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  2008 אפריל – 32' גיליו� מס

  

  !למגדלים שלום 

  ל חדש לשיאון"מנכ
  

אני מגיע לשיאון עם ניסיון ניהולי במספר תחומים .  אני חבר קבוץ רבדים וחי בו מאז ומתמיד,אלון ענברשמי 
ל פיתוח עסקי באותה "ות קיבוציים בחברת תקשורת גדולה וסמנכניהול קשרי לקוח, ) שנים7(ריכוז משק : ובהם 

ניהול מקצועי בשוק תחרותי , היחס ללקוח, בעבודתי אלו רכשתי מיומנות וניסיון רב בתחום השירות. החברה 
  ..ובניהול עובדים

  
. ות האםמאגוד שרובם עברו  מסור ונאמן, חברה מסודרת ומאורגנת עם צוות עובדים מקצועי,אני מקבל לידי

כולנו חייבים תודות , ועל זה. משימותיה שעברה תהפוכות רבות ומתייצבת כיום מוכנה יותר ושלמה יותר לחברה
  .שאול רשף: ל היוצא"לכל אשר עסקו במלאכה ובראש ובראשונה למנכ

  
ת בפני יוצרים הזדמנויות חדשו, החוסר העולמי בחלב ומצוינות הטיפוח הגנטי של הרפת הישראלית בייצור חלב

  . החברה לפרוץ ולהתפתח
מקצועי , יוזמה וחדשנות ותעודד שירות מסור, החברה תמשיך לפעול מתוך שאיפה למצוינות, מעל לכל, אבל

  .ונאמן ללקוחותיה בארץ
  

  . אני מאחל לכולנו כי נדע לפעול מתוך שתוף פעולה והדדיות מקצועית
 אשר הם –הבעלים / לישראל להשאת רווחי הרפתנים  ינוכל להמשיך ולהצעיד את הטיפוח הגנטי הייחוד, כך

  . שנה הבאות ואף יותר60 –גם ב , אתם
  
  

  חג עצמאות שמח
  

  אלון ענבר              

     שיאון              
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  7022 –מהפר סיגר " פרידה"

ההזרעה ביצע דני תומר במרץ את .  שהחלה את התחלובה החמישית5497 –סיגר נולד ברפת גנוסר לפרה טרי 
תכונה . מרסיה הוא חצי אח של סיגר וקווי הדם של שניהם אינם שכיחים בעדר.  נולד סיגר19.12.2000- וב2000

  . זו הביאה לשידוכים קלים עם מרבית קווי הדם אשר בעדר הישראלי
, כל תחלובה. רשים מאוד בקיבוץ גנוסר מ1994שנולדה בדצמבר ) סמיליXסיזר(כרטיס ההזרעות של הפרה טרי 

 2000- ותחילת שנות ה90-גם התחלובות של טרי בסוף שנות ה.  זכרים ושתי נקבות5....הזרעה ראשונה והריון
שימו לב לפיזור ההזרעות היפה של פרים על אותה פרה אשר בסופו של דבר הביא לטיפוח . היו יפות מאוד

  .  פרים מצטיינים2הישראלי 
  
 305-ם לנתונים מתוקני            

  ימים לפי תחלובות

  תאריך  תחלובה

  הזרעה

פר   שם מזריע  מספר הזרעה

  מזריע

ג "ק  ג חלב"ק  מין 

  שומן

ג "ק

  חלבון

  0  0  0  זכר  סקורר  דני תומר  1  11.2.96  0

  456  519  14,688  נקבה  דאמסל  דני תומר  1  16.2.97  1

  396  470  11,724  רולס  רויאל  גילי שחר  העברת עוברים  2.3.98  2

  394  417  12,319  מרסיה  מרקה  דני תומר  1  20.3.98  2

  419  456  13,246  זכר  באסאר  גילי שחר  1  19.3.99  3

  405  390  12,715  סיגר  סידון  דני תומר  1  17.3.00  4

  370  412  11,933  זכר  סידון  גילי שחר  1  7.3.01  5

      יצאה  נקבה  ווגי  גילי שחר  1  19.3.02  6

  

