
ולידציה  תוצאות : הזנה מדייקת
בעזרת תכנת  , CNCPS-של מודל ה
NDS ,ברפתות חלב

2גילד. וח2קוצר. א, 1קיסרי. ל, 1שפירר. י, 1זקס. ח, 1סולומון. ר

"החקלאית"-2;  "אמבר"מכון תערובת -1



הרצאה זו מוקדשת  
עופר  ' לזכרו של דר

אשר הקדיש את , קרול
מרבית חייו לקידום  

.הרפת הישראלית
!יהי זכרו ברוך





רקע
שנה30-לפני כ, החל את דרכו באוניברסיטת קורנלCNCPS-מודל ה•

"בארץ האגמים"נולד מהצורך ליעל את ההזנה ולצמצם את הפרשת החנקן והזרחן לסביבה •

קביעת ערכן המזין של המזונות; קביעת הצרכים התזונתיים של פרת החלב–NRC-מודל חליפי ל•

(ממוחשב מראשית דרכומודל )! ג"כלי לימוד אקדמי ממדרגה ראשונה להכשרת תזונאי מע•

:  למודל זה תת מודל אקטיבי של הכרס, NRC-בניגוד ל•
של הפחמימות והחלבון של כל מזון בכרס( Kp)מחשב את קצב הפריקות •

של המזונות מהכרס למעי( Kd)מחשב את קצב המעבר •

.עד רמת חומצות אמינו, ההרכב הכימי מפורט; מכיל ספרייה גדולה של כל משפחות המזון•
.מאגר זה משקף עשרות שנות מחקר ומייצג מזונות מכל רחבי הגלובוס•
שיפור  , המודל מתעדכן מידי תקופה ועובר התאמות בהתאם להתקדמות המחקר•

.י חוקרים ותזונאי ם במשקים"ובחינה מתמדת ברפתות בנתוני אמת ע, הנוסחאות
,  ביוצרן תכנה ידידותית יותר, רכשו את הזכויות מהאוניברסיטה( 3)כיום מספר חברות •

.המתאימה לפרקטיקה העבודה ברפת
וכן תכנון לא לינארי  ( בדומה לנו)התכנה מכילה גם תכנון לינארי •

מעבר לבסיסיים אותם אנו מריצים, האופטימיזציה מאפשרת כוונון עדין של פרמטרים ביולוגיים•

,  וכן" פוטנציאל המנה"מאפשר הערכה של , עם זאת; כסף " הרבה"רכישת המודל עולה •
.ללא פגיעה ביצור, שינויי הרכב המנה לכיוון יעילות וחיסכון



; נתונים אמינים; הבנה ביולוגית)מה דורש המודל 
?(שולית–חלקם ; מרבית הפרמטרים השפעתם גדולה

*:ח"אפיון בע

גיל, גזע•

משקל•

תחלובה•
•DIM
הרה/ריקה•
•BCSעכשווי

•BCSעתידי

ומוצקיויצור חלב •

שלוחה בהתאם  /קבוצה*

למצאי נתוני היצור  

:ממשק; הרכב המנה, המזוןהרכב 

"מהרגיל"מפורטכימיותבדיקותסט•

בפועלהמנההרכב•

(שאריותמנוקה)בפועלהמזוןצריכת•

קרובים/חלוקות•

הזנהשיטת•

:ח"אפיון ממשק בע

מרבץ/סככה•

אבוסצפיפות•

שיפועים•

מהמכוןמרחק•

בוץ•

:סביבה/אפיון אקלים

טמפרטורה•

לחות•

רוחמהירות•

צינון•

?בפועלחוםעומס•



צרכי הפרה  

ליצור לקיום  

להיריון  

ולגדילה

חיזוי 

הפוטנציאל  

היצרני של  

המנה ברמת 
MPו-ME




יעילות חיזוי/מאזן





?אולי לא? אולי שווה שיפור? מה אנו עושים היום

מניחים שאיכות ; (סידן זרחן, אפר, NDF, חלבון)אנליזות כימיות בסיסיות מאד •
?האם מספק... משנים, ואם לא, הדגימה ותוצאות הבדיקה הכימית משביעות רצון

אך לרוב , דרישות תזונתיות והרכב מנה אשר משתנות בהתאם לשכל הישר והניסיון•
הוא משקף בעיקר אם התזונאי ופחות את היצרנות, ואם יש שוני, דומות ברפתות

מגבלות /לדרישות, מריצים תכנת תכנון לינארי שעושה אופטימיזציה של מחיר•
אולם לא עושה אופטימיזציה לפרמטרים ביולוגיים לא לינאריים  ; הבסיסיות לעיל

(.MP-אספקת פרופיל אופטימאלי של חומצות אמינו ב; למעיMPלמשל אספקת )

