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 תקציר

 לחיזוי מודל לבנייתמדדי התנהגות אכילה ו ייצורמדדי  על מבוססת שיטה פיתוחהתוכנית הייתה: של  1מטרה 

בבית דגן רפת הפרטנית ב .ובחינת תקפות המודל משקית ברפת חלב בפרות פרטניתיומית  מזון צריכת של אמין

נבנה מודל לחיזוי אמין יותר של צריכת המזון )בהשוואה למודל ופרות אשר קבלו מנה אחידה,  73מ נתונים נאספו 

משלב בתוכו את הנתון של קצב האכילה כפקטור לביטוי התנהגות  (לעיל 2)מודל (. המודל החדש NRC 2001ה 

השפעת המנה, בשילוב עם המדדים: ייצור חמ"ש, משקל הגוף, והמרחק ואינדווידואלית, השפעת סביבה וממשק, 

ונמצא שהוא  נוספותפרות  100תקפותו של המודל החדש נבחנה ב  (.NRCר מוטמעים גם במודל ה מהמלטה )אש

  NRCע"פ מודל ה +11%הצליח להוריד את ההפרש בין צריכת המזון החזויה לצריכת המזון המדודה מערך של 

במהלך בחינת נתוני התנהגות האכילה נמצא מתאם נמוך ביותר בין מדידת החדש.  2בלבד ע"פ מודל  -1%לערך של 

לבין המערכת של הרפת הפרטנית. לעומת זאת החיישנים של  ENGSמשך השהות באבוס על פי המערכת של חיישני 

נמצאו כאמינים ביותר למדידת משך שהות באבוס של פרה בודדת, אבל אין ביכולתם למדוד את  COW VIEWחברת 

 וגודל הארוחה של כל פרה.ב האכילה קצ

והיעילות של צריכת המזון, תנובת החלב ורכיביו  בחינת. 2:כדילקמןהמטרות  4 נבחנובשנה השנייה והשלישית 

 בצריכה ברפת חלב ליצור בניצול המזון ביותר היעילות הפרות שני העשירונים של ואיתור שונות ברפת פרות 155

מדדי התנהגות, התנהגות  של וזיהוי . אפיון3 ן;ודגימת ,יעילות הלא העשירונים שללשני  בהשוואה חופשית

 חלב מזון ליצור בניצול היעילות הפרות את המאפיינים התנהגותיים, ופיזיולוגים סמנים נעכלות, ואיתור אכילה,

והתנהגות האכילה ב . אפיון וזיהוי תקפות והדירות של מדדי היעילות הפרטנית 4; יעילות לפרות הלא בהשוואה

לקיחת . 5של התחלובה;  שוניםה ת הטרימסטריםבשלוש מנה מאותה הניזונות דגן בית ברפת חלב פרות 90

 חלב מזון ליצור בניצול היעילות הפרות את המאפיינים פרות נחלבות כדי לאתר סמנים גנטיים 125דגימות דם מ 

 יעילות.  הלא לפרות בהשוואה

ב , (על אותה מנה שבועות 6מחזור ) פרות בכל  42ניסוי עם מחזורי  5 ה שלסידר בוצעהברפת הפרטנית בבית דגן 

 בהשוואהפרות(  31) חלב ליצור בניצול המזון היעילות הפרות שני העשירונים של נחלבות שונות לאיתור פרות 155

, בגלל מהפרות היעילות יותר מזון 24.5%הפרות הלא יעילות אכלו . פרות( 31) יעילות לשני העשירונים של הלא

 שקצב האכילה, גודל הארוחה, ומשך העלאת הגירה היומית שלהן היו גבוהים במובהק מאלו של הפרות היעילות. 

, משקל הגוף, מספר הארוחות ליום, אורך חלב מושווה אנרגיהבתנובת שלושת קבוצות היעילות לא נמצא הבדל בין 

עכלות החומר היבש ודופן התא הנאכלים במנת הפרות היעילות הייתה הארוחה, ומשך האכילה היומי. לעומת זאת נ

בפרות היעילות בהשוואה היה גבוה יותר בכרס שעה לפני הארוחה  pHגבוהה מזו של הפרות הלא יעילות. גם ה 

 גבוהה יותר לק"ג ח"י נאכל בפרות היעילות מהעלאת גירה ונבע pHי הנעכלות וה ייתכן שהבדל. לפרות הלא יעילות

בהשוואה בפרות הלא יעילות  ך. שיעור גבוה יותר של אנרגיה מטבולית נצרומקצב זרימת מעכל איטי יותר מהכרס

ה ית, בעוד האנרגיה הנאצרת בחלב או ברקמות הגוף היהתבזבז על ייצור חוםועודף האנרגיה הנצרכת יעילות ל

 לבין: תנובת חלב מושווה אנרגיההפרטנית  קורלציה חיובית גבוהה נמצאה בין צריכת המזון. דומה בשתי הקבוצות

(r= 0.61)( משקל גוף ,(r=0.4( קצב אכילה ,r=0.57 ,)ה )גודל ארוחו(r=0.54 . פרות שנבחנו גם בטרימסטר  50ב

בשני יעילות  9נשארו ( 20%)הפרות היעילות ביותר  10 מביןהראשון וגם בטרימסטר השני בתחלובה נמצא ש

לא יעילות  75%הפרות לא יעילות בטרימסטר הראשון נשארו רק  10, מאידך מבין (חזרתיות 90%) הטרימסטרים

הפרות אותן בהשוואה בין  75%ושל הלא יעילות נשארת  50%החזרתיות של היעילות יורדת ל בטרימסטר השני. 

 . לתחלובה שנבחנו גם בטרימסטר השני וגם בטרימסטר השלישי
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 Abstract 

First year of the project, was dedicate to develop a feed intake model for the individual dairy 

cow that includes feeding behavior. In the ARO research farm, the individual cows’ voluntary 

feed intake and feeding behavior were monitor at every meal. A feed intake model was 

developed based on data that exist in commercial modern farms: ‘BW’, ‘milk yield’ and ‘days 

in milking’ parameters were applied in this study. At the individual cow level, eating velocity 

seemed to be correlated with feed intake (R2 = 0.93 to 0.94). The eating velocity co efficient 

varied among individuals, ranging from 150 to 230 g/min per cow. The contribution of feeding 

behavior (0.28) to the dry matter intake (DMI) model was higher than the contribution of BW 

(0. 20), similar to the contribution of fat-corrected milk (FCM)/BW (0.29) and not as large as 

the contribution of FCM (0. 49). Incorporating feeding behavior into the DMI model improved 

its accuracy by 1.3 kg/cow per day (38%). The model is ready to implementation in 

commercial farms equipped with facilities to measure eating velocity. 