כיום חיות בעדר הישראלי     . 14,600,  והשאר פרות21,900,  עגלותסיגר הזריע במהלך שנות חייו בעיקר
סיגר מומלץ .  פרות עדיין בהריון ממנו1,911 -  עגלות ו7,334.  פרות שהן בנותיו של סיגר166- עגלות ו2,509

 גנטית מעל ממוצע 1.9%-בכל לוח פרים מתפרסמת הידיעה שאופן ההמלטה שלו הוא גבוה ב. להזרעה בעגלות
בבנקים של שיאון יש . 1-ר ולכן רצוי לשימוש במשקים להם ממשק המלטות טוב או במספר הזרעה הגבוה מהעד
  . מנות זרע21,000- עוד כ

הפר קיבל את זריקת .  במסגרת החיסונים החצי שנתיים בפרייה אנו תופסים את כל הפרים באולים שלהם בתאים
. שוק אולם היא לא עזרה- זה יש לרופאים זריקת אנטיבמצב. ט וחצי דקה לאחר מכן התמוטט"החיסון של הפו

, במהלך החודשים האחרונים. בניתוח לאחר המוות נמצא בליבו של סיגר גידול קטן אשר הסביר את כל האירוע
מצבו הגופני הידרדר ובזמן אירוע החיסון הוא נכנס למצב עקה גבוה . סיגר הגיע לעמדת ההקפצה וסירב לקפוץ

   .שהכריע את ליבו
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נשטפות , מושב ציפורי, במשק שמואלי. נשטפות הפרות בתדירות קצת יותר נמוכה, לקראת סיום העונה: עוברים
את צמרת בטבלה המצורפת אפשר לראות .  היא מרשימה מאודברפת זופרות כל שנה וההתקדמות הגנטית 

כל שנה . תי נציגות בטבלהמהרפת של האחים שמואלי יש ש. מ ומעלה" חמ950מרמה של , העתודות בישראל
שתי פרות אלו הן מאותה משפחה גנטית . שלהןגנטית האחים שמואלי שוטפים פרה אחת מבין השתיים הגבוהות 

 הייתה הצלחה בשטיפה האחרונה. 866 - היא האם של נטע667- נועה. טובה המטופחת כבר שנים באותו המשק
הפרה הזו כבר . ארבעה הושתלו ושלושה הוקפאו,  בני הפר רמוס עוברים יפים7": 667 –נועה "טובה עם הפרה 
   .  רוויאן ורמוס, קינטו' עוברים מהפרים ג12כ "סה,  העונהלישיתנשטפת פעם ש

  

950-עתודות בעדר הישראלי הגבוהות מ   

אומדן 
 הורשה
 שם משק שם יישוב חממ

ס"מ  
-ספר
 עדר

שם 
 פרה

שם 
 אב

שם אב 
 תחלובה האם

שם פר 
מזריע 
עהבהזר  

 הריון מצב אחרונה

16' מס' הז טנט 2 גופי אבשה אלה 1095 קרמר  יבניאל 1066  

סטיס'ג 3 קאפץ בדון   5659 הבונים הבונים 1055  + 

 + רמביס 1 אבשה טורפדו אמריקה 103 רפת העמק יפעת 1030

  7 עוברים מרמוס רמוס 5 סקוץ בוילר נועה 667 שמואלי צפורי 1005

 + סיגר 1 בוילר מרסיה   2286 שמואל בניה 1001

999 
 –העוגן 

 חפר
6' מס' הז מוגד 1 סידון בר   7219 רפת חפר  

. א חיים .ג  . אחיים . ג   + סיגר 2 סוס טורפדו   2476 

 + ראסינג תחילת 2 מנוף טורפדו יקינטון 5922 רפת זבולון רמת יוחנן 997

 + קרק 2 גופי דנדן נלי 2812 מעגן ביונתן יונתן 986

ה'וז'ז 4 פליז סידון דור 3891 אלוני אבא אלוני אבא 980   עוברים משוטל4 

  עוברים משרקי9 גד 2 בוילר סתו נטע 866 שמואלי צפורי 973

  בוליבר 5 סקורר דליה   2248 מעגן ביונתן יונתן 950

  
  מושב ציפורי,   ברפת האחים שמואלי866 והבת 667נועה 
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  2007 דצמבר – 30' גיליו� מס

