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סיפורי פרים
משנה ת  ו נ ו בתכ ו כז  מרו בחלב  ן  י מצטי  - י  ג די הפר 

דבר המנכ”ל

לקוראים שלום רב,

הפרים  לוח  מוצג  הפעם  הגיליון  במוקד 
החדש המעודכן ליוני 2009. החלטנו הפעם 
להקדים את הוצאת לוח הפרים כך שנוכל 
על  ראשוני  במבט  ירושלים.  בכנס  להציגו 
במיגוון  התקדמות  על  להצביע  ניתן  הלוח 
הפרים המיועדים לעגלות וכמו כן על פרים 
מקווי דם חדשים ועם תוצאות חמ"מ טובות, 

לצד איכות גבוהה במדדי השיפוט הגופני.

שימוש נכון בלוח ובהמלצות "שיאון" לאחוזי 
שימוש, הינם הכלים הטובים ביותר לקידום 
הוא  וכאשר  ברפתות,  הגנטי  הפוטנציאל 
משתלב עם רפתנות טובה התוצאות נראות 

בשטח ובמיכל.
 

שביעות  סקר  ממצאי  הפעם,  בגיליון  עוד 
ובעלי  המגדלים  בקרב  שערכנו  רצון 
ניהוליות  בסוגיות  שעוסק  כמי  הרפתות. 
שסקר  ליבי  בכל  מאמין  אני  רבות,  שנים 
ובחינה  הערכה  כלי  הינו  הרצון  שביעות 
רציני ביותר, המאפשר לנו לשפר ולשדרג 
באותן נקודות שמעלים הלקוחות והדורשות 

שיפור מבחינתם.

ניתוח הסקר מצביע על שביעות רצון גבוהה 
יחסית )מעל 85%( הן מפעילות המזריע והן 
מסה"כ פעילות החברה בפרמטרים שנבחנו. 
יש אבל( ממיגוון ההערות  )כן, תמיד  אבל, 
אנחנו  שקיבלנו מהסקרים הרבים שהגיעו, 
מהלכינו  את  לשפר  ומנסים  רבות  לומדים 

בהתאם. 

הטבלה  מוצגת  הפעם  הפר"  ב"לשון 
החברה  של  כוללת  כתמונה  המרכזית 
מורכבת  התמונה  המזריעים.  ועבודת 
פנימיים  ובדיונים  מאוד  רבים  מפרטים 
הקטנים  לפרטים  התייחסות  יש  בחברה, 
את  אשר  הסקר  מדפי  שעולים  והחשובים 

חלקם נרצה לבחון בסקר הבא.

קריאה מהנה ומועילה,
אלון ענבר
מנכ"ל

הפר דיגי )7334(, שנולד ב-09.02.04, הוא בן לשושלת מפוארת ממשק נירים. אביו הוא “דנדן” הנודע 
ואימו היא “בת-500” ששמה יצא לתהילה.  הזיווג נעשה בהמלצת ועדת הטיפוח ודיגי נולד בתחלובה 
הוא  דיגי  הישג מרשים בפני עצמו.   - בחייה לא פחות משש תחלובות  השנייה של האם, שרשמה 
וסיימה את חייה בגיל מופלג.  ול-2 נקבות. האם חיה ברפת עוד 8 שנים  אפוא אח לעוד 3 זכרים 
ההזרעה בוצעה על-ידי שלומי הרפנס, ב-08.05.03, ו”בת-500” התעברה מייד בהזרעה ראשונה. 
דיגי נולד כעבור 9 חודשים והוא מצטיין מאז בחלב מרוכז ותכונות משנה כגון: עטין, רגליים, מיקום 

פטמות, אורך פטמות ועוד. 