The 2nd and 3rd years of this project aimed to identify individual characteristics differing 

between high efficient (HE, upper 20% n=31) to low efficient (LE, lower 20% n=31) lactating 

cows. The entire herd (155 milking cows) fed individually a single low-roughage diet. 

Significant differences (P<0.01) were found between average residual feed intake (RFI) and 

ECM/DMI ratio of the HE and LE groups. Daily DMI, rate of eating, meal size and daily 

rumination time were significantly higher in LE compared to HE cows. On the other hand, 

HE cows exhibited higher digestibility of DM and NDF, and longer rumination per kg DMI 

than the LE cows. Daily eating time was similar in the HE and LE groups and higher than 

that of the 93 mid-efficient (ME) cows. Number of meals /d, average meal duration, daily 

recumbence time, and pedometer activity were similar in the three efficiency groups. The 

HE cows produced 1.75% more milk but similar ECM yield compared with the LE cows. Milk 

fat, protein and lactose content were slightly lower in the HE cows than in the LE group. 

Body weight (BW) and BW gain were similar in the three efficiency groups. Diurnal 

distribution of DM intake show five distinct major waves of eating between 05:00 to 23:00 

plus additional flat eating wave during night. DMI was positively correlated to ECM 

production (r= 0.61), BW (r= 0.4), eating rate (r=0.57), meal size (r =0.54) and negatively 

correlated to rumination/kg DMI (r =-0.56). Energy balance calculation show that the higher 

efficiency of the HE cows was attribute to their lower heat production. 
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 :2015ביצוע המחקר בשנה הראשונה 

 5201 -הראשונהשנת המחקר יעדי 

 בפרות פרטנית מזון צריכת של אמין לחיזוי מודל לבנייתהתנהגות אכילה ומדדי  חיישני מבוססת שיטה פיתוח .1

  ;ובדיקת תקפותה משקית ברפת חלב

 :של השנה השנייה והשלישיתוהוחל בביצוע היעדים  ובמלוא 1 בוצע יעד בשנה הראשונה 

 התקנת המערכות ברפת: 

 דגן שלוש מערכות חיישנים למדידת משך השהות באבוס והתנהגות האכילה. -הותקנו הוקמו וכוילו ברפת בית

ברפת הפרטנית בבית דגן,  המותקנים על מאזנייםזו מערכת האבוסים  –(1)איור  מערכת הרפת הפרטנית .א

יחד עם חיישן המזהה ראש של פרה פרטנית באבוס, ומאפשר כניסה רק של פרה ספציפית לאבוס הספציפי שלה. 

הושמשה ושופצה כדי לאפשר שקילה וזיהוי של הארוחות  2003המערכת הזו אשר קיימת ברפת הפרטנית מאז 

הפרות ברפת, כולל: רישום מדויק של מועד הארוחה, משך הארוחה,  42חת מ הפרטניות לאורך היממה של כל א

צריכת המזון בכל ארוחה, משך השהות היומי ברפת, צריכת המזון היומית, משך אכילה יומי, וקצב האכילה של 

 כל פרה פרטנית.

שמתבייתות  cow viewהוקמה ברפת מערכת חדשה של אנטנות מתוצרת חברת  -(2)איור  cow viewמערכת   .ב

של אנגולציה על חיישן המותקן בחגורת צוואר של כל פרה ברפת, ומאפשרות מדידה אוטומטית רציפה -בטרי

משך השהות של הפרה באבוס. מערכת דומה הותקנה גם בסככה רגילה של הרפת )ללא האבסה פרטנית( 

 הממוקמת מדרום לסככת הרפת הפרטנית. 

קנה ברפת הפרטנית ובסככה הדרומית המקבילה לה, מערכת חיישנים חדשה בנוסף הות -(3)איור  ENGSמערכת ג. 

המבוססת על אנטנה המותקנת ברצפה לאורך כל האבוס של הפרות, וחיישן המוצמד לרגל   ENGSשל חברת 

הקדמית ימנית של הפרה, המאפשרים לזהות ולשדר למחשב את העיתוי ומשך השהות באבוס של כל פרה בכל 

 ארוחה ובמצטבר לאורך היממה.  

 :בניית המודל לחיזוי צריכה בהתבסס על התנהגות האכילה

יום, נבנה  98פרות אשר קבלו מנה אחידה במשך  73נתונים של מערכת הרפת הפרטנית שנאספו מ בהתבסס על 

קצב (. המודל החדש משלב בתוכו את מדד NRCמודל לחיזוי אמין יותר של צריכת המזון )בהשוואה למודל ה 

, בשילוב עם כפקטור לביטוי התנהגות אינדוידואלית, השפעת סביבה וממשק, והשפעת המנה שנבחנה האכילה

נוסחת המודל החדש (. NRCהמדדים: ייצור חמ"ש, משקל הגוף, והמרחק מהמלטה )אשר מוטמעים גם במודל ה 

  . 1מוצגת כמודל  NRCבתוצאות למטה, בעוד נוסחת ה  2מובאת כמודל 

פרות נוספות שנבחנו ברפת הפרטנית ונתוניהן לא  27לחיזוי צריכת המזון הפרטנית נמדדה ב  2מודל  תקפות בחינת

 NRCשל ה  1( בהשוואה לנתוני מודל 2מציגה את נתוני תקפות המודל החדש )מודל  1טבלה שימשו לבניית המודל. 

 המנה.  -1%+ מהמנה הנצרכת ל  11%ומראה שהוא מצליח באופן מובהק לצמצם את שגיאת החיזוי מ

 בחינת יעילות מערכות המדידה לבחינת התנהגות אכילה:

פרות נחלבות גבוהות תנובה כל אחת שהואבסו במנה קבועה  42נמדדו בשלוש קבוצות של במהלך השנה הראשונה, 

ושל  COW VIEWיום המדדים: קצב האכילה, ומשך השהות באבוס בהסתמך על מערכות החיישנים של  60למשך 

ENGS  שלכל תוך כיול המערכות הללו אל מול המערכת זיהוי ושקילת מזון של הרפת הפרטנית; המדידה הראתה

, ולכן יש צורך במודל חיזוי שישלב את נתוני קצב האכילה היומי עם נתוני היצור (4איור אכילה משלה ) פרה יש קצב

לחיזוי צריכת מזון אמיתית של פרה בודדת בתנאי רפת  NRC 2001לקבלת מודל חדש ומדויק יותר מזה של מודל ה 