  !למגדלים שלום 

  

  ,בברכה                           

  שאול רש�                                  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 פרייה ותנועת עגלים

  

  

  

  

  

  

  

  

 

כל ארבעה חודשים מפרסם ארגון האינטרבול נתוני המרה של פרי ההולשטיין מכל העולם וספר : ל"פרי חו
ובו אפשר של האינטרבול מבחן האחרון בחודש אפריל התפרסם ה .העדר הישראלי קולט אותם ומעבד אותם

 אנו ).ההמרה היא לתנאי ישראל( פרים ישראלים 18 בעולםהראשונים  פרי ההולשטיין 50צמרת לראות ב
ההמרה המתבצעת באינטרבול כוללת את כל התכונות , בוחנים רשימות אלו כל הזמן ובעת האחרונה

 ההכללה של תכונת פוריות בנות הפר בחישובי .הנמצאות באינדקס הטיפוח הישראלי מלבד תכונת ההתמדה
טיפוח רב שנים בקווי דם אשר בניהם היו .  את הפערים הגנטיים בין העולם לבין ישראלההאינטרבול מבליט

 שנים באינדקס 7שילוב התכונה כבר , )גלס– קוו גופי ;סופון-סקורר-קוו סיקרט(חיוביים מאוד לתכונה זו 
כאשר .  בסופו של דבר להתקדמות ניכרת בתכונה זו לעומת כלל העולםגרם, הטיפוח שלנו בדגש גבוה

בוחנים את צמרת הפרים בישראל וצמרת העתודות אפשר לראות שמרביתם חיוביים לתכונה זו לצד 
גם בייצור וגם בתכונות ,  יודעים להתפתח בשני התחומיםמעניין לראות שאנו. התקדמות בתכונות הייצור

הטבלה הבאה ממחישה מספר תכונות גנטיות של פרי חול אשר נחשפו  .ת הבנותהמשנה ובמיוחד בפוריו
החלק הלבן של הטבלה הינם פרים אשר הזריעו עתודות ופרות אחרות בעדר . בשנתיים האחרונים לרפתנים

  . ב"ואילו החלק הירוק הינם פרים אשר הגיעו בעיקר מקנדה וארה
  ?האמנם,  משנה טובותתכונותמכילים מ נמוך "פרים אשר מתחילים בחמ

     