סילבן )7365( הוא פר ממשק פודור במושב ניר ישראל. אביו הוא פר הולנדי בשם “בוי” )5276( 
ואילו הפרה האם הייתה עתודה “בת דליה” )3833(. לאם היו שלוש תחלובות ובגיל 6 היא פרשה 
מהשירות. ממוצע החלב לשלושת התחלובות שלה )מתוקנות ל-305 ימים( עמד על 14,300 ק”ג 

עם 3.54% שומן ו-3.0% חלבון.
בינואר 2003 הוזרעה האם ע”י יצחק שטיינמן ובאוקטובר 2003 נולד סילבן. במשק יש עוד שתי 

אחיות למחצה מאותה האם, שאבותיהם הם “סופון” ו”ג’וקו בסן” )פר צרפתי, אלא מה(.
סילבן נמצא זו פעם שנייה בלוח הפרים. הוא מסמל קווי דם טובים, שילוב נכון של הזרעת פרה  
טובים. גופני  ושיפוט  משנה  תכונות  מרוכזים,  חלב  מרכיבי  בעל  פר  עם  ומרכיביו  עתירת-חלב 
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גופני ושיפוט  משנה  תכונות  חלב,  ברכיבי  מצטיין   - סילבן  הפר 



חדשות שיאון

פוטנציאל  יצוא  זירמת  פרים  מישראל  מוגבל
בשל   מוגבל   מישראל   פרים   זירמת   יצוא   פוטנציאל   בחלב,   העולמי   המחסור   “למרות  
אילוצים  פוליטיים  ובירוקרטיים” כך אמר מנכ”ל חברת שיאון, אלון ענבר, בתערוכת אגריטך 2009

יתקיים כל שנה ן לקוחות  סקר שביעות רצו

למרות  מישראל,  פרים  זירמת  ייבוא  מגבילות  המערב  מדינות  לדבריו, 
שתנובת החלב שלנו נחשבת לטובה מסוגה. ד”ר יואל זרון: בכוונת החברה 

להגביר את מאמצי היצוא למדינות המתפתחות

ההזרעה  בתחום  בעולם  המובילות  המדינות  בין  הינה  שישראל  "למרות 
לצורך  לחו"ל,  פרים  זירמת  יצוא  החלב,  למשק  פרות  של  המלאכותית 
פוליטיים  אילוצים  בשל  מאוד  מוגבל  העדרים,  והשבחת  הפרות  הזרעת 
חברת  מנכ"ל  ענבר,  אלון  אומר  כך  משמעותיים."  בירוקרטיים  וחסמים 
שיאון - החברה הישראלית לטיפוח והזרעה מלאכותית, בתערוכת "אגריטך 

2009" בה השתתפה החברה. 

ומדינות האיחוד האירופי מטילות מגבלות חמורות,  לדברי ענבר, ארה"ב 
זירמת פרים  ייבוא  והן בהיבט המסחרי, כדי למנוע  הן בהיבט הוטרינארי 
המעוגן  המקומיות,  החברות  על  להגן  עז  מרצון  נובע  הדבר  מישראל. 
בפרוטקציוניזם חקלאי, ומחילוקי דעות לגבי מדיניות מחלות וחיסונים בין 

ישראל למדינות המערב.  

הביקוש  "למרות  כי:  הוסיף  שיאון,  של  המקצועי  המנהל  זרון,  יואל  ד"ר 
לזירמת פרים מישראל, הנחשבת לאיכותית בשל תנובת החלב הגבוהה 
המכשולים  בארץ,  הפרות  של   והישרדות  כפוריות  נוספות  תכונות  לצד 
הללו, שמקורם פוליטי וטכני כאחת, מונעים את האפשרות של יצוא זירמת 
הפרים מישראל למדינות המערב. בגלל המגבלות הללו עיקר המאמצים  
לייצוא נעשה כיום למדינות מתפתחות ובהם הודו, וייטנאם, אוזבקיסטאן, 
בעשרות  כיום  מסתכם  זה  יצוא  באפריקה.   שונות  ומדינות  טג'יקיסטאן 
אלפי דולרים בשנה בלבד, למרות שהוא יכול היה להסתכם במאות אלפי 

דולרים בשנה."