 . משקית שבה אין מערכת של רפת פרטנית
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נמצא שקיים מתאם נמוך ביותר בין מדידת משך השהות באבוס על פי המערכת בשנה הראשונה במהלך הבחינה 

ס"מ מהאבוס,  40נוכחות פרה במדרך במרחק של כ בעזרת אנטנת תיל לאורך האבוס את שמזהה  ENGSשל חיישני 

דקות  5במשך ון ג' מז 500כאכילה של  -פרה באבוס  וקובעת ארוחה שלשמודדת של הרפת הפרטנית לבין המערכת 

 . אבוסתוך ההראש בכאשר לפחות 

נמצאו כאמינים ביותר למדידת משך השהות באבוס של פרה בודדת,  COW VIEWלעומת זאת החיישנים של חברת 

שנמדדו שלפי נתוני השנה השנייה והשלישית של כל פרה וגודל הארוחה אבל אין ביכולתם למדוד את קצב האכילה 

 פרה. כל הם הגורמים העיקריים המשפיעים על צריכת המזון היומית והיעילות של ברפת הפרטנית 

 בשנה הראשונה:הפרטנית בבית דגן תוצאות המחקר ברפת 

פרות נחלבות שהוחזקו ברפת  124ברפת הפרטנית בבית דגן נבדקו נתוני ההתנהגות, התנהגות האכילה, והייצור של 

יום מההמלטה( והוזנו  90ל  20פרות נכנסו לניסוי בתחילת התחלובה )בין יום כל אחד. ה 60בשלושה מחזורים בני 

בבליל קבוע שהובא טרי בכל יום ממרכז מזון 'יבנה' בהרכב אופייני להזנת פרות חלב. המדדים שנמדדו בכל אחת 

ומשך מהפרות כללו: צריכת מזון פרטנית, מספר ארוחות ביממה, כמות המזון הנאכלת בכל ארוחה, קצב אכילה, 

שהות יומי באבוס על פי שלושת השיטות והחיישנים הנבדקים. בנוסף נמדדו: ייצור חלב יומי, תכולת השומן, 

החלבון והלקטוז בחלב היומי ע"פ מערכת אפילאב, משך ועיתוי העלאת גירה, משך רביצה יומי, פעילות פדומטרית, 

)ההפרש בין צריכת ח"י מדודה לזו  RFIשיטת  משקל גוף יומי, יעלות ניצולת המזון ליצור חלב בשתי שיטות:

 )יחס בין ייצור חלב מושווה אנרגיה לצריכת הח"י היומית(. ECM/DMI( והיחס NRC 2001החזויה ע"פ מודל 

. 1(, המוכתב ע"י: 4ר ואיעל פי מדידות המערכת של הרפת הפרטנית מצאנו שלכל פרה יש קצב אכילה ייחודי לה )

. הרכב המנה וגודל החלקיקים; 2הקובעים את השונות הפרטנית הטבעית בין הפרות; המזג והאופי של הפרה 

. המרחק של הפרה מהמלטה 5. משקל הגוף וצרכי הקיום של הפרה; 4.רמת הייצור של חלב מושווה שומן )חמ"ש(; 3

את הקשר בין  (1מודל ) NRC 2001וצרכי ההיריון שלה. לפיכך, היה צורך לבנות מודל שמראה טוב יותר ממודל ה

האכילה לצריכת המזון בפרה הממוצעת ברפת, בהתבסס על נתוני קצב האכילה שנמדדו במערכת של  התנהגות

הרפת הפרטנית, ועל הפרמטרים של יצור החמ"ש היומי, מרחק מהמלטה, ומשקל הגוף. המודל החדש שפותח על 

. בחינת תקפות המודל נבחנה 2כמודל ם מוצג ימי 98פרות במשך  73סמך נתוני התנהגות אכילה ברפת הפרטנית של 

 (. 1)טבלה  פרות 100ב 

 

 :NRC  2001. להלן המודל של 1מודל 

Where MY in milk yield and fat is percentage (%). The NRC model equation is:  

DMINRC kg/d=[(0.372 × 4%FCM) + (0.0968 × 𝐵𝑊0.75)] × (1 − 𝑒−0.192×(𝑤𝑜𝑙+3.67))  

( NRC 2001)and wol is weeks of lactation  kgWhere BW is body weight 

4%FCM= (0.4×MYkg) + 0.15 × fat% × MYkg 

 על סמך נתוני התנהגות האכילה ברפת הפרטנית  שפותחהחדש המודל . 2מודל 

The equation of the new model is: 

 DMI (kg/day) = (0.41 × 4%FCM + 0.052 ×BWkg
0.75 + 0.0074 x Eating rate, kg DM/h) × 

[𝟏 – 𝐞 (–𝟎.𝟐𝟗× (𝐰𝐞𝐞𝐤 𝐨𝐟 𝐥𝐚𝐜𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 +𝟔.𝟑))] 
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 .2מודל בחינת תקפות 

( בין שיטת ה DMIשל צריכת ח"י )נבחנות להשוואת תקפות שיטות החיזוי חלב פרות  100ב מדדים . 1טבלה 

NRC(2001)   החדש המתבסס על אותם מדדים של  2מודל ( לבין 1)מודל NRC .) בתוספת קצב אכילה 

 DMI predicted נבחןמדד 

according to Model 1 

(NRC 2001) 

DMI predicted 

according to new 

 2 odelM 

P 

הפרש ממוצע מצריכת 

 יום(\ח"י נמדדת )ק"ג 

+2.81a   -0.13b 0.05 

הפרש ממוצע מצריכת 

 ח"י נמדדת )%(

+11%a -1%b 0.05 

סטיית תקן ממוצעת 

 יום(\)ק"ג

3.42a  2.12b 0.05 

a,b ערכים באותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים סטטיסטית 

 . תיאור מערכת הרפת הפרטנית:1איור 

רק לעמדה אחת ספציפית, שעומדת על מאזניים, אבוס, קיר הבמזהה אנטנה שכל פרה יכולה להיכנס בעזרת תג רגל 

צריכת פרה באבוס בכל ארוחה, ו משך שהייתלמחשב. כך נרשמת ליין -ומשדרו אוןובה חיישן שמזהה ראש באבוס 

המערכת נותנת התנהגות אכילה מלאה לאורך היממה, והאימות נעשה שהראש של הפרה באבוס.  זמןהמזון בכל 

 . למחרת ע"י שקילה ידנית יומית של המזון המואבס באבוס בניכוי השאריות שמסולקות
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  :ברפת הפרה מיקום לאיתור COW VIEW ה מערכת תיאור .2 איור