מניחים שפרת ; למשך תקופה ארוכה, לעיתים לא משנים מנה ודרישות תזונתיות•
תתאים את צריכת המזון לצרכיה ולרמת היצור, החלב בקבוצה

...זו המציאות! זו אינה ביקורת. trial and errorלרוב אנו עובדים בשיטת •

; הידע נמצא מעל הכתפיים והמח עובד לא רע; אנשי המקצוע לרוב מעולים–כ "בסה•
?למה לשנות–הביצועים של הפרה הישראלית מצוינים ורבים באים ללמוד 

?כוונון עדין לטובת התייעלות-fine runningהאם נדרש , מאידך•



מטרת העבודה
-בחינת דיוק החיזוי של מודל ה

CNCPS ,בקיץ, ברפת הישראלית  ,
משטר צינון שונים/בתנאי עומס חום



(בשגרה, לא זמין בישראל–באדום )מהלך העבודה 

(מערך נתונים אמין)אזור מישור החוף הדרומי ; אזור עמק חפר: שני משקים•

(עקת חום כבדה)02-09-16–25-08-15:שבוע קיץ שלם-מועד איסוף הנתונים •

נועה–ח "נתוני בע; משלוחים–מוצקים ; בקר חליבה–יצור חלב •

י  "ג ח"ק0.5מנוקה )נתוני העמסה ופריקה של הבקרית –צריכת מזון והרכב המנה בפועל •
(שאריות

בהם נעשה שימוש במהלך  , המזונות המרכיבים את הבלילכל, תקיןנדגמו באופן , בכל משק•
(.  לתחמיציםX2חזית כרייה ; מקדח לחציר)השבוע הקובע 

ומינרליםלויטמיניםפרט , כולל כל מזונות החליפה•

מ  "מ1-חצירים ותחמיצים מיובשים נגרסו ל; חומר יבש% -תחמיצים יובשו בארץ ונקבעו ל•
על פי פרוטוקול , ב לבדיקות כימיות"ארה, מרילנד, CVASונשלחו עם שאר המזונות למעבדת 

: של המודלמלא
שומן , עמילן, מסיסיםסוכרים , ADIP ,NDIP ,aNDFom ,ADL, אמוניה, חלבון מסיס, חלבון כללי, י"ח•

.  אבץ ונחושת, מגנזיום, ברזל, כלור, נתרן, גופרית, אשלגן, מגנזיום, זרחן, סידן, אפר, כללי

, 30-ו; שעות למזונות מרוכזים120-ו72, 12: בנקודות הזמן הבאות, NDFפריקות כן נבדקה כמו •
שעות למזונות גסים240-ו, 120
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הלא נעכל  NDF-למקטע ה–על פי המודל 

יש חשיבות רבה בקביעת  ( UNDF)שבמנה 

וצריכת המזון של , מילוי מערכת העיכול

הפרה

מיצוי )זו הסיבה לזמן האינקובציה הארוך 

(הנעכלות עד תום



רפת ברפת אפרמטר בעלי "רגישות" במודל

39.432.3יצור חלב )ק"ג/פרה/יום(

3.893.93שומן, % )בליטר(

3.353.49חלבון, % )בליטר(

5.165.08לקטוז, % )בליטר(

בקרית; מנוקה 0.5 ק"ג ח"י שאריות26.723.7צריכת מזון )ק"ג ח"י/פרה/יום(

184225ימים בתחלובה

2.52.5מס' תחלובות

5052גיל, חדשים

640630משקל ממוצע

700670משקל בוגר

BCS33 עכשווי

BCS3.63.2 עתידי

38.638.6משקל ולד

בינוני/כבדבינוני/קלעומס חום במודל )ברמת הפרה(

UNDFI % of BW 1         (0.35-0.40)0.420.36

ME allowable milk, % of Req. 2100.799.3

MP allowable milk, % of Req. 3102.6104.1

MP Met, % of Req. 497.895.9

MP  Lys, % of Req. 589.690.5

pH 6.136.07חיזוי

הערות

נועה

משלוחי חלב

משלוחי חלב

משלוחי חלב

CNCPS על פי 

NDS על פי

נגזר במודל מאינטנסיביות הצינון

נתוני בע"ח, יצור, אקלים ונתוני חיזוי נבחרים בשתי הרפתות )פונט נטוי - נתוני מודל(

הערכה

נתוני מודל מחושבים

NDF לא נעכל כ-% ממשקל גוף

CNCPS על פי 

CNCPS על פי 

CNCPS על פי 

נועה

נועה

נועה

מאזניים; או הערכה

DIM 150 ;4 פרה בתחלובה 

הערכה

מקרא
מילויהמצייןפרמטר-1

וקשורהעיכולמערכת
;מזוןצריכתבחיזוי

עלהחלביצורחיזוי-2
-כ,מטבוליתאנרגיהפי
;מהצרכים%
עלהחלביצורחיזוי-3

;מהצרכים%-כ,MPפי
אספקתחיזוי-4

%-כ,MP-במתיונין
;מהצרכים

ליזיןאספקתחיזוי-5
.מהצרכים%-כMP-ב

קישורים



המודל חזה באופן טוב את ביצועי שתי המנות  
;  שלהןME-והMP-לגבי תרומת ה

ומתוך הנחה שהמנות שנבחנו מייצגות  , ולכן

נראה שאנו  , מאפיינת" דרך תזונתית"

