
הודל - 7373
עוברים                                                                                                       להעברת  היחידה  תוצר  הודל,  הפר 
גופני                                                                                  שיפוט  לצד  מרשימים,  יצור  נתוני  מראה 

מצוין במרכיבי העטין

הפר הודל נולד ב- 23.9.2004  
במשק עין צורים לפרת עתודה 
 .5151  - שרוליק  לשם  העונה 
אילן היוחסין של שרוליק מרשים 
וכפי שנוהגים לומר אכן "מגיעה 
מבית טוב". שרוליק, נולדה ב- 
שנייה  בתחלובה   .17.3.2000
לבחור  העוברים  צוות  החליט 
בזמן  עוברים.  לשטיפת  אותה 
של  בחמ"מ  הייתה  בחירתה 
עומד  הגנטי  ערכה  היום   .861

על 1,030 חמ"מ.
שרוליק הוזרעה בפר הארי - 5299 שלוש פעמים ע"י יעקב גהרי. השטיפה התבצעה 
ע"י דוד דיטסהיים ב- 1.4.2004, והתקבלו ארבעה עוברים מצוינים שהושתלו עוד 
       5540  - בגין   ,5532  - שמיר   ,5529  - כינרת  שונות:  אומנות   4 ב-  היום  באותו 
ושיאון - 5528. הריונה של הפרה בגין הסתיים בהפלה. כינרת, שמיר ושיאון סיימו 
הריון מוצלח והמליטו בסוף ספטמבר 2004. שיאון המליטה ב- 26.9.2004 עגלה 
הדס - 5802, שמיר המליטה ב- 24.9.2004 עגל וכינרת המליטה ב- 23.9.2004 

את מיודענו הודל.

הודל אושר בוועדת טיפוח מספר 41 )אוקטובר 2004(. הוא נלקח מעין צורים ועבר 
כ-750  ובוצעו  זרמה  להפיק  הודל  החל   2005 בסוף  שיאון.  של  האתרים  כל  את 
הזרעות של "פר צעיר". מבחנו עומד על 92 בנות בתחלובה ראשונה מ-74 עדרים. 
בנותיו עברו כבר לתחלובה שנייה. הודל הזריע 22,500 הזרעות שמתוכן 12,000 

עגלות.

הודל מופיע זו הפעם השלישית בלוח הפרים. בלוח האחרון מראה עלייה מרשימה 
התורם  כפר  מסומן  הודל  לעגלות.  ומומלץ  ומוצק  רחב  מבחנו  הייצור.  בתכונות 

לפוריות ומראה שיפוט גופני מצוין במרכיבי העטין.

לסיום סיפור שכזה נוסיף מספר נתונים משפחתיים:

הדס - 5802, אחותו של הודל, הפכה בעצמה לעתודה ונמצאת היום בחמ"מ של 
926. הדס היא אם לעגל שנלקח לשיאון לאחר הזרעתה בפר מקרר - 7276.

שני מחזורים לאחר השטיפה, התעברה שרוליק מהפר פריקלס. העגלה שנולדה, 
שרלוק - 5815, יצאה מהעדר לאחר מספר ניסיונות הזרעה כושלים.

ב- 27.2.2005 נשטפה שרוליק בשנית. הפעם התקבלו 2 עוברים שהושתלו באותו 
היום בשדלה - 5686 ובחגית - 5682, שהמליטה עגלה ב- 22.11.2005.

בתחלובה  צורים  עין  ברפת  דרכה  את  סיימה  מרשימה,  אמא   ,5151  - שרוליק 
חמישית בשנת 2008.            
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לקוראים שלום רב,

"חום יולי אוגוסט, היה קשה מנשוא"... 
הבעיה, שהשנה זה נמשך גם לספטמבר 
אזורי  בכל  הסוף.  רואים את  לא  ועדיין 
הרבה  ולחות  חום  רמות  נמדדו  הארץ 
בא  זה  בשיאון  והידוע.  למוכר  מעבר 
למזריע,  העבודה  בכמות  ביטוי  לידי 
פה  מרגישים  ואנו  חוזרות  בהזרעות 
ושם אי השגת המטרה להגיע למגדלים 
עושים מאמצים  אנו  להם.  שיועד  בזמן 
הללו,  האירועים  את  להפחית  רבים 
אבל לעיתים קצרה ידנו ואנו מקווים כי 