 נעליים. הרפת קופסת כגודל אנטנה וגודל לגג מחוברת האנטנות .ברפת על מיקום אנטנה מצביע הירוק החץ

 החיישנים(האנטנה "  עם "מדבר"ש מקלט-העורף למעלה משדר על עונדת הפרה  .בעשר אנטנות מרושתת

 – משלוש אנטנות לפחות המתקבל סיגנל – טריאנגולציה . בעזרת)הצוואר ובצד למטה שלה תלויים הרגילים

  .במרחב נקודה של קואורדינטות חישוב תהליך מתבצע

  

 15אנטנה שהוכנסה לבטון בקרקעית המדרך במרחק הבנויה משלושה רכיבים:  ENGS. תיאור מערכת ה 3איור 

ה נמ מהאנט"ס 15במרחק של הפרה לרגל קדמית ימנית שמזהה נוכחות הרגל הקדמית שנקשר ס"מ מהאבוס. תג 

באיור נראית התנהגות . למחשבליין -אוןהמידע את עבירה מקולטת שהשידור רציף מהתג לאנטנה )פרה באבוס(. 

עמודות , והבכל ארוחה עמידת פרה באבוסמשך כהות מציינות ההעמודות החומות  הפרה באבוס על המחשב.

 . לארוחה כניסה ויציאה יבהירות מועדה
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פרות שונות. נראה בבירור שלכל פרה יש קצב  8לצריכת המזון ב  הפרות באבוסמשך שהיית הקשר בין . 4איור 

אופי ומזג הפרה, מצבה הפיסי, משקל הגוף וצרכי הקיום, איכות המנה וגסותה,  :אכילה אופייני לה שמבטא את

ת במודל החדש לחיזוי צריכ קצב האכילה, והמרחק מהמלטה. לכן הוחלט לשלב את שומןייצור החלב מושווה 

 .המזון

 

 

  

Feed 

inta

ke 

(kg 

DM) 

 

Meal Duration 
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 :2016-2017השנייה והשלישית ביצוע המחקר בשנה 

 2017-2016 -יעדי שנות המחקר השנייה והשלישית

 היעילות הפרות שני העשירונים של ואיתור שונות ברפת פרות 155בחינת התנהגות האכילה והיעילות של  .2

ודגימת  יעילות הלא לשני העשירונים של  בהשוואה חופשית בצריכה ברפת חלב ליצור בניצול המזון ביותר

 ומדווחת לעיל. )השנה השנייה( 2016; הפעילות המחקרית לביצוע מטרה זו הושלמה ב הפרות

 פיזיולוגיםוהתנהגותיים,  סמנים נעכלות, ואיתור מדדי התנהגות, התנהגות אכילה, של וזיהוי אפיון .3

הפעילות המחקרית ; יעילות לפרות הלא בהשוואה חלב מזון ליצור בניצול היעילות הפרות את המאפיינים

 ומדווחת לעיל.  2017ו  2016בוצעה בשנים  לביצוע מטרה זו

 דגן בית ברפת חלב פרות 90 בוהתנהגות האכילה היעילות הפרטנית מדדי והדירות של זיהוי תקפות אפיון ו .4

,  101-200 DIM(, DIMימים בתחלובה ) 30-100 – של התחלובה שונים שלביםשלושה ב מנה מאותה הניזונות

 ( .2017של הפרויקט ) השנה השלישיתבמהלך  בוצעההפעילות המחקרית לביצוע מטרה זו . DIM 201ומעל 

 את המאפיינים פרות נחלבות דגימות דם כדי לאתר סמנים גנטיים 125נלקחו מ  2017ו  2016בנוסף במהלך  .5

 יעילות.  הלא פרותל בהשוואה חלב מזון ליצור בניצול יעילותה הפרות

 

  3ו  2ביצוע יעדים 

שונות שהואבסו ברפת הפרטנית בבית פרות  155נמדדו ב מאמצע השנה הראשונה ומהלך השנה השנייה והשלישית 

 היצור וההתנהגות  מדדינמדדו  . 2. הרכב המנה מובא בטבלה קבועהועל מנה אחידה יום,  45במחזורים של  דגן

מספר ארוחות ביום, התפלגות האכילה על פני שעות היממה, משך ארוחה, פרטנית, יומית : צריכת מזון הבאים

חלב ורכיביו, משך רומינציה יומי, משך רביצה ופעילות פדומטרית יומיים, תנובת הקצב האכילה, גודל ארוחה, 

 RFI  (= RFI DMI predicted by NRC2001- DMI )על פי שיטת שינויי משקל הגוף, ויעילות נצילות המזון ליצור 

 NRC הראתה שנוסחת החיזוי של RFI( על פי שיטת ה 3פרות )טבלה  155המדידה ב .  ECM/DMI היחס וע"פ

ק"ג ח"י ליום, דהיינו הפרה הישראלית הממוצעת  1.62בגובה של  נותנת הערכת חסר של הצריכה האמיתית  2001

 .  NRCצורכת  יותר מזון מהחזוי לפי 

 ECM/DMI  ויחס  RFI  <0.8פרות יעילות ) 31שנמדדו ברפת הפרטנית, אותרו והמבכירות השונות פרות ה 155מתוך 

מכל הפרות .  להלן( 6ו  5איורים ( ) ECM/DMI  <1.4  + והיחסRFI  >3פרות שאופיינו כלא יעילות ) 31( וכן  1.5< 

 נלקחו דגימות דם לאנליזה של סמנים גנטיים ליעילות;

שעות  6יעילות נדגמו כדלקמן: דגימות מיץ כרס שעה לפני הארוחה ו פרות  10ומ פרות לא יעילות  10 מ בנוסף,

ביום על פני ארבעה ימים  3דגימות צואה מכל פרה ) 12; תמתנוגניופעילות ,  pHלאחר הארוחה לאנליזות של 

 .in vivoרצופים( לאנליזה של הנעכלות 

   השוואה בין הפרות היעילות הלא יעילות

נערכה השוואה של רמת יעילות היצור  2015 -2017הניסוי בין השנים   פרות שנבחנו ברפת הפרטנית במהלך 155ב 

נמדד  RFI  (RFI  =DMIוכן על פי הפרמטר של  ,5באיור ( המובא  ECM/DMI)היחס  FCRעל פי הפרמטר של 

מהפרות  20%של  RFIהקווים בגרפים מציגים את תחומי ה  .6באיור ( המובא NRC 2001 פחזוי ע" DMIמינוס 

 מהפרות הלא יעילות ששימשו להשוואות  הנתונים בטבלאות הבאות.  20%היעילות ו 
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Figure 5: Distribution of RFI value for 155 individual cows. Each point stands for a RFI average of at 

least 30 days. Horizontal lines across the figure illustrate the characterization of HE (20% = 31 cows 

below 0.8 kg) and LE cows (20% = 31 cows above 2.75 kg). 