והוטרינריים,  הטכניים  הדעות  חילוקי  את  לצמצם  אולי  ניתן  כי  ציין,  זרון 
בכוונת  זאת,  עם  הפוליטיים.  המכשולים  על  להתגבר  ניתן  אם  ספק  אך 
החברה להגביר את מאמצי היצוא למדינות המתפתחות. "החוסר העולמי 
יוצרים  ומצוינות הטיפוח הגנטי של הרפת הישראלית בייצור חלב  בחלב 
הזדמנויות חדשות בפני החברה ובכוונתנו למצות פוטנציאל זה", קבע זרון.

ולכן  כאמור, ישראל היא המדינה המובילה בעולם בתנובת החלב לפרה 
הזירמות של הפרים הישראלים זוכות לביקוש רב בקרב רפתנים בעולם. 

ד"ר זרון ציין, כי ההזרעה המלאכותית בישראל פועלת מאז שנות ה-30' 
של המאה הקודמת והגיעה לשיאים בהשבחת משק הבקר לחלב. טיפוח 
הפרים והקפדה על זיווג איכותי הביאו ללידת פרות המפיקות את תנובת 
שימוש  נעשה  וההזרעה  ההשבחה  בתוכנית  בעולם.  הגבוהה  החלב 
בטכנולוגיות מתקדמות, תוך שיתוף פעולה עם המגדלים,  במטרה לשפר 
את הערך הגנטי של הפרות, להבטיח את יעילות אוכלוסיית הפרטים בדור 

הבא ולהשיא רווחים לרפתנים וליצרני החלב.

וקניינים ממדינות שונות, אשר  לתערוכת "אגריטך 2009" הגיעו רפתנים 
רפת החלב.  גנטית של  הישראלית להשבחה  התוכנית  לעקרונות  נחשפו 
הרפתנים הזרים הוזמנו לרכוש זירמות של פרים ישראלים ובכך להביא 

לשיפור בתנובת החלב ברפתות שלהם.

במהלך חודש מארס 2009 בוצע על-ידי חברת "שיאון" סקר שביעות רצון 
מקיף בקרב לקוחותיה. שאלוני הסקר, שנשלחו לכ-1000 לקוחות החברה 
הלקוחות  של  הרצון  שביעות  מידת  את  לבחון  נועדו  הארץ,  רחבי  בכל 

מביצועיה של "שיאון" ולעמוד על הלכי הרוח מרכזיים בקרב הלקוחות. 
לדברי ד"ר אמיר שיפמן, מנהל שירות הלקוחות בחברה הסקר בדק באופן 
ממוקד את מידת שביעות הרצון של המגדלים העובדים עם "שיאון", תוך 
התמקדות במזריעים, ובפעולות הניהול של החברה. לדברי שיפמן, בכוונת 
החברה להפוך את הסקר לבדיקה שגרתית וקבועה כחלק יצירת שיגרה 

ונוהל של סקרים שנתיים על מנת לאתר את נקודות החולשה של שיאון 
במטרה למקד בהן את הטיפול. לדבריו, הסקר האחרון נערך בשנת 2004 
ויצר פער משמעותי בין הבדיקות ומעתה יושם דגש על ביצוע סקר שנתי 
קבוע. כמו כן, השאלות בשנת 2004 ובשנת 2009 לגבי החברה היו שונות 
ולכן אין בסיס מספיק להשוואה. למעשה, הפרמטר היחיד להשוואה נוגע 
השנתי  הסקר  יכלול  מעתה  השירות.  במתן  וגמישות  התגובה  למהירות 
שאלות קבועות ובכך יתאפשר בסיס השוואה מלא וניתן יהיה לעמוד על 

השינויים במידת שביעות הרצון משנה לשנה.
המאפשר  היקף  לשאלונים,  תשובות   250 נתקבלו  כי  שיפמן,  מסר  עוד 
לציונים  זוכה  החברה  כי  עולה  הממצאים  מתוך  תקפות.  מסקנות  הסקת 
גבוהים מאוד בכל הקשור לתחומים המקצועיים והתפעוליים, אך בתחומי 
נקודת התורפה המרכזית  עדיין טעון שיפור-מה.  שירות הלקוחות המצב 
שבאופן  העובדה  חרף  השירות,  במתן  מספקת  גמישות  בהיעדר  כרוכה 
לעומת  זה  מפרמטר  המגדלים  רצון  בשביעות  ניכרת  עלייה  חלה  כללי 
הסקר הקודם. לא נמצאו הבדלים בתוצאות בין המגזרים השונים - רפתות 

שיתופיות ומושביות.

