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 לכולם שלום,

חשובה מאוד שבעת האחרונה, משקיעים במספר מקומות בעולם, תכונה  – יעילות הזנה

וח של פרות החלב הטיפ לאינדקסלתכונה טיפוחית שתיכנס  להפכהכספים רבים כדי 

 העתידיות. 

על הינו היקר ביותר בהוצאות המשתנות לייצור ק"ג חלב. הרכיב התזונתי,  ,בכל מקום בעולם

גס  לספק מזון וויכולותינאחת כמה וכמה, בישראל. אנו מדינה הנמצאת על סף המדבר, 

ה כסף. אנו חסרים את 'הגשם הקייצי', וגם עולה הרב קשה, מוגבלתבאיכות משובחת, היא 

, בעולם איננה בנמצא לעומת מקומות רבים, הרועות באחו'', פרות חלבומכאן שהמציאות של 

שהמרעה הוא חלק אינטגרלי בהזנת הפרה. או לחילופין, הפרות בממשק סגור בסככות, 

  .אצלנותר מאשר נמצא בהיקפים רבים יו ,אולם כמות המזון הגס המשובח

בארה"ב נכנסו למספר תכניות גדולות למציאת הסמנים הגנטים הקשורים ישירות ליעילות 

ההזנה. לפי ההצהרות היוצאות משם, הריי בשנתיים הקרובות, נושא זה יפתר והם יוכלו 

פה שהסמנים הגנטים, או בהם, וכל זאת בעזרת ללהכניסו בצורה ישירה לאינדקס הטיפוח ש

 הג'נומיק. - ושלנ

פרטניות באירופה, או בצורה מדוייקת יותר, בהולנד, עברו למציאת הפתרון על ידיי מדידות 

ניצולת המזון למספר גדל והולך של פרות. כלומר, הם חוקרים את ניצולת המזון ישירות של ו

, הם למדים על השינויים בין בתי ים ישיריםניתוח מערך גדול של נתונלפי בנות הפרים וב

 האב השונים. 

בהמשך  מכאן. כמות הנתונים שאפשר לאמוד, משפיעים על איכות התוצאותואופן המדידה, 

אשר בסופו של התהליך יכנסו לאינדקס הטיפוח ברמות שונות של  מהימנות הנתונים גם על

 .מהימנות

. המחקרים הם לא רבים. יש מספר קטן ך זה הם קטניםבארצנו, המשאבים המופנים למהל

של חוקרים המנסים בעזרת טכנולוגיות מדייקות )מצלמות, חיישנים( לאמוד את ניצולת המזון 

לם התוצאות הן רק התחלתיות ויש לאשש אותן במחקרים רחבים יותר ובמשקים מסחריים או

שהעולם הבא 'חשוב הצעד ההבנה שזהו ו, רבים גדולים. כל זאת, דורש אמצעים כספיים

 . צועד לקראתו 'הגנטי

מתחילות לאגור נתונים ולנתחם מתוך מבינות זאת היטב וחברות מסחריות הקיימות בארץ, 

 מטרה להפכם לכלי שבעתיד יהיה אפשר להשתמש בהם גם בהיבטים הגנטים.

חדות כדי אנו הקמנו גוף קטן המכיל נציגים מהאקדמיה, רפתות מסחריות, שיאון וההתא

לעקוב אחר הנעשה בעולם ולנסות לקדם נושא חשוב זה גם בישראל. בשבוע הבא, נשמע 

 נציגים של חברה מסחרית בישראל ובעתיד הקרוב, נשמע גם חברות אחרות ישראליות.

ם. בפגישה המקצועית במקביל, אנו מביאים נציגים מחו"ל המציגים לנו מהנעשה בעול

( נשמע הרצאה מנציג אמריקאי, נובמברל 13-)ב 2019-20הראשונה שלנו, לשנת ההדרכה 

 גם לנושא זה. בייסושחלק מהרצאתו 

)חברת ההזרעה והטיפוח הגדולה ביותר ההולנדית  CRVלהלן ציטוט מפרסום של חברת 

בנושא  שלהם . רצוי להתרשם מרמת שיתופיי הפעולהיש לנו קשרים רבים שאתה בהולנד(

המחקריים והצדדים המסחריים. בשילוב זרועות גדול ובמימון  'יעילות ההזנה' בין הצדדים

טגרלי נכחלק אי רכיב 'יעילות ההזנה' גבוה, הם מתקדמים בצעדים חשובים וטובים להקמת

  באינדקס הטיפוח שלהם. 
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efficiency/) 