תקבלו זאת בהבנה.
הבאה  בשנה  הצפויה  המכסה  לאור 
נערכים  אנו  מכך,  הנגזר  העדר  וגודל 
בימים אלו לביצוע מספר שינויים באזורי 
המזריע. בשלב זה, ללא הגדלת מצבת 
המגדלים  ראית  מתוך  והכול  אדם  כח 
והציפיות שלכם לקבלת שרות בהתאם 

לסיכום אתכם.
תוכלו  כך  ועל  בפתח  העוברים  עונת 
נוכח  הנוכחי.  במגזין  בהרחבה  לקרא 
ההתעניינות הגוברת בעולם, אני מאמין 
כי שיאון חייבת להיות "שחקנית" בתחום 
עם  ההתמודדות  וביכולת  העוברים 
זו. לאור זאת, שיאון תגברה  הזדמנות 
והוסיפה  לעוברים  היחידה  צוות  את 
עם  ביחד  אשר  שיפמן  אמיר  ד"ר  את 
ינהל  הלקוחות,  קשרי  כמנהל  תפקידו 
מקצועי  בליווי  הן  העוברים  יחידת  את 

כווטרינר והן בתחום הניהולי.
למצוא  השנה  נוכל  כי  תקווה  מלא  אני 
את הנתיב הנכון לקבלת תוצאות כאלו 
עם  להתמודד  היכולת  את  לנו  שיתנו 
הן  בחו"ל(  )בעיקר  שיגיעו  הביקושים 
לאספקת עוברים והן לביצוע השתלות.

במגזין זה תוכלו להתרשם גם מפעילות 
של  הדגל  בפרוייקט  בוייטנאם  החברה 
העניקה  "שיאון"  שם  אפיקים,  צ.ח.מ 
הכשרת  זה  ובכלל  ההזרעה  שירותי 
מזריעים מקומיים, לימוד תיאורטי ויעוץ 
גנטי. אנחנו מאמינים כי זהו מודל נכון 
למדינות  גם  להעתיקו  שניתן  ומנצח 
להגדלת  דרכים  המחפשות  אחרות 

כושר הייצור לחלב.

קריאה מהנה ומועילה,
אלון ענבר
מנכ"ל



היחידה להעברת עוברים

לקראת העונה הקרובה הוחלט בשיאון למנות את ד"ר אמיר שיפמן למנהל היחידה כאשר 
לצידו יעבדו דוד דיטסהיים ועמוס סגל.

בכוונת היחידה לשים השנה דגש מיוחד על בחירה נכונה של הפרות לשטיפה, לא רק על 
סמך נתונים גנטיים טובים, אלא בעיקר ע"י בקורים במשקים ובדיקת הפרות בשטח כפי 
שמפרט ד"ר שיפמן: "עונת העוברים תתחיל בחודש נובמבר ותסתיים בחודש מאי 2011. 
מרבית  ואילו  עגלות  בשטיפת  בעיקר  נתמקד  דצמבר,  נובמבר  חודשים  העונה,  בתחילת 

העבודה בפרות ה'עתודה' תתבצע רק לאחר מבחן ינואר 2011".

 בתחילת חודש ספטמבר התכנסה הועדה שברובה מורכבת מרפתנים מכל אזורי הארץ. הפעם היו על הפרק שלושה נושאים:
      1. ג'נומיק - דו"ח התקדמות.

      2. שינוי שנת הבסיס עם דגש על מבחן אופן ההמלטה - בחינת שינוי שנת הבסיס וההשלכות לרפתנים.
      3. אישור עגלים.

דו"ח התקדמות על הג'נומיק בארץ ובעולם: ראה כתבה מקצועית ומורחבת בנושא.
שינוי שנת הבסיס: סקירה בנושא  זה העביר אפרים עזרא ה.מ.ב. בפרסום לוח הפרים הבא )דצמבר-ינואר(, נסביר בפרוט 
את שינוי שנת הבסיס המשפיע על פרסום אומדני ההורשה של תכונות הפרים. כיום בסיס המבחן הינו ממוצע אומדן הורשה 
2000 שווה ל-0 בכל התכונות, להוציא תכונות המלטה. בפרסום הקרוב, הבסיס ישתנה לממוצע  של פרות שנולדו בשנת 
אומדן הורשה של הפרות שנולדו בשנת 2005 לכל התכונות, כולל תכונות המלטה. בכל התכונות )להוציא תכונות המלטה(, 
היתה בשנים 2000-2005 התקדמות גנטית בכיוון הרצוי, שינוי הבסיס יביא לכך שאומדני ההורשה של הפרים/פרות, יהיו 

