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קרן המחקר של מועצת החלב -יעדי המחקר לשנת 2222
הנהלת ענף

ההנהלההענפיתשלקרןהמחקרמבקשתמחוקריםומוסדותלהגישהצעותמחקרלשנת
6266לפיחלוקהלוועדותהרשומותמטה.


בכלועדה,קבעההנהלתהענףאתשלושתהיעדיםהמופעיםבראשהרשימהכיעדימחקר
מועדפיםשיזכואתהמחקרבניקודעודףויתנולויתרוןבשיפוט.


להלן שמות הוועדות והיעדים לשנת :2222
הזנה:
 .2מניפולציות תזונתיות ,ממשקיות וטיפוחיות ליצור מוגבר של שומן בחלב ,ייעול ניצולת
המזון,יעילותהיצורוהגברתהפוריות.
 .6בחינתממשקיהזנהשלפרתהמעברבמטרהלצמצםהפרעותמטבוליות.
 .3בחינת השילוב של מוצרי לוואי תעשייתיים וחקלאיים בהזנת שלוחות הרפת כתחליף
למזונותגסיםומרוכזים.
 בחינתשיטותאנליטיותלהערכתהרכבואיכותהמזונות.
 טיפוחופיתוחשלגידולימספואקיימיםוחדשים,בעדיפותלגידוליםעתירי יבול,משופרי
איכותוחסכנייםבמים.
 בחינת גישות ומניפולציות תזונתיות ליצור חלב ייעודי/סגולי לסוגיו ברפת ,התואם את
דרישותהצרכןומקדםאתבריאותוואתצריכתהחלב.
 פ יתוח ובחינת אמצעים להגברת ההזנה המדייקת התואמת את הצרכים של פרת החלב
בשלביייצורשונים.
 בחינתהשפעתההרכבהפיזיקלישלמנתחולבותעלקצבזרימתהמעכלבמערכתהעיכול,
ייצורחלבוןמיקרוביאליונעכלות
 השפעתאיכותוהרכבמיהשתייהברפתעלהתנהגותשתייה,התנהגותאכילה,צריכתמזון
ויצרנותבפרותחלב.
 בחינתאסטרטגיותתזונתיותלהפחתתייצורהחוםוהעומסהמטבוליבעונתהקיץ.
 אפיוןוהתמודדותעםרעלניםבמזונות.
 שיפורההחמצהומניעתאילוחשלתחמיצים.
 הכנתשחתותבתנאימזגאווירמשתנהבעונתהאביב.
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בריאות ורווחת בע"ח:
 .2הערכתהנזקהכלכליהכרוךבמחלותהשונותככלילתעדוףטיפולומניעה.
 .6שיפורהטיפולבדלקותרחםברפתהחלב.
 .3התאמתחיסוניםלמחלותזואונוטיותומגפתיותלתנאיהמשקבארץ.
 שיפורבריאותורווחתהמקנהוהתמודדותועםמצביעקה.
 שיפור הטיפול במחלות ייצור (מחלות מטבוליות ,מחלות נשימה ,מחלות טלף ,בעיות
תזונתיות).
 השפעתממשקגידוליונקים,בדגשעלקביעתגודלקבוצהאופטימלי,עלבריאות,רווחה
ויצרנותכעגללפיטוםאוכפרתחלבבהמשךחייהחיה.
 שיפור אמצעי האבחון וההתמודדות עםמחלותזואונוטיותבעלותמשמעותלמשקהבקר
בארץואינןנחקרותבעולםהמערביבדגשעלברוצלוזיס,עכברתושחפת.
 שיפורההתמודדותעםמחלותנגיפיותהמועברותעלידיפרוקירגליים.
 בחינת יעילות פרוטוקולי טיפול ,שיטות עבודה ותכשירים בשימוש למניעת מחלות ייצור
ומחלותמדבקות.

