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 שלום לכולם,

ההתמודדות מול עומסי החום בישראל תמיד קיבלה פתרונות ממשקיים. חלקם אף יקרים. 

פתרונות אלו הביאו רפתות רבות ליכולת ייצור וגם שיפור בפוריות גם בתנאי הקיץ הקשים. 

נות אף מתפרסם בשנים האחרו , צינון, הזנה.אוורורפרסומים רבים היו לאחר מחקרים של 

בטבלאות יחס של ביצועי  לבון. והמשיך אותו י עזראא.פלמנבאום, י. מדד שפותח על ידיי 

 הקיץ לעומת ביצועי החורף.

אולם היכן הביטוי הגנטי בנושא? מי חוקר בנושא ומי מביא את התופעה לפתרון ותמיכה 

"מהפכת הג'נומיק", יותר ויותר פרסומים בעקבות גנטית. ובכן, מעט מחקר אמיתי בנושא. 

 מנסים לתת גם פתרון לנושא זה.

ובה תיאור מצד אחר. שילוב של עניין  Holstein International -להלן כתבה שהתפרסמה ב

וית מעניינת והכתבה נותנת ז מהשטח עם קבוצות מחקר העוסקות בנושאים של עומס חום.

 לנושא.

 הגנטית להתמודדות בעומסי חוםהתשובה  –גן הסליק 

Stephan Schneider –  מגזין כתבHolstein International 

 

לא רק למחקר, ווהשלכותיו )ירידה בייצור, ירידה בפוריות וכו '( הוא נושא חשוב  עומס חום

להפחתת טמפרטורת  הושקעו מאמצים רבים במשך זמן רב  .אקלים טרופימקומות להם ב

בעזרת מתוחכמות או וצינון באמצעות מערכות אוורור  ,הגוף של פרות בעלות ייצור גבוה

ייצור ובריאות בתקופות של טמפרטורות גבוהות. המאפשרים לשמור על שינויים תזונתיים 

נטיקה היא מרכיב חשוב יש הוכחות מדעיות לכך שג  .זה נושאגם רכיב גנטי ב אולם קיים

מאשר אחרות.  עומסי חום,בהסבר מדוע פרות מסוימות מסוגלות להתמודד טוב יותר עם 

, Holstein International)חום לעמידות לם גנטים ערכי , מחשבים2017מאז באוסטרליה, 

אולם בהיבט . 0.12 תורשתיות של  קיימתהנחת החוקרים היא שלתכונה . (2020ינואר 

גזע ) סניפול -מגזע הבבקר התגלה  הגן ו,במקור. הינו הגורם העיקרי ליקגן הס, יותר ספציפי

ה פרות בצבע אדום, ללא קרניים, שמקורם מהכלא. St Croix)באי  ,קריביםאיים ההנמצא ב

)נשלט( הגן הינו רצסיבי . סנגליגזע  – N'Dama Petite -אנגלי וגזע  – Red Poll בין

 יןיטשמגדלי הולהנולדות ללא קרניים. פרות  –בדומה לגן "ללא קרניים"  בתורשה  ומתנהג

שהתעניינו בנושא השפעת מקבוצת מחקר באוניברסיטת פלורידה,  ומדענים באזור הקריבי

גרמו לכך שפרות מסוימות בגזע ההולשטיין נושאות  ,עומס החום על ייצור ופוריות הפרות



זמינים , נמצאים כיום כבר מספר פרים מזההומוזיגוטי, ויותר את גן הסליק במופע כיום 

 .ים את הגן הזההמבטא

 

 

 

 

 

 

 

Red Poll  
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Senepol                                                                 

 גן הסליק

                    יחסית. בדומה לגן קלה היא לשטייןהוהבאוכלוסיית גן הסליק  ותהשתלב פוטנציאל

ם הפרה אכלומר, גם . יםדומיננטי םבתורשה ה הםהמופע של ,"ללא קרניים" -   Polled -ה

חיצונית שהיא יבחינו  –יהיה דומיננטי  הגן , המופע שללגןאו הומוזיגוטית היא הטרוזיגוטית 

, וחלק יותרשיער קצר נראות חיצונית עם  ,פרות הנושאות את "גן הסליק" נושאת את הגן.