נמוכים יותר מהמצב הקיים. דירוג הפרים וההפרשים בניהם, לא ישתנה.
שלו  ההורשה  שאומדן  פר  לדוגמא:  בפועל.  הנצפים  המלטה   % בסיס  על  יהיה  המלטה,  ותכונות  ההורשה  אומדן  פרסום 
להמלטות קשות יהיה 1% +, ערכו בפרסום יהיה ממוצע המלטות קשות של שנת 2005 + אומדן הורשה של הפר. כלומר: 

ערכו בפרסום יהיה כ-10%. 
אישור עגלים: הוצגו כלל העגלים שעברו את ועדת מעניינים מומלצים. אושרו 32 עגלים ונפסלו 9.

של  הדרומי  באתר  שה"מ  עם  משותף  קורס  נפתח   07/10/2010 בתאריך 
שיאון. בקורס משתתפים 35 רפתנים, חלקם צעיר מאוד, שבמשך 8 פגישות 
הישראלית.  ברפת  והגנטיקה  הפוריות  במדדי  הקשורים  נושאים  ילמדו 
המרצים, רובם ככולם הם משה"מ, החקלאית, הפקולטה לחקלאות ושיאון. 
בפעם הראשונה יעברו המשתתפים גם שיעור בבטיחות וגהות ברפת, נושא 

המעסיק אותנו הרבה בעת האחרונה ונשמח להעלותו גם בפני הרפתנים.
במתקני  סיור  היה  הראשון  בחלק  חלקים:  לשני  התחלק  הראשון  המפגש 

שיאון - עמדת ההקפצה, מעבדה ובנקים.
הווטרינריה  בין  הקשר  בנושא  הרצאה  גלאון  נדב  ד"ר  נתן  השני  בחלק 

לפוריות. בהצלחה למשתתפי הקורס.

"השנה נתמקד בבחירה נכונה של פרות העתודה: נשים דגש על תקינות ובריאות מערכת המין, שיפוט ומצב גופני מתאים, 
היסטוריה של ההתעברות טובה והמלטה קלה".

"בכוונתנו לבקר במשקים, טרם התהליך, ע"מ לבדוק את הפרות ולבחון את התאמתן".
"כבכל שנה, אנו מציעים 3 אופציות שטיפה: פרות עתודה + עגלות מצטיינות, שטיפות עוברים לבנק ושטיפות פרטיות".

"לבסוף, חשוב לי לציין כי שיתוף הפעולה עימכם חשוב ביותר לכל אורך הדרך ובמיוחד בשלב בו נדרשות ההזרקות והטיפולים 
המבוצעים במשק בהתאם לפרוטוקול הנדרש".

חברת שיאון מצפה ומקווה ל'שנת עוברים מוצלחת' וכפי שאומר מנכ"ל שיאון, אלון ענבר: "אני מאמין כי הידע שנצבר, היכולת 
המקצועית של עובדי שיאון, התפתחות הטכנולוגיה והתנאים בשטח )פרוטוקולים, חומרי עזר והטכנולוגיה(, יובילו אותנו לכך 

כי נוכל להציע מוצר חדש / נוסף, לבחירת המגדלים בארץ ובעולם ובכך, להגדיל מקורות ההכנסה של שיאון". 

חדשות שיאון
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קורס העשרה בנושא פוריות והזרעה מלאכותית



חדשות שיאון

שיאון והקשר המתהדק עם וייטנאם
שיאון משתלבת בפרוייקט הרפת בוייטנאם - מזריעי ומנהלי שיאון מזריעים, 

מדריכים ומלמדים - תעודת כבוד לחברה הישראלית מאת: ד"ר יואל זרון, המנהל המקצועי של "שיאון"            
                                                                                                                                                 

       במכון הממשלתי להזרעה מלאכותית מייצרים כמיליון קשיות בשנה. חלוקת הזרמה ל-6 תחנות משנה הפזורות ברחבי
       המדינה. כל תחנה כזו קשורה למזריעים )עובדי מדינה( שמזריעים בעזרת האופנועים והמיכלים עליהם. מרבית 

       המשקים הם 1-5 פרות ונדיר לראות עדרים של מספר עשרות או מאות. 

