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כריית  י "עתוכנה חדשה לתכנון ההזנה לפרות 

. ממאגר הנתונים של נעהנתונים 
Data Mining
עמרם בן צבי

דומיאןבנימין 
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התוכנה החדשהמטרות 

מ "חממקסימום 

חלבמקסימום 

מקסימום  

שומן% 

מקסימום  

ג  שומן"ק
מקסימום

חלבון% 

מקסימום  

ג חלבון"ק

מחיר מינימלי

רווח מקסימלי



אפשרויות של פתרונותכמה יש אותם גבולות בין 

?איזה פתרון הוא הטוב ביותר 



מסך תכנון ההזנה
30027.0000מס פרות:18.936 ₪

0.1946גירסה מ:18.797 ₪מחיר מינמלי: 3.23חלבון %:3.58שומן %:35.144משקל מנה: 

1.008918.6890חלבון ק"ג:1.119שומן ק"ג:31.220חלב:

31.1483רווח מקסימלי12.263

₪ 2.863123456789

מחיר צלגבול עליוןכמות בפתרוןגבול תחתוןמחיר לטוןיחידת מידהשםמס
חלב 

צל

חמ"מ

צל

שומן 

צל )%(

חלבון

צל )%(

שומן 

צל )ק"ג(

חלבון

צל )ק"ג(

קטוזיס

צל )פרה(

רווח

צל )ש"ח(

7754.0005.2316.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000ק"גתירס2

11501.0001.0001.2000.342-0.8600.2320.083-0.0070.012-0.0050.006-0.456ק"גפימה8

11ADM 7801.0001.0005.000-0.020-0.4330.0480.027-0.0120.004-0.008-0.004-0.245ק"גגלוטן פיד

6500.0000.0005.000-0.101-1.321-1.3840.099-0.008-0.005-0.062-0.067-2.187ק"גסובין13

2957.00010.68720.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000ק"גתח. חיטה בור מ"מ23

7001.0002.2002.200-0.091-0.409-0.0950.0310.0290.0010.0000.0010.030ק"גשחת דגן28

1250.0008.0008.000-0.050-0.061-0.0070.0040.0000.0000.0010.0010.066ק"גשזרות תירס41

7951.0001.9242.2000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000ק"גכ. חמניות 36אחוז הזורע49

9652.0002.0002.5000.1010.2640.035-0.0100.0190.000-0.006-0.007-0.253ק"גכוספה ליפתית הזורע50

13800.0002.2650.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000ק"גחליפה 8420.06.15

129DDGS8050.6000.8372.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000ק"ג

00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000ק"גריק0

00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000ק"גריק0

00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000ק"גריק0

00.00018.93622.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000ק"גריק0

עלויות קבועות:

שומן ק"ג )ש"ח(:

חלבון ק"ג )ש"ח(:

הכמויות בחומר רטוב מחיר מנה: 

חלב  ליטר )ש"ח(:00:00 05/10/2014

רווח )ש"ח(:

הפרש רווח:

עצות נוספותמזונות
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ה לתוכנה החדשה.ע.השוואה בין נ

ה.ע.נ

התוכנה  

החדשה
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חיזוי מזונות על סמך העבר

ממוצע יומי -חלב לפרה 

(ג"ק)
100%:תאבוןמקדם 

המזוןשם 
מתחת  ( ג"ק)ממוצע יומי -חלב לפרה 

גבול תחתון
גבול תחתון

בין  ( ג"ק)ממוצע יומי -חלב לפרה 

גבולות
מעל גבול עליון( ג"ק)ממוצע יומי -חלב לפרה גבול עליון

37.737437.778738.162תירס

37.9240.836.675137.000פימה

ADM37.231138.2192.537.490גלוטן פיד 

20.06.1537.9261.936.7712.537.633חליפה 

38.9171.136.6162.539.000שחת דגן

38.751137.0622.537.464אחוז הזורע36חמניות . כ

38.1552.136.8503.536.425כוספה ליפתית הזורע

DDGS38.009037.8492.237.667

38.943337.9861736.737מ"חיטה בור מ. תח

37.867336.600836.400שזרות תירס

36.968037.664439.331שעורה
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חח
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חיזוי תכולות על סמך העבר



חיזוי על סמך  העבר במזונות ותכולות 

:ביחס למדדים אלו
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תנובה•

שומן•

חלבון•

מ"חמ•

ניצולת מזון•



חיזוי מזונות על סמך העבר

ממוצע יומי -חלב לפרה 

(ג"ק)
100%:תאבוןמקדם 

המזוןשם 
מתחת  ( ג"ק)ממוצע יומי -חלב לפרה 

גבול תחתון
גבול תחתון

בין  ( ג"ק)ממוצע יומי -חלב לפרה 

גבולות
מעל גבול עליון( ג"ק)ממוצע יומי -חלב לפרה גבול עליון

37.737437.778738.162תירס

37.9240.836.675137.000פימה

ADM37.231138.2192.537.490גלוטן פיד 

20.06.1537.9261.936.7712.537.633חליפה 

38.9171.136.6162.539.000שחת דגן

38.751137.0622.537.464אחוז הזורע36חמניות . כ

38.1552.136.8503.536.425כוספה ליפתית הזורע

DDGS38.009037.8492.237.667

38.943337.9861736.737מ"חיטה בור מ. תח

37.867336.600836.400שזרות תירס

36.968037.664439.331שעורה
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:בהזנה תוצאות הניסוי

בהשוואה לשיטה הקיימת כיום השיטה החדשה 
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"לבנה-קופסה שחורה"היא פרה 

קלט
INPUT

פלט
OUTPUT

מזונות

תכולות

מזג אוויר

חלב

שומן

חלבון

מחלות

Excelקבצים  PDFקבצים 
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רפת הזורע-עמרם בן צבי 

דומיאן בנימין

http://www.maximum-revach-barefet.com:אתר

ההקשבהתודה רבה על 