הקודם  שהסקר  שהתברר  לאחר  הלקוחות  רצון  שביעות  אחרי  רצוף  מעקב  לאפשר   - המטרה 
נערך לפני חמש שנים. ממצאי סקר 2009 - המגדלים מעניקים ציון גבוה מאוד לחברה בתחומים 

התפעוליים והמקצועיים וטובים פחות בתחום השירות 

מילאתם - זכיתם! במכשיר די.וי.די מתנה
להלן רשימת המגדלים שהשיבו על סקר שביעות הרצון, מארס 2009 , וזכו בהגרלה:

ריבק יצחק - מושב אליעד, רפת ניר יצחק, רפת רן. 
*התמונה להמחשב בלבדמכשירי די.וי.די יחולקו לזוכים ע"י המזריעים. תודה לכל המשיבים.

למגדלים ולרפתנים שלום,

חצי שנה עברה מאז נכנסתי לתפקידי כמנהל שירות הלקוחות ב"שיאון" 
ובכל יום אני נוכח לדעת עד כמה מדובר בתפקיד מרתק. אני שואב סיפוק 
מבחינתי  שהוא  בשטח,  המגדלים  עם  אמצעי  הבלתי  מהמפגש  עצום 
לצד  פעילות.  עתיר  בתפקיד  מדובר  זאת,  עם  ביותר.  חשוב  עבודה  כלי 
ההיכרות האינטנסיבית עם השטח, שנעשית באמצעות פגישות מקצועיות 
ברפתות ובמהלך ימי עבודה משותפים עם המזריעים, אני עסוק בטיפול 
גם בנושאים אחרים הקשורים למהות התפקיד, במובנו הרחב, כגון: אירוח 
מבקרים וקבוצות בפריה ובאתר הדרומי של החברה,  קידום ושדרוג אתר 
האינטרנט של החברה, הפקה ועיצוב מחודש של "לשון הפר", ביצוע סקר 

שביעות רצון לקוחות, כנסים אזוריים, טיפול בתלונות לקוחות ועוד ועוד.
למרות החשיבות הרבה של נושאים אלה, אין לי ספק שהנוכחות בשטח היא 
עיקר התפקיד ולכך אני אכן מקדיש את עיקר זמני. זו, להבנתי, המטרה 
במשקים  לייעוץ  והן  להדרכה  הן  נועדה  והיא  בתפקיד  ביותר  הגדולה 

בנושאי הפוריות והטיפוח הגנטי. 

משהו  יש  השנה.  תחילת  מאז  שלנו  הפעילות  על  נתונים  מספר  לפניכם 
בכוח המצרפי של המספרים המספק תמונה עוצמתית על הפעילות הרבה 
בחברה. ובכן, מאז תחילת השנה קיימנו 5 כנסים מקצועיים במגזר הקיבוצי, 
12 כנסים מקצועיים במגזר המושבי, 2 כנסים בנושא השתלת עוברים, 27 
סיורים לקבוצות באתר "שיאון", 2 קורסי העשרה בנושא הזרעה ופוריות, 
27 מפגשים מקצועיים ברפתות קיבוציות ו-56 מפגשים מקצועיים ברפתות 

משפחתיות. אכן, היקף פעילות ראוי לציון. 

בחודש מאי האחרון התקיימה תערוכת "אגריטך 2009". שבמהלכה ביקרו 
על  שומרים  אנו  ומחו"ל,  מהארץ  מבקרים  של  רב  מספר  "שיאון"  בביתן 
בשווקים  מכירות חדשות  ומקווים לקדם  הרציניים  עם המתעניינים  קשר 

הבין-לאומיים.