 

Figure 6: Distribution of efficiency values (ECM/DMI) for 155 individual cows. Each point stands 

for efficiency average of at least 30 days. Horizontal lines across the figure illustrate the 

characterization of HE (20% = 31 cows above 1.55) and LE cows (20% = 31 cows below 1.41); 
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 Table 2: Ingredients, chemical composition, in vitro digestibility, and calculated energy concentrations 

of the TMR diet 

Item Amount 

Ingredient (% of DM)  

 Wheat silage 20.5 

 Oat hay 8.8 

 Vetch hay 2.3 

 Corn grain , ground 29.4 

 Corn gluten feed 13.4 

 Dried distillers grains 6.2 

 Rapeseed meal 4.5 

 Soy pulp 3.5 

 Lactose concentrate 3.2 

 Barley grain 1.7 

 Cottonseed 2.0 

 Protected fat 1.7 

 Prickly pear oil 0.1 

 Sodium bicarbonate  1.0 

 Calcium chloride  0.7 

 Limestone  0.6 

 Vitamins and minerals2 mix 0.1 

 Urea  0.3 

Chemical composition, in vitro digestibility, and energy concentrations 

  % of dry TMR SEM 

 DM (g/kg wet TMR) 63.4 0.990 

 OM 92.3 0.410 

 CP 16.5 0.200 

 Ether extract 52.5 0.165 

 NDF 33.3 0.388 

 Forage NDF 18.0 0.320 

 Hemicellulose  17.6 0.610 

 Cellulose  12.0 0.356 

 Lignin  3.4 0.200 

 In vitro DM digestibility 75.3 0.069 

 NEL
1 (Mcal/kg of DM) 1.78 - 

1NEL , based on NRC (1989);  

2Containing (g/kg of mix DM): Zn, 24; Fe, 24; Cu, 12.8; Mn, 24; I, 1.44; Co, 0.32; Se, 0.32; 

16M IU of vitamin A; 3.2M IU of vitamin D3; and 48K IU of vitamin E. 

 

פרות שונות המצויות בשלבים הראשון והשני של  155מראה את הרכב המנה הקבועה ששימשה להזנת  2טבלה 

 שבועות של מדידות. 6פרות כל אחת למשך  42לובה שהוכנסו לרפת הפרטנית בקבוצות של התח

מראה את הממוצעים של נתוני צריכת המזון, התנהגות האכילה, רביצה, העלאת גירה והיעילות ע"פ שתי  3ה טבל

 . הפרות הנבחנות 93הפרות הלא יעילות, ולשאר  20%הפרות היעילות בהשוואה ל  20%השיטות של 
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Table 3:  Parameters of: DMI, eating behavior, pedometer and recumbence typical to high efficient 

(HE), low efficient (LE) and mid efficient (ME) cows.  

Parameter 

Efficiency group1 (means ± SE)  P 

HE ME LE  HE×LE LE×ME 

N 31 93 31    

RFI, kg DM/d -0.84±0.25 2.02±0.13 5.25±0.33  0.01 0.01 

ECM/DMI 1.64±0.01 1.47±0.01 1.31±0.01  0.01 0.01 

DIM 128.0±8.72 126.2±3.98 122.3±5.58  0.98 0.74 

DMI, kg/day 25.3±0.44 28.6±0.32 31.5±0.73  0.01 0.01 

Eating rate, g DM/min. 117.5±1.17 137.5±0.64 144.8±1.18  0.01 0.01 

Eating time, min./d 215.3±6.03 208.0±3.04 217.5±3.92  0.32 0.01 

Meals1/d 10.0±0.34 9.7±0.18 10.2±1.44  0.89 0.42 

Meal1 duration, min. 21.5±0.66 21.4±0.39 21.3±0.71  1.00 1.00 

Meal1 size, kg 2.53±0.04 2.95±0.02 3.09±0.04  0.01 0.01 

Recumbence, Min./day 538±19.5 547±12.8 537±15.5  1.00 0.90 

Pedometer, Steps/h 142±5.37 140±2.83 139.7±6.11  0.94 1.00 

Rumination, min./d 427±3.12 437±1.59 459±3.00  0.01 0.01 

Rumination, min./kg DMI 17.1±0.71 15.6±0.31 14.7±0.51  0.01 0.01 

       

הפרות  20%הפרות היעילות בהשוואה ל  20%התפלגות הארוחות על פני שעות היממה של ממוצעי . מציג את  7איור 

 הפרות הנבחנות.  93הלא יעילות, ולשאר 

שעות אחרי הארוחה וכן את נתוני  6בכרס שעה לפני הארוחה ו   pHמציגה את נתוני הנעכלות בפרות, ה  .4טבלה 

 פרות לא יעילות.  10פרות יעילות בהשוואה ל  10ב  in vitroפעילות ייצור המיתן 

מראה את הממוצעים של נתוני ייצור החלב ורכיביו, שינויי משקל הגוף, ומאזן ניצול האנרגיה המטבולית .  5טבלה 

 93הפרות הלא יעילות, ולשאר  20%הפרות היעילות בהשוואה ל  20%( לערוצי הייצור השונים של  (MEIהנעכלת 

 הפרות הנבחנות.
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Figure 7: Diurnal distribution of feed intake of the LE (low efficiency, n=31), ME (mead 

efficiency, n=95) and HE (high efficiency, n=31) cows. Black rectangles marked the time of the 

external events written. Bars represent +SE in each hour of the day for each group.  
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Table 4: Comparison of in vivo digestibility, rumen pH and in vitro methane production in 

rumen fluid between high efficient (HE) and low efficient (LE) cows.  

  Efficiency group (means ± SE)   

Component   HE LE  P 

N  10 10   

Dry matter intake (kg/d)  28.1±1.06 33.4±1.64  0.02 

In vivo digestibility, %      

Dry matter   70.9±0.43 68.8±0.60  0.01 

Neutral detergent fiber  52.5±0.69 49.1±0.78  0.02 

Cellulose  58.2±0.94 56.3±1.34  0.37 

Hemicellulose   57.8±0.51 54.4±0.76  0.01 

Crude protein   71.0±0.54 68.7±0.22  0.04 

Ether extract   58.7±2.14 59.7±0.93  0.81 

Non-structural carbohydrate   87.8±0.48 86.6±0.17  0.42 

Rumen pH - am  6.90±0.10 6.24±0.48  0.04 

Rumen pH - pm  6.38±0.25 6.45±0.24  0.55 

In vitro methane production, 

(mg/ml/48h) 

 

 
    

am  25.68±3.03 24.53±2.70  0.68 

pm  26.61±2.41 28.91±2.25  0.31 
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1NEm = Net energy for maintenance (Mcal/d) =0.08*BW0.75, NRC 2001 

NEg = Net energy retained in BW gain for average BCS of 3.5 (NRC 2001). 