       70% מכלל פרות החלב נמצאות בדרום המדינה, כשלבעלי המשקים כוח קנייה נמוך.
       אספקת הזרמה וההזרעה היא בתמורה לחתימה על קשר לאספקת החלב לחברה המקומית. 30% מכלל הפרות

      נמצאות בצפון )קריר יותר(. שם גם העדרים גדולים יותר ובעלי כוח הקניה גבוה יותר.

אז מה זה הפרוייקט הישראלי ואיך אנו השתלבנו בו?
חברת TH MILK מוויטנאם בשיתוף פעולה עם צח"מ אפיקים, חברות ישראליות נוספות ושיאון, מקימים פרוייקט שתחילתו 
במספר קטן של רפתות וסופו במספר גדול יותר. התכנון הכולל הוא להגיע לכ-30,000 פרות באזור מרוכז הנמצא בחלק 
המרכזי של המדינה. כיום נמצאות שלוש רפתות: אחת מהן היא הקרנטין הקולט את העגלות מניו-זילנד והשתיים האחרות 

הן רפתות במודל הישראלי: רפת מקורה בגג גבוה עם יכולת זרימת אויר טובה.
בכל אתר של רפת קיימים מספר מבנים שיכללו בעתיד את העגלות, מבכירות ופרות מהמלטה שנייה ומעלה - סה"כ תכנון 
60 עמדות עם כל הציוד הנלווה וחצרות  לכ-2,400 ראשים בכל רפת. לצד כל רפת כזו מוקם גם המחלוב. המבנה כולל 

ההתכנסות.    
המפקחים  נוספים  ישראלים  לצידם,  הגד"ש.  ושטחי  המזון  במרכז  המתהוות,  הרפתות  בניהול  נמצאים  ישראלים  כ-20 
ומתכננים את עבודות הבנייה השונות. רובם משתכנים היום במבנים מסודרים בתוך הקומפלקס הענק, לצד מבני שרות של 

חדר אוכל, שירותי בריאות וכביסה, משרדים וחדרים גדולים יותר למפגשים מקצועיים.
אז הזכרנו 120,000 פרות חלב בוויטנאם ותוספת של כ-30,000 פרות בשנים הקרובות בתכנון תפוקת חלב גבוה בהרבה 
רבה  עוד  בקנה המידה המקומי. המלאכה  ומנופח  מידיי"  "גדול  פרוייקט  זהו  במדינה.  כמות החלב  "יקפיץ" את  מהקיים, 

והפרויקט רק בתחילתו. החדרת מוצרי החלב הכרחית להצלחת הפרויקט.

היכן שיאון?
ההזרעה".  "תורת  את  המקומיים  העובדים  את  ללמד  מטרה  מתוך  מזריעים  שלושה  שיאון שלחה  חודשים  שישה  במשך 
שלנו  היכולת  מהקורס,  החיוביים  ההדים  מעשית.  והשלמה  תיאורטי  חומר  כלל  אשר  הזרעה  קורס  נערך  סיום,  לקראת 
להכשיר מזריעים שיהיו גרעין הזרעה התחלתי בפרויקט וההשתתפות שלנו בהתהוות הראשונית של הפרויקט-הוא אות 
גם  ונתבקש. הפרויקט  וניתן תמיכה במידה  לעקוב אחר הפרויקט  נמשיך  אנחנו  לישראל.  כבוד  ואות  כבוד לחברת שיאון 

הרחיב את הצוהר של יצוא הזרמה הישראלית לוויטנאם והביקוש לזרמה הישראלית רק עולה שם.

החלב בוייטנאם:
ובודקים  הולכים  במדינה,  ומוצריו  החלב  נמצא  היכן  לדעת  כשרוצים 
ההזרעה  חברת  מנהל  עם  בפגישה  מאוד.  מעט  יש  במרכולים..... 
התגלתה  ממשלתית(  עדיין  שהיא  כמובן  בוייטנאם,  )היחידה  המקומית 

התמונה המתומצתת:
          

                       
חלב           פרות  כ-120,000  יש  תושבים  מיליון  כ-87  של  במדינה 
וכמובן             סלרס  חום,   שוויצרי  ומקצתן  פריזי  הולשטיין  שבעיקרן 

גם גזעי המכלוא בניהם. 