200620072008200620072008200620072008200620072008200620072008200620072008

6.9---4.7--7437585548668879030.140.140.17-89-92-34קנבס5527

5.5---70867548110591065998-0.16-0.03-0.05-2-24-503.84.95.6מריון5528

2.0---6465824196416214900.02-0.08-0.11-7-96-1170.80.72.6שרקי5547

7.4---2.5--645688408321297225-0.18-0.16-0.13-58-44-67ראפאל5316

2.1---640630553364309246-0.07-0.10-0.11-48-32111.11.30.0אקסס5545

0.4-----623766706288409320-0.40-0.36-0.38-43-17-13מסקול5533

2.7---606496399788673637-0.32-0.22-0.220-46-44-1.92.6רסקיוס5546

3.5---583639552369385383-0.24-0.18-0.19-48-60-554.14.65.0פטור5530

1.0------579584539491496455-0.040.030.0304-3ז'וזה5544

1.5--565721919329404474-0.20-0.25-0.329-44115-1.0-1.2-0.8ג'סטיס5303

0.3-----494402357458416296-0.27-0.23-0.08-16-1498לאודן5523

3.3---1.2--429541514347429468-0.39-0.32-0.33-134136שוטל5554

2.1---229305414107209340-0.20-0.20-0.041174811.01.3-0.2בוליבר5574

4.1-----177303424-19-19-38-0.23-0.30-0.39-2312990רמוס5521

1.9------11-75--0.010.05--687559-686719-ז'קינטו5561

4.0---566489371680670680-0.23-0.18-0.240-51-505.15.52.1ג'יונצ'י5564

3.8---531433229626527417-0.25-0.18-0.21010151.51.62.8אפ.בי.אי5558

1.1---484424352593574486-0.06-0.08-0.09-32-83-490.20.51.2באקאי5542

6.3---55-1213.63.43.6--4043711057347026530.120.220.17אפטיטוד5534

2.3--326221189550293248-0.03-0.22-0.17-89-61-892.00.63.0אמו5535

2.0---99-653.12.81.7--3152471787297497290.090.060.02מונטי5543

0.3--70213.20.01.9--2982063689433098-0.02-0.12-0.12אלברט5566

2.0---27623973604629484-0.020.010.03-290.4-1.2-0.9אופרואד5537

2.7---28-102.61.12.0--228276140278409299-0.040.120.12לוקסירוס5556

3.6---2.2--32--0.12-0.21--519518-435483-לוטצ'יה5567

2.7---0.2--62-50--0.31-0.21--474334-522427-ביליון5559

4.1---0.1--23---0.13-0.21--479297-395313-סטרהנטר5565

3.8---24-1.05.0--380303-399498-0.11-0.21-פאג'ויאר5578

1.1------3-22--265239-662654-0.22-0.21-לודאנו5577

0.5---1.4--25---0.21---164---63--לאקיסטאר5540

3.9---2.4--30---0.14-0.21--391416-788906-גורגונזולה5584

3.4---110-116-1.01.6--0.040.04--136-22-314236-תום5555

6.7---113-129-0.82.1--0.050.04--197-71-452446-מיור5557

0.8---0.5--66---0.30--868--358--סילנט5591

2.1--2.0--25---0.03--192--157--סינקליר5589

1.0--2.7--8--0.11---603--309--ליטורל5590

פוריות בנות הפר
פר מזריע

המ' קשה בנות הפרהישרדותסת" ס ק" ג חלבחמ" מ

  

מ "מ לאורך השנתיים וחלקם אף מתחיל בחמ"ניתן לראות שבמרבית הפרים יש ירידה בנקודות החמ ,ובכן
השיקולים . מ גבוה יותר מפרים אחרים"מרבית הפרים שנבחרו לעתודות הם בעלי חמ. נמוך כבר מהתחלה
מרבית הפרים הם בעלי . ולחפש קווי דם שונים רבים ולצד תכונות האינדקס יש להמשיך בבחירת הפרים הם

אופן המלטת בנות הפרים היא , אולם ההישרדות היא שלילית במרבית המקרים, )תכונה טובה(ס נמוך "סת
יש להדגיש שפוריות הבנות מופיעה רק . מרבית הפרים הם עם פוריות בנות נמוכה מאוד.....קשה והעיקר

ים זרמה ממקורות שונים אולם לא תמיד שמים לב למכלול הנתונים רפתנים רבים מתפתים וקונ. 2008בשנת 
הגיוון של שימוש , כיום. רצוי להתייעץ ולראות את האלטרנטיבות הקיימות של זרמות הפרים. הנלווים לפרים
 עד 55-תמיד יש לזכור שההישנות של פרים אלו בתכונות הייצור מגיע לכ. ל הוא גבוה מאוד"בזרמות פרי חו

מבחן של אלפי בנות לצד " (הגל השני"מגיעים לבנות מ, מעטים מהם.  ובתכונות המשנה אף פחות אחוז65
   .שוטל, רמוס,בוליבר, סטיס' ג-והם אמינים יותר )  בנות100- המבחן הראשון של כ

  

  ר יואל זרון"ד
   