לשירותכם,                                                                                                                                             
                              ד"ר אמיר שיפמן, מנהל קשרי לקוחות

משולחנו של מנהל קשרי לקוחות

המשך העמוד הבא <



מאת: ד”ר יואל זרון - מנהל מקצועי של “שיאון”
לוח פרים 2009 - עלייה בכל המדדים

שינוי האינדקס והשפעתו על מבחן הפרים 
שינוי  של  השפעתו  בתחילת  בעיקר  מתאפיין   2009 יוני  של  הפרים  לוח 
דגש  לשים  במטרה  האינדקס  השתנה  זו  בשנה   .2001 משנת  האינדקס 

גבוה יותר על תכונות המשנה ובעיקר על פוריות הבנות. 

נדרשות כ-8-9 שנים עד שאפשר להפעיל את הפרים הראשונים שהתקבלו 
שתכונותיהם  פרים  הופעלו  האחרונות  השנים  ב-8  שנבחרו.  מהעתודות 
תאמו את האינדקס החדש, אולם הם לא היו בנים של עתודות שנבחרו 
לפי אותו האינדקס - וכאן השינוי הגדול. איור מס. 1 מצביע על התקדמות 
ציר הזמן עד קבלת פרים מלוח הפרים המשפיעים בצורה טובה יותר על 

התבטאות האינדקס החדש. 

פרי הלוח  - הזרעות ותחלובות בנות הפר )טבלה מס. 1(
2 פרים מעל 800 חמ"מ;  2 פרים בחמ"מ 700-800;  12 פרים בחמ"מ 600-700;  4 פרים בחמ"מ 550-600. 	•

9 פרים לעגלות: 6 מהם בעלי מבחן והשאר המרות. עוד 13 פרים טובים לעגלות בטבלה נפרדת ואפשריים להזרעה לפי בקשה. 	•
13 פרים נמצאים בתחלובות 2-3: מרביתם יציבים ומבחנם כמעט ואיננו משתנה, למרות שבנותיהם מתקדמות בתחלובות.  	•

4 פרים חדשים: מקרר - 7276;  הודל - ET 7343;  סטד - 7279 וקרנף - 7324. 	•
3 פרים שבנותיהם חוזרות בגל השני : פרים יציבים ובעלי מהימנות גבוהה מאוד. מוח - 3903;  אס - 7053 וסיגר - 7022. 	•

9 פרים אינם בחיים ואספקת הזירמה היא מהבנקים: סירופ, מקרר, מוח, דוגית, קרנף, ור, סיגר, סטור וסניר. 	•
8 אבות לפרים מחו"ל  X אמהות מהארץ. הבנים הראשונים של קורייר )מאנגליה( והארי )מהולנד( מופיעים לראשונה בלוח. 	•

התקדמות המבחנים לאורך השנים בארבעה פרים )איור מס. 2(
פרים שהזריעו בצורה נרחבת בלוח הקודם היו סדש, דיגי, לופ, דוגית ואס. הפרים החדשים הם מבתי אב חדשים של מון, הארי וקורייר. בשימוש בהם רצוי 
להיות זהירים בשל התנהגות שונה ולא תמיד צפוייה בהיכנסם לתחלובה שנייה. ישנם פרים הנשארים יציבים ואילו ישנם כאלו שהמעבר בין התחלובות 

גורם לשינוי גדול יותר. איור מס. 2 מדגים זאת בצורה טובה.

שינויים בין לוחות - ינואר ליוני 2009 )איור מס. 3(

איור מס.3 - חמ"מ PD07. פרים שנשארו בלוח

איור מס. 1

טבלה מס. 1 - הזרעות ותחלובות בנות הפר

איור מס. 2 - התקדמות המבחנים לאורך השנים בארבע פרים  )כחול: חמ”מ PD07; אדום: תכונות ייצור(

איור מס.3 - חמ"מ PD07. פרים שיצאו מהלוח

המשך העמוד הבא <

בקרב הפרים שנשארו בלוח, כמעט ולא היו שינויים בערכי החמ"מ והם נותרו יציבים - למעט סירופ. לעומתם, לפרים שיצאו מהלוח היו ירידות חדות יותר 
)שלא חרגו מסטיית תקן אחת בערכי החמ"מ(. היציאה של הפרים הוותיקים )טורפדו, מרסיה ובדון( היא בשל שימוש נמוך בלוח האחרון. ערכי החמ"מ 
שלהם גבוהים והם פרים יציבים מאוד. ניתן להזריע בזירמתם לפי בקשה. ההחלטה להוציא את קורן מהלוח היא שרירותית בשל אבות דומים לפר אחר 

בלוח )קרק(. גם הוא יכול להיות במיכל המזריע לפי בקשה.