פרי            שמחציתם  פרים  כ-100  יש  המקומית  ההזרעה  בחברת 
)הולשטיין- חלב  פרי  ומחציתם  ברמה(  לימוזין,  )אנגוס,  בשר 

פריזי, שוויצרי חום, סלרס(.

 כ-90% מכלל ההזרעות הם של פרים מקומיים, ללא מבחן פרים     
 מסודר. מתייחסים יותר לכמות החלב של הפרות ופחות לנתונים 

 הגנטיים. פרת החלב הממוצעת בוויטנאם נותנת כ-5,000 ק"ג
להשיג           אפשרות  אין  תחלובה?...  היא  )מה  בתחלובה  חלב 

פרטים מדוייקים(. 
הן:  המקומית  לזרמה  כמשלימות  שנמצאות  המובילות  החברות 
 WWS, ABS, Sex Technology, Alta( אמריקאיות  חברות 
 )Cogent( אנגליה  מאירופה:   ,)Semex( מקנדה   ,)Genetic
ובלגיה )BBG(. גם שיאון משווקת זרמה לוויטנאם ותקוותינו כי 

היקף המכירות יעלה.
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ג'נומיק - שאלות ותשובות מאת: ד"ר יואל זרון, המנהל המקצועי של "שיאון"

יש המתארים אותה כמהפכה הגנטית החשובה ביותר מאז שנות  רבות מדובר בשנתיים האחרונות על שיטת הג'נומיק. 
ה-40 בהם התפתחה שיטת ההקפאה של תאי הזרע. להלן סקירת השיטה בעזרת שאלות ותשובות אשר ינסו להבהיר את 

השימוש בג'נומיק לכלל הרפתנים.

היכן הג'נומיק מתחיל?
הכרומוזומים  זוג  מהאם,  והשני  מהאב  שהגיע  אחד  מכרומוזום  מקורם  כרומוזומים.  זוגות   30 מכיל  הבקר  בגוף  תא  כל 
  X הינם נקבה לעומת כרומוזום X האחרון, מספר 30, הינו כרומוזום המין ובו נקבע מינו של הוולד: שני כרומוזומים בצורת
 ,)A( אדנין :)הבנוי מרצפים רבים של ארבעה נוקליאוטידים )בסיסים DNA הזכר. בתוך כל כרומוזום יש סליל ,Y וכרומוזום
גואנין )G(, תיאמין )T( וציטוזין )C(. סדר הבסיסים ב-DNA נקרא הרצף הגנטי והוא למעשה הקוד הגנטי של כל תא וקובע 
את אופיו ותכונותיו. כל שינוי ברצף הגנטי של הפרה, מבדיל את אותה הפרה משאר אוכלוסיית הפרות. הג'נומיק התפתח 
.)Single Nucleotid Polymrophism(             מהיכולת לזהות סמנים גנטים הפזורים בכל הכרומוזומים המתבססים על

?SNPs-מהם ה
לבקר יש כ-3 מיליארד זוגות נוקליאוטידים הפזורים בכל 30 הכרומוזומים. שינוי בנוקליאוטיד אחד מתוך זוג הנוקלאוטידים 
בסליל ה-DNA, משפיע על ההבדלים בין פרט אחד למשנהו. שינויים אלו הם הגנוטיפים השונים בין הפרים/פרות. טכנולוגיה 
מאוד  שייקר  כיוון  השונים.  בכרומוזומים  גנטים  כסמנים  ולזהותם  סביר  במחיר  הללו  השינויים  את  לזהות  יכולה  חדשנית 
לסרוק את כל רצף זוגות הנוקליאוטידים בגנום ולזהות את כל השינויים הללו, פיתחה חברת אילומינה ).lllumina lnc( שבב 
ובעזרת שיטות סטטיסטיות מנתחים את השפעת הסמנים הגנטים  הסורק בבת אחת 54,001 סמנים בכל הכרומוזומים 
הנמצאים בדגימות המגיעות מהפרים או מהפרות. אותה חברה פיתחה מספר שבבים שכיום מתחילים להשתמש בהם:      

1. שבב הבודק 3,000 סמנים;  2. שבב הבודק 54,001 סמנים;   3. שבב הבודק 750,000 סמנים.

