפרה לפרה(  ושומן חלבון) הרכיבים תנובת

 שנת של הממוצעת הפרה עם הנוכחיים הביקושים את לספק צריכים היינו אם כלומר

 .פרות אלף ,2 -ב הלאומי העדר את להגדיל צריכים היינו ...2

,  הון החזר, אחרות משתנות, לקיום מזון) נלווית ועגלה לפרה השנתית העלות

 זו כלומר) ₪ ..3,,-בכ זהיר באומדן ידי על מעורכות( הבשר תפוקות בניכוי עבודה

 מההוצאות חלק כי בחשבון הבאתי, העדר הגדלת מאי כתוצאה נחסכת ההוצאה

 (.נחסכות לא הן וגם, החלב לתפוקת קשורות מההוצאות וחלק נחסכות ולא קבועות

 !!.!!₪ מיליון .22-ב נאמד הרכיבים בתנובת העלייה בגין הלאומי למשק החיסכון סך

 מאי כתוצאה הנחסכות הנוספות הסביבתיות העלויות את להוסיף יש זה לסכום

 "(ב"וכיו מים צריכת, בשפכים טיפול, חממה גזי פליטת) העדר הגדלת

 

 

היו נותנים תגובות במספרים אחרים אולם המגמה  אני מניח שאנשי כלכלה אחרים, 

היא  –של שימוש נכון בתכנית גנטית לאורך זמן היא החשובה. והמשמעות הגנטית 

 החשובה והעיקרית.

 

 

 

 



ראשונות מהרצינות ואופן תמונות  –ועוד דבר חשוב שהתרחש השבוע באזורנו 

 שהתפרצה בניר יצחק. מחלת הפו"ט הגישה ל

עם שמיל ביחד ריקי  –עם הרופא. בתמונה מימין ביחד ריקי  –בתמונה משמאל 

 )"השמילונית"(

 יותר  פתנים בניר יצחק "ושנדע ימים טוביםראנו מחזקים את ידיהם של ה ,מסקירה זו

 . והם יגיעו..."מאלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  , בברכת שבת שלום

 צבעי הטבעבהשדות המרהיבים  התיאחזרה לאחר שבוע גשום, ווהשמש צצה 

             הזמן לסוף שבוע מקסים.זה  –השונים 

 יואל



 