NEL =Net energy retained in milk (NRC 2001). 

NET = Sum of energy used for maintenance, BW gain, and milk production 

MEI = Metabolic energy intake based on intake and in vivo digestibility data (NRC 2001). 

HP +E loss= Heat production + energy loss in urine, sweat and breathing gases calculated as MEI - 

NET. 

BW – body weight; ECM-energy corrected milk; 4% FCM- fat corrected milk;  

 

 

 

 

 

 

Table 5: Parameters of milk production and body weight change typical to high efficient (HE), 

low efficient (LE) and mid efficient (ME) cows.  

                       Efficiency group (means ± SE)                                    P 

Parameter 
HE ME LE  

HE×L

E 

HE×

ME 

LE×

ME 

N 31 93 31     

Milk, kg/d 46.5±0.19 45.9±0.11 45.7±0.23  0.01 0.03 0.55 

Milk Fat, % 3.29±0.01 3.38±0.01 3.35±0.01  0.01 0.01 0.05 

Milk Protein, % 3.02±0.01 3.11±0.01 3.14±0.01  0.01 0.01 0.01 

Milk Lactose, % 4.84±0.01 4.88±0.01 4.89±0.01  0.01 0.01 0.06 

ECM, kg/d 41.3±0.14 41.7±0.09 41.3±0.18  0.90 0.08 0.10 

FCM 4%, kg/d 41.4±0.18 41.5±0.09 41.0±0.14  0.21 0.83 0.02 

BW initial, kg 591.0±13.82 605.3±6.41 596.4±10.40  0.94 0.54 0.80 

BW final, kg 600.4±13.57 619.5±6.20 613.1±10.32  0.71 0.32 0.88 

BW gain, g/d 161.0±73.54 302.6±49.21 315.3±105.79  0.44 0.35 0.99 

Energy balance1        

NEm, Mcal/d 9.64±0.16 9.85±0.08 9.78±0.12  0.77 0.42 0.91 

NEg, Mcal/d 1.00±0.40 1.80±0.28 1.98±0.59  0.42 0.36 0.98 

NEL, Mcal/d 30.54±0.14 31.07±0.09 30.44±0.80  0.90 0.18 0.10 

NET, Mcal/d 41.18±0.76 42.7±0.51 42.2±0.92  0.90 0.10 0.10 

MEI, Mcal/d 45.52±0.44 47.63±0.32 51.36±0.73  0.01 0.01 0.01 

HP+E loss Mcal/d 4.34±0.57 4.93±0.13 9.16±0.70  0.01 0.01 0.01 
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Table 6: Correlation between recumbence, eating behavioral, and production traits to 

RFI, ECM/DMI and DMI (n=7808 days*cows, 155 cows). 

  RFI  DMI  ECM/DMI 

Trait  R2 p  R2 p  R2 p 

DMI, kg/d 
 0.63 0.001  - -  0.26 0.001 

Milk, kg/d  0.01 0.001  0.32 0.001  0.09 0.001 

ECM, kg/d  0.01 0.001  0.38 0.001  0.11 0.001 

DIM  0.06 0.001  0.00 0.001  0.01 0.001 

BW0.75, kg  0.00 0.175  0.16 0.001  0.00 0.001 

BW change g/d  0.00 0.883  0.00 0.536  0.00 0.26 

Meals/d1 
 0.00 0.001  0.00 0.001  0.00 0.034 

Meal length1, min.  0.00 0.012  0.00 0.015  0.00 0.020 

Eating time1, min.  0.03 0.001  0.00 0.001  0.00 0.001 

Eating rate1 g/min.  0.12 0.001  0.33 0.001  0.06 0.001 

Meal size1, kg  0.11 0.001  0.29 0.001  0.07 0.001 

Rumination, min./d  0.03 0.001  0.02 0.001  0.00 0.630 

Rumination/DMI  0.15 0.001  0.31 0.001  0.13 0.001 

Recumbence, min./d  0.00 0.967  0.00 0.207  0.00 0.279 

1. Based on mixed model of 30,668 meals nested with cows. 

 ניתוח התוצאות

לשאר הפרות הלא יעילות ו 31הפרות היעילות ל  31בין ( 5ו  3אות טבל)הביצועים צריכת המזון הפרטנית והשוואת 

לא נבדלו באופן מובהק ( אך 3נבדלו במובהק במדדי היעילות )טבלה הפרות הנבחנות, מראה ששלושת הקבוצות  93

במהלך תקופת ושינויי המשקל , ולא נבדלו במשקל הגוף (FCM) חמ"שאו ( ECM)בייצור חלב מושווה אנרגיה 

 ולא נבדל, מספר הארוחות ליממה ואורך הארוחה הממוצע ליממה(\משך האכילה היומי )שעותגם . (5)טבלה  הניסוי

. לעומת זאת צריכת המזון היומית, קצב האכילה, גודל הארוחה הממוצע (3)טבלה  באופן מובהק בין הקבוצות

. הבדלים אלו באו (3)טבלה  ך העלאת הגירה היומית היו גבוהים יותר בפרות הלא יעילות בהשוואה ליעילותומש

שעות בכל גל( שהונעו  2-3לידי ביטוי בהתפלגות האכילה על פני היממה שהתבטאה בחמישה גלי סינוס של אכילה )כ 

אכילה, ההבדלים בין קבוצות היעילות . בכל גל (7)תמונה  ע"י אירועים חיצוניים כולל חלוקת מזון, וחזרה מחליבה

מראה שנעכלות  4טבלה ולא במשך הזמן של גלי האכילה )רוחב הגל(.  ובשטחו )גודל ארוחה(הגל היו בגובה פיק 

הנאכלים במנת הפרות היעילות הייתה גבוהה מזו של הפרות הלא יעילות. גם ה והחלבון דופן התא  ,החומר היבש

pH וייתכן שהבדל (4)טבלה  בכרס שעה לפני הארוחה היה גבוה יותר בפרות היעילות בהשוואה לפרות הלא יעילות ,

 . (3)טבלה  זה נבע מרומינציה גבוהה יותר לק"ג ח"י נאכל בפרות היעילות
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Table 7: Production and behavior parameters of 52 cows during 1st and 2nd trimesters of lactation, 

and the correlation coefficient of each parameter between trimesters.   