ממשק וטיפוח:
 .2שמירהעלאיכותהסביבהבדגשעלהטיפולבתשטיפימדרכים,מכוןחליבה,חצר המתנה,
זבלעלכלסוגיווהקטנתהזיהוםבמלחיםובגזיחממה.
 .6התאמת תנאי האחזקה ,מבני שיכון ומתקני המקנה לתנאי האקלים בישראל ולשיפור
יעילותהיצורורווחתבעליחיים.
 .3השפעתתאורהמלאכותיתעליעילותהביצועיםבבקרלחלב.
 פיתוח אמצעים וטכנולוגיות להקלת עומס החום והגברת היצור והפוריות בקיץ ,ובחינת
השפעתהצינוןעלהבריאותהפרהועלהזבל.
 בחינהופיתוחכלים,חיישניםומערכותממוחשבותלניהולמיטביושיפורהרווחיות.
 קידום הפיתוח של "רפת ירוקה" ,כולל חיסכון במים ,שימוש חוזר במים ברפת ,מניעת
פליטתגזיחממהומטרדיריחוזבובים,טיפוחהסביבהוהמראההירוק,השקעהברווחת
העובדוהבטחתפרנסתו.
 הערכותגנומית לעגלותופרותחולבות -בדיקתהתכנותיישוםוכלכליותבישראלכאמצעי
להשבחהברפתוכןשיפורהממשקשנגזרמאימותהורות.
 פיתוח שיטות חדשות למבחני פרים ולאמידת פרמטרים גנטיים ברי תחרות לקווי טיפוח
מחו"ל.
 פיתוחשיטותעדכניותלחישובהערכותגנטיותוגנומיותלפרותופרים.
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בריאות העטין ואיכות החלב
 .2פיתוחשיטותמתקדמותלאבחון,מניעה,טיפולושליטהבדלקותעטין.
 .6שיטותטיפולבמרבצים,למניעתנגיעותתוך-עטינית.
 .3דרכיםלהגדלתאחוזהשומןוהרכבו,בחלב.
 פיתוחשיטותמהירות,מדויקותוזולותלניטורגורמיםזואונוטייםומזהמיםאחריםבחלב
כימייםוביולוגיים.
 דרכים ואמצעים חלופיים לשימוש באנטיביוטיקה,לטיפול ושליטה בדלקות עטין ונגיעות
תוך-עטינית.
 קידוםהשימושבחומרים"ירוקים"/ידידותייםלסביבה,לשמירהעלבריאותהעטין.
 בחינתהימצאותחיידקים"עמידים"בחלב.
 היבטיםכלכלייםשלבריאותהעטיןואיכותהחלב(בדגשתמורותמפעולותמניעתיות).

פיזיולוגיה ופוריות:
 .2שיפורשיעוריהתעברותבתנאיםשונים.
 .6ניטורומניעתכשלהריוני.
 .3שיפור האפקטיביות של מערכות אוטומטיות לגילוי ייחומים ומציאת מערכת לאיתור
ביוצים.
 מחקרבסיסיויישומילשיפורהפוריותבשלוחתהעגלות,מבכירותופרותבוגרות.
 קשרביןהתחלואהוהפוריות.
 איתורסמניםגנטייםהקשוריםלפוריותהזכרוהנקבה.
 שיפוראיכותהזרע.
 שימושבהעברתעובריםלשיפורהפוריות.
 שיפורהאמצעיםלניטורמצבגופניוהשפעתםעלהפוריות.
 השפעתההזנהעלמדדיהרבייההנקביוהזכרי.
 השפעתרעלניםבמזוןעלגדילה,התפתחותותפקודמערכתהמין.
 בחינתהקשרביןמדדיעקהלמדדיםפיזיולוגייםיצרנייםורווחתהפרה.
 פיתוחאמצעיםממשקייםלשיפורההתמודדותשלפרותבתנאיעקה.
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כלכלה חקלאית:
 .2אפיוןהרפתותהיעילותואמידתהיתרונותלגודלבייצורחלב.
 .6ניתוחכלכלישלאסטרטגיותבייצורחלב–ייצורעצמישלמזוןאומיקורחוץ,היתרוןשל
התארגנויותאזוריותברכשמשותףשלחומריםושירותים,ומכירתבקרלבשר.
 .3השוואהבינלאומיתשלשוקהחלבבישראלאלמולמקריבוחןמהעולם– עלויותייצור,
מגמות,מדיניותממשלתית,תמיכות,תנאיסחר.
 אופטימיזציהשלייצורהחלב–אסטרטגייתהזנה,אסטרטגייתתחלופהויחספרותעגלות,
הערךהכלכלישלחקלאותמדייקת.
 ניתוח כלכלי של ההשפעות החיוביות והשליליות של הרפת על הסביבה והחברה וניתוח
ישימות כלכלית של ממשקים לצמצום טביעת הרגל הפחמנית והאקולוגית של הרפת
בישראל.
 ניהולסיכוניםבענףהחלב.
 ניתוחכלכלישלההוןהאנושיברפתובענף.

יעדי מחקר לענף הצאן:
 .2פיתוחשיטותואמצעיםלשיפורהיצרנותבגידולצאן.
 .6פיתוחמסדנתוניםלענףהצאן.
 .3תכנון מתווה לטיפול בעודפי חלב במטרה למנוע השמדת עודפים ומציאת חלופות
טכנולוגיותלשימושבעודפים
 שיפורבריאותורווחתהצאן.
 פיתוחושיפורדרכיהתמודדותעםבעיותהקשורותליצרנותגבוהה.
 בחינתטיפולאפקטיבילנגיעותתוך-עטיניתבחיידקיCNSבצאן,בדגשעלטיפוליובש.
 ייצורחלבאיכותיוהתאמתולתעשייתהמזון.
 טיפוחלעמידותגנטיתלמחלותבצאןכמוסקרייפיומדי-ויסנה.

בברכה,

איציקשניידר-מנכ"למועצתהחלב
ויו"רהנהלתענףהמחקר
העתקים:
דרשמוליקפרידמן-מנהלקרןהמחקר,דרחייםליבוביץמתאםמחקר
חבריהמנהלת,יו"רוחבריהועדותהמקצועיות,מוסדותמחקרוחוקרים
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