לוח פרים



פרים נוספים: תכונות שיפוט גופני ותכונות משנה טובות )טבלה מס. 2(
ללוח צורפו 6 פרים אשר לא נכנסו להמלצת השידוכים של "שיאון". לאור הפניות הרבות להרחבת האפשרויות בבחירת הפרים, ובמיוחד פרים בעלי 
תכונות שיפוט גופני ותכונות משנה טובות, החלטנו לפרסם את 6 הפרים הללו היכולים להיות במיכלי המזריע לפי בקשות. ביניהם גם טונר, בעל מבחן 

רחב וטוב לעגלות )ראה טבלה 2(.

טבלה מס. 2  - פרים נוספים ללוח הפרים: שיפוט גופני ותכונות משנה טובות

טבלה מס. 5: פרים נוספים לעגלות - אפשרות לפי בקשה

טבלה מס. 7: פוריות זרימת הפרים

טבלה מס. 6 - שינויים במבחני אופן ההמלטה בין ינואר  08 - יוני 09 וסיבות להוצאת פרים מהזרעת עגלות

טבלה מס 4 - פרים לעגלות

ג'סטיס - האמריקני שהוכיח את עצמו
ג'סטיס )5303( הגיע מארה"ב בתור פר בעל בנות רבות בארה"ב ובאירופה. הוא נבחר בשל אופי ההמלטה הקל לצד תכונות השיפוט הגופני והמשנה 
הטובות שלו. בהמרות של האינטרבול, הוא בלט בחמ"מ גבוה מאוד ולכן נבחר גם כפר לעגלים ב"שיאון". המלטות הבנות שהוזרעו ע"י ג'סטיס, לא איחרו 
לבוא והן היו הקלות ביותר שנראו בישראל. מבחניו הראשונים היו נמוכים, עם הצטרפותן של בנות נוספות והתקדמות בתחלובות, הוא עלה בחמ"מ ואיתו 
כל בניו ובנותיו. "שיאון" רכשה 10 עגלים ממנו: חמישה מהם הופעלו כ"צעירים מבטיחים": ג'רמין, ג'קי, ג'יי, ג'ורדן  וג'ונסון. לארבעה מהם יש מבחן 
המלטות טוב. בניגוד לפרים אחרים מחו"ל, ההבטחה והאמונה בג'סטיס הוכיחו את עצמן בישראל. אנו תקווה שהתקדמות התחלובות של בנותיו יגרמו 

למבחנים טובים נוספים בעתיד )טבלה מס. 3(.

חמ”מ PD07הישנותתחלובהתאריך המבחן

4174%162% בנות בתחילת תחלובה 1ינואר 2008

6983%295% בנות בסיום תחלובה 1יוני 2008

88%399%תחילת תחלובה 2ינואר 2009

11290%690% בנות בתחלובה 1 ו-44 בנות בתחלובה 2יוני 2009
טבלה מס. 3 -  מבחן ג'סטיס לאורך השנים בישראל

שיפור בפוריות זירמת הפרים
פוריות זירמת הפרים השתפרה לעומת המבחן הקודם. טבלה 7 מלמדת 
שמרבית הפרים הם בסטייה חיובית מהממוצע. רק שני פרים, לופ )פרות( 
וסניר )עגלות(, הם בעלי סטיות מובהקות שליליות מהממוצע )מספרים 
הפרים  ירוק(.  )מספר  חיובית  מובהקות  )עגלות(  אסא  לעומת  אדומים(, 
ה"פוריים" ביותר בלוח הם: סירופ, קרנף ואסא. להזרעות מרובות )מעל 5 

הזרעות ומעלה( אנו ממליצים על ליגל - 7017 )חמ"מ 320( כפר פורה.