יותר קפלי לפרות אלו  ישבנוסף  ושאינן נושאות את הגן. ,בהקבלה לפרות בנות אותו הגיל



ני אופנים אלו, פרות בעזרת שחום מהגוף.  לשחרורמוגברת ה ןיכולתעור באזור הצוואר ובכך 

את פרות שאינן נשאות , לעומת בתנאים חמיםאת חום גופן, ווסת יכולות ל ,ההולשטיין הללו

 . "גן הסליק"

מעלות  0.9 -בירידה בלוטות הזיעה וב 30%מחקרים מפורטו ריקו מראים כי יש עלייה של 

  העור החיצוני. טמפרטורתב צלזיוס

 .שמקורו באיי הבתולה השייכים לארצות הברית  Senepolתואר לראשונה בגזע  "גן סליק"

  באזור זה ללא תכנית טיפוחית מסודרת.  התקייםהולשטיין ב "גן סליק" שלריבוי אקראי 

 .אוניברסיטת פלורידהממדענים  בעזרת 90 -בשנות ה החלכליתי טיפוח מכוון ותתחילת 

יזמו תכניות מחקר בנושא זה,  Peter Hansenובהמשך פרופ.   Tim Olson החוקרים 

לפרייה כחלק מתכנית טיפוח מקומית. שמות הפרים  "סליקהגן "שבסופן נכנס פר הנושא את 

  Slick-Gator Lone Ranger-ו  Slick-Gator Blanco הם  "גן הסליק"הראשונים בעלי 

 (.1)טבלה 

 גן הסליק"" פוטנציאל

, בסביבה של עומס "גן סליק"נשאי ל גבוהישנם מחקרים שונים המתארים את הפוטנציאל ה

מגדלי הולשטיין  סיוע שלובכמעט כל המחקרים בוצעו בפלורידה או בפורטו ריקו,  חום גבוה.

התוצאות היו כמעט תמיד זהות. פרות שיש מיים הרואים את הנושא בחשיבות עליונה. מקו

 ,חוםלאחר חשיפה לעומסי , נמוכה משמעותית שלהן הייתה גוףהטמפרטורת בהן את הגן, 

שנערך באוניברסיטת  נוסףמחקר , 2014בשנת .  "סליקהגן "ין להן את בהשוואה לפרות שא

בהשוואה לפרות  ,החלב היו ירידות קטנות יותר בייצור "סליקהגן "הראה כי לנשאי  ,פלורידה

הולשטיין הנושאות את הפרות , המלטהלאחר ה מיםי 60-90בין בנוסף, הולשטיין אחרות. 

 במחקרי שדה לעומת ההולשטיין האחרות.ק"ג( יותר חלב  4.5) ליברות 10הניבו  "סליקהגן "

תחלובה בליטר חלב יותר  681 וייצר "סליקהגן "הנושאות את  פרותנמצא שבפורטו ריקו 

 . ("סליקהגן "לפרות בעלות שיער ארוך )ללא נשאות לבהשוואה 

בין רווח מה. מחקר נוסף מפלורידה התמקד בפוריות. גם כאן הבחינו בהשפעות חיוביות

בהשוואה לפרות  "סליקהגן "לפרות נושאות את  ,ימים 30-ההמלטות היה קצר יותר ב

 . האחרות

 ליםהמגד

הולשטיין בשני אופנים. פעם דרך הניסויים הנכנס לאוכלוסיית  "סליקהגן "כאמור, 

 Rafaelבפורטו ריקו.  ענייןבאוניברסיטת פלורידה ושנית דרך עבודתם של מגדלים בעלי 

Lopez-Lopez בפורטו ריקו.  "סליקהגן "פרות חלוצי גידול היה מRafael  גידל פרות בחווה

El-Remanso 1980, מאז הרשומה בספר העדר האמריקאי. 



שם הפר

ערך ג'נומי 

אינדקס 

TPI

ערך ג'נומי 

 אינדקס 

NM$

בעלותאילן יוחסין

Slick-Gator Lone Ranger2,170554Champ Val X AbrahamUnivers. Of Florida

Slick-Gator Blanco2,000347AltaAware X ColbyST

Ja-Bob Hielo SL RC1,951341Lone Ranger X Lets Deal -P -RCJa-Bob Holstein

El-Remanso Sinba-PLN-Red1,68568Mufasa X ManbruLegacy Genetics

 "סליקהגן ""אני לא זוכר בדיוק, אבל אני מאמין שהתחלתי לעבוד עם  : Rafaelמדבריו של 

בפורטו ביקרו אותי  Prof. Peter Hansen-ו Dr. Jose Pantojas. 2000שנת בסביבות 

. לחהכל הבעת ההיא, בעדר שלי.  שנמצאו  "סליקהגן "מספר פרות עם על  שמעוריקו. הם 

שנמצאו כיצרניות ופוריות חלבו פרות בעלות שיער קצר וחלק ש בסביבה היו מספר רפתנים 

הנושא שבעזרתו שילבתי בהזרעות את הפר הראשון  Rafael Borgesאחד מהם היה יותר. 