איך התפתח ונבחן הג'נומיק ברפת?
דגימות )מאחת  נלקחו  כ-100 בנות. מאותם הפרים  ובו תוצאות של  יש מבחן צאצאים  לכל פר שגילו למעלה מ-5 שנים 
מהאפשרויות הבאות: דם, שערות, זרע - כל אחת מהדגימות טובה לצורך הפקת ה - DNA( וסרקו את ה - DNA שלהם 
בעזרת השבב של ה-54,0001 סמנים. בעקבות התוצאות, בוצעה השוואה בין מבחן הפרים האמיתי שפורסם, לבין תוצאת 
סריקת הגנום של אותו פר. בעזרת מודלים סטטיסטיים ניתן היה להבחין במידת ההשפעה של כל סמן וסמן על תכונות 
הפרים הנמדדות. בשלב שני, מבצעים את הסריקה על פרים לקראת מבחן ומשווים בין תוצאות המבחן הראשון לתוצאות 
הסריקה הגנטית. לאחר לימוד התוצאות וביסוס כל המתאמים הסטטיסטים, ניתנות ההמלצות לתחילת פרסום עגלים ללא 
מבחן צאצאים למגדלים להזרעה בפרות המשק. נראה פשוט, אבל לא כך הדבר. בחיים הדברים מסובכים יותר והבדיקות 

וההשפעות של התכונות צורכות משנה זהירות לפני פרסום התוצאות בציבור.   

SNPs

אחד מ-30 זוגות הכרומוזומים בבקר
המורכבים מכרומוזום אחד שהגיע

מהאב והשני הגיע מהאם

הכרומוזומים
בתוך גרעין התא DNA

A, T, G, C :צמדי בסיסים
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אלו תכונות נמדדות?
בעולם בחנו תכונות רבות. לדוגמא, האמריקאים בחנו 29 תכונות שונות הכוללות תכונות ייצור, תכונות משנה ותכונות שיפוט 
וחלבון, רת"ס, פוריות בנות, הישרדות,  וחלבון, אחוז שומן  13 תכונות: ק"ג חלב, ק"ג שומן  גופני. בארץ בחנו בשלב זה 
התמדה, אופן המלטה, תמותת וולדות, שיעור תאומים ואינדקס הטיפוח PD07. כל תכונה כזו שנבחנת, מפוזרת באתרים 

שונים, בכרומוזומים שונים.

מה ההשפעה על מיהמנות התוצאות?
X אם העגל לכל  פרסום של פרים צעירים בשיטת המבחן הקיימת בישראל, מתבססת על ממוצע הביטוי הגנטי של אב 
תכונה נמדדת. כלומר, במידה ואב העגל תורם 400 )+( ק"ג חלב והאם 200 )+( ק"ג, העגל יפורסם ב - 300 )+(. מהימנות 
יכול להתבטא  ומכאן שההטיה הקיימת מול מבחן הפר המתפרסם כעבור מספר שנים,  התוצאה לפר צעיר היא כ-40% 
במספר מאות ק"ג של חלב. הג'נומיק מפרסם את אותה התכונה בפר הצעיר בהטיה נמוכה יותר ובמהימנות גבוהה יותר, 

בין 70-75%. מהימנות פר נבחן )בעל כ-100 בנות נבחנות( לאותה תכונה היא בין 85-99%.

האם לגודל האוכלוסייה יש השפעה?
כן. בעולם חברו להם יחד מספר חברות וסרקו אלפי פרים בשיטת הג'נומיק. ארה"ב וקנדה חברו יחד בסיוע ממשלתי, חמש 
יותר,  וניו-זילנד. ככל שמספר הפרים רב  והולנד(, אוסטרליה  נורבגיה, צרפת  )גרמניה, סקנדינביה ללא  מדינות באירופה 
מהימנות ההשפעות של כל סמן וסמן גבוהה יותר וחיזוי התוצאה המתפרסמת טובה יותר. בישראל נבחנו כ-1,000 פרים 
שברובם הגדול ישראלים. בשל גודל האוכלוסייה הקטן, מהימנות התוצאה נמוכה יותר מאותה התכונה הנמדדת באוכלוסיית 

פרים גדולה.