 פרות 1,600 -מדוד צריכת מזון של יותר מת CRVחברת  2020בשנת 

ות לצריכת המזון של שהחל במדידבעולם לארגון הראשון  CRV כה חברת לפני שנתיים הפ

יעילות ההזנה בפרות שלבטוחה  CRV. מסחריותבחוות  ,בקנה מידה גדול פרות החלב,

 .ביעדיי הטיפוח שלהם נציאל עצוםפוט קיים ,החלב

פרות.  1,600 -את נתוני צריכת ההזנה של יותר מותנתח אסוף ת CRV חברת 2020בשנת 

בנוסף מחיר העלות של ייצור החלב ו תהפחתלמחקר שמטרתו היו הבסיס י ונתונים אל

 החלב. רפתותקיימות של תרומה ל

  הפחתת מחיר העלות דרך יעילות ההזנה

 
לייצור  הדרושה תהאנרגטיהרמה על ידי  ,במידה רבה ,חלב נקבעתה תושל פר מזוןהצריכת 

רמות )משקל גוף(. יומית של הפרה וגידול  תחזוקההדרישה ל לצד ,חלב )חלב, שומן, חלבון(

מזון הת ולצריכ תורמות אף הן מזון בהן,עיכול השל  וריאציותשל הפרות לצד ו שונות פעילות

 . ותשונה

חלב. הייצור משפיעות על העלויות המשתנות ה למכל 50% -יותר מ הת מנת המזון מהוועלו

מנצלות הפרות חשוב:  יטיפוחעד י ,כלומר. בהזנה יעילותשפרות ל טפחב לחשו ,מסיבה זו

 חלב.היותר לייצור בטובה הבצורה  ןשלה מנת המזוןאת 

קילוגרם כל של כשני אירו סנט ל בעלויות ההזנהחיסכון הכספיות מצביעות על ההערכות 

כמוכן, מעלויות ההזנה.  10%-כחיסכון של זה שווה ל ניצולת המזון.ב, וזאת עקב שיפור חלב

את פליטת גזי  הא מפחיתיסביבה, מכיוון שהלחיובית שיפור בניצולת המזון היא תרומה 

 .בפחות משאבים תהחממה ומשתמש

  ייםטיפוחל'יעילות הזנה' במדדים  מהימנותמאפשרות קבלת המדידות 

פיטר ואן , אומר 'מסחריותבחוות  הזנהלאסוף נתונים על צריכת ה ההחל CRVלפני שנתיים, '

 יםמיוחד י האבסהמתקניהותקנו  2017ואחראי על הפרויקט. 'ביולי  טיפוח מומחה ,גור

, מזוןצריכת הקולטים ורושמים את ה , בשל צבעם('מזינים כחולים' Blue Feeders -)נקראים 

בחווה המופעלת על ידי משפחת  הנצרכת מיםה כמותומדידת  ת הפרותשקילמאזני מדרך ל

. מאז נאספו כמויות גדולות של נתונים מדויקים 'אוברולון )הולנד(עיירה קטנה בשם ב אלדרס

ל וסך ייצור, גידומדדי המשקל, שינויים במים, , מזוןהצריכת ובהן פרות,  250 -ביותר מ

 היומיות לפרה. ההכנסה מעל עלויות ההזנה

 : מתקן המדידה להזנה פרטנית1איור 
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ק"ג חלב לכל ק"ג צריכת  1.2ייצור של ביעילות ההזנה, מ גדולותוריאציות ו היו'כפי שציפינו, 

 . 'ק"ג חלב לק"ג חומר יבש 1.8 ועדחומר יבש 

החלב שבבעלות משפחת  רפתגם במזון הנתוני צריכת  אתלאסוף החלה  CRVבמרץ השנה, 

רפתות החלב של אחת מעשר היא שכן רפת זו ידועה מאוד, בניספן )הולנד(.  ואן גסטל

יעילות ההזנה של מודדים את ברפת זו  .שייצר פרים רבים 'דלתא'פרויקט הטיפוח הנקרא 

 .לאותאחיות למחצה ואחיות מהפרים לפי בנות 

הן בעלות ערך רב  ,לחלבאת ההזנה  ביעילותהמצליחות להסב פרות המהנתונים עולה כי 

 סביבה.וגם תורמות לערכי הבמונחים כספיים, 

במהימנות ערכי הטיפוח גידול  .שלוש חוות חלב חדשות - פרויקטהגידול 

 יעילות ההזנה ל

ביחד עם מתקני האבסה פרטנים  ,בהולנדבקר לחלב חוות  שלושעוד בבסתיו הקרוב יותקנו 

זרימת הנתונים  , תגדל.פרויקטכמות הנתונים המדידים לובכך , ריכת המיםצמדידת יחידות 

 למרכז הבקרה והניתוח תהייה אינטרנטית, וגם מערכות אלו מותקנות בחוות החדשות.