לא היה קל כל כך להכניס את הצאצאים הראשונים לספר העדרים של   ."סליקהגן "את 

גן "פר ידלתי את הראשונות שלי, ג "סליקהגן "פרות מ. זה הסתדר בסוףל אולםארה"ב, 

.  Natoנוסף היה  "גן סליק"פר  .  .El-Remanso O-Man Pelónהראשון שלי:  "סליקה

, חברת הזרעה Legacy Genetics -ר לשנמכ  Sinba-PLN-Redנולד, 2016בשנת 

היה בשימוש בתכניות . הוא "סליקהגן "הומוזיגוט לבמופע של הראשון פר זה היה  .טקססב

 כיםבער הגבוהותבהזרעת פרות מתמקדת  ישל הטיפוחכנית כיום, ת ההזרעה של החברה.

-הפרות עם השיער החלק הן הטרוזיגוטיות למכיוון שרוב . "סליקהגן "בפרים בעלי  ,םג'נומי

לגן הראשונות שלנו. מההזרעות  50%-ב ,וטכהומוזיג ,ומרים על מופע הגןשאנו , "סליקהגן "

בתנאים טרופיים. נכון טוב  יותראין ערך מוסף, אך זהו כלי לגידול פרות שמשיגות ייצור 

 17.9של רווח עם מחלב לתחלובה, ק"ג  11,958ממוצע של מגיע להעדר שלי  ,לעכשיו

 ק"ג 14,954-לבממוצע  בעלות השיער החלק, מגיעות הפרות  50. בין ההמלטות חודשים

 ."חודשים 14 בין ההמלטות של עם מרווח  חלב

 ההשפעה

)מנהל  Michael Vieira -ו Rafael  ,Prof. Peter Hansenכמו  "סליקהגן "חלוצי  לצד

הזרעה  מגדלים וחברותויותר ש כיום יותר י Legacy Genetics) ,ההזרעהחברת 

פחה מפורסמת למש "סליקהגן " מנסה להחדיר Ja- Bob barnחוות המתעניינות בנושא. 

-אדומיםעגלים לקבל  יםצופ הם, םלטענת . Helen family -של פרות באיכות גנטית גבוהה

  (NM$הות באינדקס האמריקאי )ו, מפרות גב"סליקהגן "עם לבנים 

 מגלותגלובליים  ה חברות הזרע , Legacy Genetics-בנוסף לחברות הזרעה מקומיות כ

עובדת עם אוניברסיטאות  Sex Technology (ST). חברת  "סליקהגן "עניין בכעת 

 -הראשון שיש ל "סליקהגן "פר מתאימה.  טיפוחבקליפורניה ובפלורידה על פיתוח תוכנית 

ST  הואSlickGator Blanco  (1טבלה .) 

 פרים עם גן הסליק בחברות הזרעה ובחוות פרטיות  :1טבלה 



                 היאוטרופי נוספת המתמקדת בפתרונות לאקלים חם  ת הזרעה אמריקאיתחבר

ABC-Genetics. וייצור פרות בצבע  גן ללא קרניים""עם  "סליקהגן "שילוב של היא  מטרתם

הציבה מטרה לייצר פרים נוספים, ברמות גנטיות גבוהות  ABC-Geneticsאדום. חברת 

היכולים להתחרות מול פרי הולשטיין ללא הגן. בכך לפתוח שוק מכירות זרמה לרפתות 

 המתמודדות בעומסי חום גבוהים. 

 

 עד כאן התרגום,

 ומה אצלנו? 

רעיונות כאלו "שווים בדיקה". את פרופ. עומס חום גבוה, ומכאן שבור אנו נמצאים באז

Hansen  מאוניברסיטת פלורידה, אנו מכירים אישית ועבודות רבות היו בשיתוף פעולה בינו

ות. הוא גם ביקר בשיאון וקשרינו לבין המעבדה של פרופ. צביקה רוט מהפקולטה לחקלא

 בים. טו

וביקשו זרמה מהפרים   Hansenיאון, בשיתוף פעולה עם פרופ. רוט, יצרו קשר עם פרופ.ש

ץ את גבולות ארה"ב. אנו ואת המחקר, כך שיפרכוונת החוקר להרחיב  ."גן הסליק"בעלי 

 יכולים להשתלב במחקר זה.

 

 בברכת בריאות ושבוע טוב לכולם,

 יואל

  