לסיכום

לוח הפרים החדש מצביע על עלייה בכל המדדים שהרפתן 
הישראלי מבקש:

ותכונות  ייצור  יותר המורכב בעיקר מתכונות  גבוה  חמ"מ  	•
משנה משלימות.

יצרניים, לצד פרים גבוהים ברכיבי  היצע גדול של פרים  	•
החלב המשולבים בתכונות פוריות, הישרדות והתמדה.

תכונות משנה משופרות יותר. 	•
שיפוט גופני טוב. 	•

היצע גדול לעגלות. 	•
מבחר גדול של פרים לממשקים השונים ברפת. 	•

השילוב של תכונות המשנה מקבל משנה תוקף בשל תחילת 
האינדקס  לפי  נבחרו  שלהן  שהאמהות  הפרים  של  כניסתם 

החדש.

אנו מאחלים לכולם עבודה טובה ופורייה עם מיטב הגנטיקה 
הישראלית.

והערות... הארות  לתגובות, 
amir@sion-israel.com אמיר:   לפנות  נא 

פרים לעגלות
הפעם יש  9 פרים הנמצאים בלוח הפרים באחוזי שימוש שונים )טבלה מס. 4(:  6 מהם בעלי מבחן בהזרעת עגלות ועוד 3 פרים בהמרה. אנו ממליצים על פיזור 
ההזרעות בעגלות, מתוך כוונה לפזר את הסיכונים. מכאן הפרסום לעוד 13 פרים אשר לפי בקשת הרפתן יכולים להיות ראויים להזרעת העגלות  )טבלה מס.  5(.

ואנו חוזרים ומדגישים שלכל הפרים,  בטבלה מס. 6 מפורטות הסיבות להוצאת הפרים. הרגישות לאופן ההמלטה היא גבוהה בקרב חלק מהרפתנים 
ובמיוחד לפרים בעלי שימוש גבוה בהזרעת עגלות, יהיו מקרים מצערים של המלטה קשה, או תמותת הוולד. ההחלטה להוציא או להשאיר פר כמומלץ 

להזרעת עגלות, מושפעת לעיתים מדיווחי השטח בין המבחנים. 

הפרים  תוצאות  אחר  נעקוב  הקרובים  בחודשים 
ממוצע  הרפתנים.   את  ונעדכן   5 בטבלה  הנמצאים 
ההמלטות הקשות במשק עומד על 10% ואילו תמותת 
וולדות הוא 6%. בטבלה 4 אפשר לראות שכל הפרים 
רצוי   - ההורשה  באומדני  ומטה.  בממוצע  נמצאים 
כאן,  )גם  שליליים  או  ל-0  הקרובים  אחוזים  לקבל 
על  ממליצים  אנו  אלה(.  בתחומים  נמצאים  הפרים 
השימוש בהם, אפילו ברמת חמ"מ הנמוכה מממוצע 
יותר  מהימנים  הפרים, משום שהם  לוח  החמ"מ של 
ובמרבית המקרים גם גבוהים יותר מתוצאות החמ"מ 
של פרי חו"ל, הולשטיין או המכלואים. סיגר, למרות 
המבחן הגנטי הסביר שלו להמלטות, יוצא מהמלצת 
"שיאון" בשל הרגישות הרבה שנוצרה בשטח לאור 
מבחן  את  סיים  סירופ  שלו.   קשות  המלטות  מספר 
שאין  כך  על  מצביעות  והתוצאות  שלו  ההמלטות 
ג'ורדן )בן ג'סטיס(  להמשיך ולהשתמש בו בעגלות. 
איתו  להזריע  נמשיך  המלטותיו.  מבחן  את  סיים  לא 
עוד מספר מאות הזרעות בכדי לבסס את התוצאות 

הראשוניות הקיימות לו במבחן הנוכחי.