!התזונאים עושים עבודה לא רעה בכלל

המודל רומז על פינות שניתן בהן  , עם זאת

לייעל ואולי אף להוזיל עלויות מבלי  , להשתפר

.לפגוע ביצור



חשוב להדגיש
נעשותלאאו,בארץקיימותלאהנדרשותהמעבדהמבדיקותחלק•

(aNDFom)תקיןבאופן

כמו,קונבנציונלייםלאבמזונותבמיוחד,ספרייהבערכימשימושהיזהרו•
לסוגיהןלואיוחומריגסיםמזונות

,(לגדולממשיכההפרה)"בוגרמשקל"לפרמטרמאדרגישהמודל•
ירידה/עלייה)העתידיהגופנילמצבהבהשוואהבהווההגופניולמצבה
(במשקל

ראוייםוהתנהלותסככותובממשקבאקליםהעוסקיםהמודלתתי•
הפרהשלהקיוםהוצאותעלהשפעתםמשום,זהירותלמשנה

,MP-בהאופטימאליוריכוזןאמינולחומצותבדרישההעוסקהמודלתת•
חדשזהמודלתת;החלבתנובתעלופחותהחלבון%חיזויעלמשפיע
עתידימחקרידיעלביסוסדורשועדייןיחסית



להבנתהנוגעבישראלשנצברהרבוהניסיוןהידע•

עובדיםאנובהבשיטהמתורגם,החלבפרתצרכי

המבוססתלינאריתכנוןשלפשטניתלהרצה,כיום

.חלקיותמעבדהבדיקותעל

!לא-?מספיקזההאם•
fineנדרשהאם• tuning?להמשיךמנתשעלנראה

,ולכן...!כןהיאהתשובהלהתייעל

!(שיבוארק)הנוכחיבחורף-הבאהוולידציהסיבוב•

לסיכום 





תודה
על " אמבר"מכון תערובת ל

מימון העבודה
על שיתוף הפעולה–למשקים 

על ההקשבה–לכם ו



'רפת ב

'רפת א

חזרה

קיום

הריון

יצור חלב

גדילה

מאגר שומן

קיום

הריון

יצור חלב

גדילה

מאגר שומן

אנרגיה מטבולית

אנרגיה מטבולית

חלבון מטבולי

חלבון מטבולי



תחמיץ חיטהחציר חיטהחציר אספסתנתונים

שיפון  :פימה

אקלה60:40מטופל 

פימה  

שומן מוגןגפת תירסגלוטן פידDDGSשיפון. גשעורה. גחיטה. גתירס. גסויה. כליפתית. כמטופל

DM89.6090.2793.5085.7093.4089.3089.3387.9587.2088.1088.3089.2090.1387.8095.2096.30ממוצע של 

CP20.109.3710.0013.6022.9020.6038.4355.408.8011.5012.3011.2030.6724.2722.20ממוצע של 

SP11.403.106.402.707.7016.108.207.901.233.202.803.003.037.6013.40ממוצע של 

NH3CPE0.400.307.300.650.150.400.833.220.110.300.120.601.421.844.41ממוצע של 

ADICP1.711.371.111.911.421.593.070.770.470.391.080.444.261.820.58ממוצע של 

ADICP_CP8.5015.0011.1314.106.207.707.971.355.373.408.803.9013.907.532.60ממוצע של 

NDICP2.031.781.185.372.202.286.361.321.060.941.101.415.373.701.29ממוצע של 

ADF32.8032.0339.0712.8030.5025.4022.736.303.934.007.902.8015.7312.1310.30ממוצע של 

NDF38.0053.2355.1321.5033.6035.7033.579.9011.4313.0029.3012.2037.1336.4033.80ממוצע של 

aNDFom37.7047.6254.3720.9032.6034.8032.009.8511.3312.6529.2012.0036.6335.9033.70ממוצע של 