, , השנייה מתוכננת לנובמבר והשלישית לדצמבראחתעבודות ההתקנה החלו החודש בחווה 

2019.  

, מינואר כלומר . המשתתפים החדשים הללו יביאו את סך אתרי איסוף הנתונים לחמישה

פרויקטים פרות.  1,600 -מדוד את נתוני צריכת ההזנה של יותר מת CRVחברת  ,2020

: הערה שלי)פרות, הוקמו גם בארה"ב. אלפי בים אחר הזנה פרטנית של דומים, העוק

  (פרות 40-רק ל  ,פרטנית למדידת צריכת המזוןמערכת במכון וולקני, בישראל קיימת 

במטרה  CRVוחברת  חוות מסחריות ,שיתוף פעולה בין מוסדות מחקר

 'יעילים יותרלקבלת עדרי בקר לחלב '

  :מספר גורמים נוספיםזה בפרויקט משתפת  CRVחברת 

   Wageningen Livestock Research (WLR) –  לבע"ח  אוניברסיטאיהמחקר המוסד

   (, הולנדווכינגהם)

  Trouw Nutrition–  מוביל בחידושים בנושאי ההזנה. מכיל בתוכו מומחים ארגון

 )דוונטר, הולנד( מדינות ברחבי העולם 25-רבים בנושא ונמצא ב

  Schothorst Research Feed –  (, הולנדיסטאדליילליד )מחקר להזנה מכון  

 Dairy Campus and the Flemish organisations ILVO and Aveve  -  מוסד מחקר

   , בלגיה(גנטליד )

שהיו  לעומת מספר הפרותויותר  ובמסגרת שיתופי הפעולה והרחבת כמות החוקרים, הוכפל

שלהן.  הזנה הפרטניתישירים על ה נתוניםכיום . כלל הפרות הללו מספקות 2014בשנת 

בעקבות כך, מהימנות ערכי הטיפוח ל'יעילות  .מנותחים בהיבט המחקרי והיישומי נתונים אלו

 , כיום. 46%-כל 2014בשנת  18%-מ והזנה' גדל

הודות  . זאתלעלות כומשיי מזון ויעילות ההזנהצריכת ה ם עלנתוניה כמות ,בשנים הבאות

,   CRVהמסחריים העובדים עם חברת המשקים  תבחמש בצורה מתמדת ות הנמשכותלמדיד

 . חברות המחקר שהוזכרוושיתופי הפעולה הטובים עם 



בפרים של חברת  מוזרעותהפרות מרבית הבקר לחלב המשתתפות בפרויקט,  רפתותב

CRV תיקשרנה לייצור החלב ומרכיביו, נתוני  ויעילות ההזנה מדידות צריכת המזון, ובכך

, פרים המזריעיםבנות הבריאות ופוריות, וכל זאת לפי בתי אב שונים. התאמות אלו, ל

 כלכלי רכיב טיפוח' כיעילות ההזנה'מאפשרות בסופו של התהליך, ללמוד ולפרסם את רכיב 

  הנתרם דרך הציר הזכרי בהזרעה.  ,חשוב

פרות עם נתוני  5,000מתכוונת להוסיף עוד  CRV חברת במהלך חמש השנים הבאות, 

מהלך זה יגרום לעלייה נוספת של מהימנות הערך צריכת מזון לאוכלוסיית ההתייחסות. 

  מהימנות. 60%-של 'יעילות ההזנה', ויביא אותו לכ הטיפוחי

 

 

תפתחות בכיוון הזה הינו שילוב ידיים השגם במחוזותינו נבין שהמשמעות של ה תיתקוו .......

של מחקר, רפתות מסחריות, חברות עם ידע ב'חקלאות מדייקת' וכסף.....מהמוסדות 

 רכזיים. המ

 להתמודד איתואתגר חשוב שחייבים 

 ,שבוע טובשבת שלום ו

 יואל