 
 

Trimester 
 

Correlation 

Parameter 
 

1st 2nd SEM p  r p 

Milk, kg/d  47.0 45.5 0.72 0.31  0.89 0.001 

Fat, %  3.30 3.41 0.03 0.12  0.93 0.001 

Protein, %  3.08 3.13 0.02 0.12  0.92 0.001 

Lactose, %  4.86 4.85 0.01 0.64  0.83 0.001 

DMI, kg/d  28.2 27.9 0.38 0.74  0.89 0.001 

ECM, kg/d  42.0 41.4 0.57 0.60  0.85 0.001 

FCM 4%, kg/d  41.9 41.3 0.58 0.60  0.86 0.001 

RFI, kg/d  2.87 1.29 0.25 0.01  0.78 0.001 

ECM/DMI  1.51 1.50 0.01 0.72  0.84 0.001 

ET, min/d  219.6 219.6 2.61 1.00  0.75 0.001 

ER, g/min  129.4 128.2 2.40 0.80  0.80 0.001 

Meals, n/d  10.19 9.66 0.20 0.18  0.86 0.001 

Meal size, kg/meal  2.92 3.02 0.08 0.53  0.89 0.001 

Rumination, min/d  459.7 443.5 7.30 0.28  0.60 0.004 

Recumbence, min/d  512.4 529.7 11.3 0.46  0.90 0.001 

Pedometer steps/h  145.1 172.8 5.42 0.01  0.56 0.013 

 

Table 8. Consistency of feed efficiency of 52 cows between 1st and 2nd trimesters of milking. 

Efficiency determine by RFI values.  

 

 Trimester 1  Trimester 2#  Consistency 

Days in milking  72                       117   

Feed efficiency           % 

 N N-HE N-LE N-ME   

High efficient (HE) 10 9 0 1  90.0 

Low efficient (LE) 12 1 9 2  75.0 

Mid efficient (ME) 30 6 1 23  76.7 
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פרות שנבחנו על אותה מנה ברפת  52מציגות את הביצועים התנהגות האכילה והיעילות של  8ו  7טבלאות 

שבועות במהלך הטרימסטר  4שבועות במהלך הטרימסטר הראשון בתחלובה ולאחר מכן במשך  4הפרטנית במשך 

 השני בתחלובה. 

טרים בביצועים או בהתנהגות האכילה. הבדלים מובהקים בין שני הטרימסמראים שלא חלו  7בטבלה הנתונים 

(. הייתה 0.8בהתאם לכך מקדמי הקורלציה בין שני הטרימסטרים ביחס למדדים אלו היו גבוהים ביותר )מעל 

 90% 8במעבר בין הטרימסטר הראשון לשני, אך כפי שמראה טבלה  RFIאמנם מגמה של שיפור ביעילות במונחי 

רו יעילות גם בטרימסטר השני, בעוד שלגבי הלא יעילות החזרתיות מהפרות היעילות בטרימסטר הראשון נשא

 בלבד.  75%הייתה 

 

פרות שנבחנו על אותה מנה ברפת  42מציגות את הביצועים התנהגות האכילה והיעילות של  10ו  9טבלאות 

הטרימסטר שבועות במהלך  4שבועות במהלך הטרימסטר השני בתחלובה ולאחר מכן במשך  4הפרטנית במשך 

 השלישי בתחלובה.

ובמשך מראים שחלו הבדלים מובהקים בין שני הטרימסטרים בביצועים, בצריכת המזון,  9הנתונים בטבלה 

בהתאם האכילה היומי אך לא היו הבדלים מובהקים בקצב האכילה, במספר הארוחות ליום, ובגודל הארוחה.  

ייצור החלב והרכבו וצריכת המזון היו נמוכים במקצת  למדדילכך מקדמי הקורלציה בין שני הטרימסטרים ביחס 

. הייתה אמנם מגמה 0.8 עד 0.75מאלו שאובחנו בהשוואה בין הטרימסטר הראשון והשני והסתכמו בתחום של 

מהפרות  50% רק 10, אך כפי שמראה טבלה לשלישי שניהבמעבר בין הטרימסטר  RFIשל שיפור ביעילות במונחי 

טר הראשון נשארו יעילות גם בטרימסטר השני, בעוד שלגבי הלא יעילות החזרתיות הייתה היעילות בטרימס

75% . 

במהלך הטרימסטר הראשון שבועות מדידה(  4)של בכל פרק זמן  90%של  שיעור חיזוינתונים אלו מראים שניתן ב

ילות. לעומת זאת בגלל הפרות הלא יע לקבוע מיהן 75%של  שיעור חיזויוב הפרות היעילות מיהןוהשני לקבוע 

בעוד  50%מעבר מהטרימסטר השני לשלישי יורד שיעור החיזוי ליעילות ל בביצועים ובאכילה עם ההשינויים 

 . 75%יעילות נשאר -ששיעור החיזוי לאי
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Table 9: Milk production and feeding behavior parameters of 42 cows during 2nd and 3rd 

trimesters of lactation and correlation coefficient of each parameter between trimesters.  

 
 

Trimester 
 

Correlation 

parameter 
 

2nd 3rd SEM p  r p 

Milk, kg/d  49.0 42.6 0.73 0.01  0.76 0.001 

Fat, %  3.36 3.47 0.03 0.08  0.88 0.001 

Protein, %  3.06 3.17 0.01 0.01  0.81 0.001 

Lactose, %  4.88 4.85 0.01 0.15  0.73 0.001 

DMI, kg/d  31.0 28.3 0.43 0.01  0.80 0.001 

ECM, kg/d  44.2 39.2 0.60 0.01  0.75 0.001 

FCM 4%, kg/d  44.2 39.1 0.61 0.01  0.76 0.001 

RFI, kg/d  2.65 1.33 0.30 0.03  0.75 0.001 

ECM/DMI  1.44 1.40 0.01 0.17  0.73 0.001 

ET, min/d  214.1 200.0 3.07 0.02  0.74 0.001 

ER, g/min  143.7 139.9 2.88 0.51  0.79 0.001 

Meals, n/d  9.12 8.73 0.17 0.27  0.78 0.001 

Meal size, kg/meal  3.55 3.45 0.09 0.24  0.87 0.001 

Rumination, min/d  439.9 401.1 9.01 0.03  0.91 0.001 

Recumbence, min/d  523.9 515.1 11.8 0.74  0.80 0.001 

Pedometer steps/h  136.0 149.4 5.23 0.23  0.29 0.450 

 

Table 10: the consistency of feed efficiency in 42 cows during 2nd and 3rd trimesters of 

lactation. Efficiency was determined by RFI values. 