NDFD12C16.7032.4021.4035.5348.4546.0042.1043.1047.7021.3734.7040.80ממוצע של 

NDFD72C56.9036.8035.5055.9777.0082.0769.7566.8066.3063.7383.6387.10ממוצע של 

NDFD120C60.9047.5036.2056.7078.4083.2071.4070.6068.5068.8085.0088.30ממוצע של 

NDFD30 F39.6047.8553.43ממוצע של 

NDFD120F42.6063.7866.87ממוצע של 

NDFD240F43.2065.4568.63ממוצע של 

Lignin6.905.035.713.9510.387.4610.050.841.341.511.741.222.932.111.31ממוצע של 

ESC6.6011.532.632.904.704.8011.207.752.572.451.402.205.335.271.80ממוצע של 

Starch1.509.107.0039.500.300.800.370.7070.9767.0558.3063.503.5311.5722.00ממוצע של 

Fat_EE0.501.122.027.9520.9019.601.692.283.561.692.501.439.204.901.80ממוצע של 

Ash8.6812.789.387.664.438.067.587.031.772.092.862.105.496.415.9924.90ממוצע של 

Ca2.210.870.420.120.150.220.860.400.020.060.070.040.050.050.0410.83ממוצע של 

P0.300.190.250.400.570.571.170.720.260.310.290.270.750.950.910.00ממוצע של 

K2.771.341.670.801.191.261.422.570.400.440.470.470.971.351.55ממוצע של 

Mg0.600.210.180.200.330.330.590.370.110.130.130.110.280.360.46ממוצע של 

S0.320.150.170.210.280.260.760.450.120.140.150.140.690.480.48ממוצע של 

Na0.510.070.082.370.053.230.010.010.000.010.030.000.140.430.28ממוצע של 

Cl0.370.460.700.080.020.070.050.420.050.070.130.060.160.310.21ממוצע של 

Fe365.001516.00393.0047.0051.0070.00170.00170.5040.3350.5051.0039.00135.3388.0095.00ממוצע של 

Mn41.0077.0067.0020.0013.0014.0079.0041.006.0038.0018.0024.0018.6715.6721.00ממוצע של 

Zn24.0023.0023.6727.0032.0031.0061.0053.5018.3323.5023.0021.0054.3358.0070.00ממוצע של 

Cu10.005.004.3310.0010.0010.006.0015.502.002.004.004.003.333.337.00ממוצע של 









מקטעי הפחמימות והחלבון

Carbohydrate
Fractionation

• A1 - Volatile Fatty Acids

• A2 - Lactic acid

• A3 - Organic acids

• A4 - Sugars

• B1 - Starches

• B2 - Soluble Fiber

• B3 - pdNDF

• C  - iNDF

למזוןממזוןשונה;שלהםוהנעכלותהפרמנטציהוקביעתלמקטעיםוהפחמימותהחלבוןפרוק•

מעברםקצבלביןפריקותםביןהתחרותשלפונקציההיאבכרסהמתפרקיםהמקטעיםכמות:דינאמיהינוהמודל•

למעימהכרס

Protein
Fractionation

• A1 - Soluble Ammonia

• A2 - True Soluble Protein

• B1 - Insoluble Protein

• B2 - Bound to NDF and
slowly degradable protein

• C - Unavailable Protein
(bound to ADF)





מקרא הערות
מילויהמצייןפרמטר-1

וקשורהעיכולמערכת
;מזוןצריכתבחיזוי

עלהחלביצורחיזוי-2
-כ,מטבוליתאנרגיהפי
;מהצרכים%
עלהחלביצורחיזוי-3

;מהצרכים%-כ,MPפי
אספקתחיזוי-4

%-כ,MP-במתיונין
;מהצרכים

ליזיןאספקתחיזוי-5
.מהצרכים%-כMP-ב

הרפתותאקלים ונתוני חיזוי נבחרים בשתי , יצור, ח"נתוני בע

הערותרפת ברפת אבמודל" רגישות"פרמטר בעלי 

נועה39.432.3(יום/פרה/ג"ק)יצור חלב 

משלוחי חלב3.893.93(בליטר% ), שומן

משלוחי חלב3.353.49(בליטר% ), חלבון

חלבמשלוחי 5.165.08(בליטר% ), לקטוז

נועה184225בתחלובהימים 

נועה2.52.5תחלובות' מס

נועה5052חדשים, גיל

או הערכה; מאזניים640630משקל ממוצע

150DIM; 4בתחלובהפרה 700670משקל בוגר

BCS הערכה33עכשווי

BCS הערכה3.63.2עתידי

נתוני מודל מחושבים38.638.6משקל ולד

נגזר במודל מאינטנסיביות הצינוןכבד/בינוניקל/בינוני(ברמת הפרה)עומס חום במודל 

UNDFI % of BW1 (0.35-0.40)0.420.36NDF  ממשקל גוף% -נעכל כלא

ME allowable milk, % of Req.2100.799.3CNCPS  על פי

MP allowable milk, % of Req.3102.6104.1CNCPS  על פי

MP Met, % of Req.497.895.9CNCPS  על פי

MP Lys, % of Req.589.690.5CNCPS  על פי

NDSעל פי pH6.136.07חיזוי 