 

  

 Trimester 2  Trimester 3  Consistency 

Days in milking 144         203  % 

Feed efficiency N N-HE N-LE N-ME   

High efficient (HE) 10 5 0 5  50.0 

Low efficient (LE) 12 0 9 3  75.0 

Mid efficient (ME) 30 3 2 15  75.0 



22 
 

 דיון ומסקנות:

פרות נחלבות הראה שההבדל העיקרי בין פרות יעילות ולא יעילות נובע בעיקר מצריכת המזון הנמוכה  155הניסוי ב 

בין פרות יעילות ללא יעילות, ולא נמצאו ובתוספת המשקל יותר של פרות יעילות. לא נמצאו הבדלים במשקל גוף 

אבל לא ותר מזון מהפרות היעילות י 24.5%הבדלים משמעותיים בייצור החלב ורכיביו. הפרות הלא יעילות אכלו 

נראה  5ע"פ הנתונים בטבלה יצרו יותר חלב מושווה אנרגיה. לכן יש לתהות להיכן "נעלמה" אותה אנרגיה נצרכת. 

ששיעור גבוה יותר של אנרגיה מטבולית נצרך בפרות הלא יעילות בהשוואה לפרות היעילות, אבל עודף האנרגיה 

, בעוד שיעור האנרגיה הנאצרת בחלב גטיות בשתן, בהזעה ובנשימהרוהפרשות אנ HP)הזה התבזבז על ייצור חום )

 היה דומה בשתי הקבוצות. ( TNE) + צרכי קיום ברקמות הגוףו

       לבין המדדים: תנובת חלב מושווה אנרגיה( DMI)בין צריכת המזון ( 6)טבלה קורלציה חיובית גבוהה נמצאה 

(r= 0.61) ( משקל גוף ,(r= 0.4, ( קצב אכילהr=0.57( וגודל ארוחה ,)(r=0.54 . מראה הקורלציה בין המדדים

כאשר היעילות נמדדת הן במונחים של יחס  )שהגורמים העיקריים להבדלים ביעילות הייצור בין שלושת הקבוצות, 

ECM  לDMI   והן במונחים של(RFI גרמו ש, וגודל הארוחהקצב האכילה מההבדלים המובהקים ב, מקורם

  .יעילות ולשאר הפרותפרות הבהשוואה ל של הפרות הלא יעילות( DMI)צריכת המזון היומית הגבוהה יותר ל

הן אוכלות ארוחות גדולות יותר וצורכות במצטבר יותר חומר יבש ליום  שפרות שאוכלות מהר יותר ההסבר לכך

א מספיקות בכל ארוחה לקבל את ההיזון החוזר כנראה הפרות שאוכלות מהר ללא יעילות, נובע מכך שהפרות ה

שמגיע רק כשעה לאחר תחילת הארוחה. בפרות חלב, מנגנון הרגשת השובע  ,מההיפותאלאמוס להרגשת שובע

הרגיש לריכוזי בכבד אשר משפיעים על עצב הוואגוס ובעיקר חומצה פרופיונית  ,היווצרות מטבוליטיםמושפע מ

ATP  שעה כשל איחור לכן כאשר מגיע הסיגנל לשובע מהמוח ב. מעביר תחושת שובע למוחבכבד ו פיםעודופרופיונט

ומפסיקות לאכול להרגשת השובע יעילות מגיבות באופן דומה ה, כל קבוצות כילההאתחילת לאחר עד שעה וחצי 

של הפרות גם משך העלאת הגירה היומי הארוך יותר (. 7והדבר מתבטא בירידה חדה מהפיק של כל גל אכילה )איור 

בכרס הקובעת את תגובת הסנסורים   METHהלא יעילות גורם לפינוי מהיר יותר של נפחי מזון נעכל משכבת ה 

תכן שצריכת המזון ישובע של הפרה. לעומת זאת, -ללחץ המצויים בדפנות הכרס ומשפיעים על תחושת הרעב

בפרות לק"ג ח"י נצרך וקצב האכילה האיטי מסייעים להארכת זמן העלאת הגירה בכל ארוחה הנמוכה יחסית 

. (4)טבלה  הנעכלותבשעות הלילה והבוקר ולשיפור בכרס  pHה  עליית(, גורמים שמביאים ל3היעילות )טבלה 

, מחזקים את 1של הפרות באיור הפרטני ממצאים מרתקים אלו שמומחשים גם בהבדלים בקצב האכילה 

ארוחה ממוצעת, לחזות את צריכת המזון היומית, ולכן ראוי לשלב  וגודל ה שאכן ניתן על פי קצב האכילהההיפותז

 (.2מדד זה במודל חיזוי משופר של יעילות ניצול המזון ליצור )מודל 

₪  3מפסיד עליה הרפתן כ ולכן בלי ליצר יותר חמ"מ ק"ג ח"י ליום יותר משאר הפרות  2.9פרה לא יעילה צורכת 

מהעדר. המדדים: לצורכי סלקציה לקבוצות הזנה נפרדות וברמה המשקית להפריד פרות לא יעילות ליום. לכן רצוי 

יותר, עשויים לעזור בזיהוי הפרות הלא  ממושכתוהעלאת גירה  גודל ארוחה גדול יותר,קצב אכילה מהיר יותר, 

כך, ניתן  יהיה ליצור  בכל שלב בלקטציה. 75%ל וניתן לאתר אותן בהדירות ש יעילות ברפת והפרדתן משאר הפרות

לפרות הלא יעילות ולהאכיל אותן במנה פחות אנרגטית וזולה להגבלת צריכת המזון העודפת  קבוצת הזנה נפרדת

פיתוח טכנולוגי המאפשר הערכה טובה של התנהגות האכילה האינדיבידואלית  .)נושא שדורש עדיין בדיקה כלכלית(

ילן הלחמי במכון להנדסה יהוי של פרות יעילות ולא יעילות. במסגרת פרויקט קנדל שמרכז ד"ר אהוא כלי הכרחי לז

 מלים בימים אלה על פיתוח הטכנולוגיה המבוקשת.חקלאית ע

בכל  90%נתוני החזרתיות של תכונת היעילות בין הטרימסטר הראשון והשני מראים  שניתן בשיעור חיזוי של 

 לקבוע מיהן הפרות הלא יעילות 75%לקבוע מיהן הפרות היעילות ובשיעור חיזוי של  שבועות מדידה( 4פרק זמן )

 . בשני השלישים הראשונים בתחלובה
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