האם פר צעיר שהתפרסם בצפון אמריקה ומקורו לאחר סריקת הג'נומיק, ישמור על מהימנותו גם בישראל?
יורדת  לא. מהימנות גבוהה בארץ המקור נותנת לו יתרון בבחירת הפר למגדלים בישראל, אולם בהגיע זרמתו לישראל, 
ג'נומיק המתפרסם  פר  כלומר:  ישראל לארץ המקור.  בין  ומתחשבת בהתאמות הגנטיות הנמדדות  זו בכ-20%  מהימנות 

בארה"ב במיהמנות של 77%, יגיע לישראל במהימנות של כ 55-60% )תלוי בתכונה הנמדדת(.

איך בסופו של דבר הג'נומיק מתפרסם בעולם?
בארה"ב וקנדה הפרסומים לרפתנים הם חלק אינטגרלי של הפרים המוצעים לרפתן. פרסום התכונות של פרי הג'נומיק הם 
שילוב של ערכים גנטים מההורים עם סריקת הגנום של הפר הצעיר. ישנו שילוב של פרים נבחנים לצד פרי הג'נומיק לכלל 
הרפתנים. באירופה, יותר ויותר מדינות הכריזו על השיטה כרשמית והכניסו אותה למערך הטיפוח המקומי. ככל שמהימנות 
התוצאה עולה, השימוש בפרים יעלה. להערכתי, יהיה שילוב בין הפרים בעלי המבחן לבין פרי הג'נומיק בהזרעות השדה. 
הג'נומיק יהיה בשימוש של מספר פרים במטרה לפזר את "הסיכונים", לעומת פר נבחן אחד שבנותיו בתחלובה שלישית 

ומעלה ומהימונת הערכים הגנטים שלו, מתקרבת ל - 100%. 

איך ישפיע הג'נומיק על חברות ההזרעה, ומה קורה אצלנו בשיאון?
מספר הפרים בפריות יקטן. לא יהיה צורך באחזקה של מספר גדול של פרים למבחן, אלא מספר מצומצם יותר לשימוש מיידי 
להזרעות. בחירת הפרים "המצומצמת", תהיה לאחר סריקה ג'נומית של אוכלוסיה גדולה יותר של עגלים צעירים. כמו כן 
תיבדק האפשרות לסרוק ג'נומית את העתודות )תלוי במחיר השבב לביצוע(. ישנן חברות המאמצות את השבב הזול )3,000 
סמנים( וסורקות אוכלוסיה גדולה. מאוכלוסיה זו אפשר כבר לחזות את הפרטים הטובים ביותר ואותם לסרוק בשבב יקר יותר 
)54,001 או 750,000(. הטכנולוגיה משתפרת כל הזמן ושבבים שפותחו היום, יוחלפו בשבבים טובים יותר בעתיד. מרבית 

הפריות אשר החלו להשתמש בפרי הג'נומיק, ירדו בין 10-20% מכלל הפרים שלהם בפרייה.

שיאון ביחד עם מכון וולקני וספר העדר, נמצאים בשלב סיום בחינת 1,000 הפרים שנשלחו לבדיקה וקרוב לוודאי שבעת 
הזו בעוד שנה נבחן את השיטה הרצויה לנו לזיהוי העגלים הרצויים למערכת הטיפוח ונתחיל לקלוט אותם כפרי ג'נומיק 
ייצור הזרמה לפרים צעירים אלו הוא לעיתים כמחצית מייצור פרים שגילם שנתיים וחצי ומעלה. פיזור  ראשונים בפרייה. 

הזרמה לרפתנים יהיה לאחר פרסומים נוספים, תוך כדי שימוש מושכל בכמות הזרמה המיוצרת.



שיאון והעולםשיאון והעולם

רשמי סיור מקצועי של עובדי שיאון בהולנד ובבלגיה 2010 
                                                            מספרים: איתן, דורון,  צביקה, אלכס, יעקב ויוני                                                                                                                     

לחברת"CRV" שלוש פריות: בשתי פריות מקפיצים פרים ומקפיאים את הזרמות במעבדות שצמודות לאתר. פרייה נוספת 
מיועדת לפרים צעירים או פרים בהמתנה, ללא מעבדה.

את הזרמות המוקפאות מעבירים למרכז הלוגיסטי, שם ממלאים זרמות במיכלים ומחלקים את המיכלים לשלושה מרכזי 
הזרעה בהולנד.במרכז הלוגיסטי הזרמה נארזת במיכלי מזריע רגילים ומילוי החנקן במיכלים הוא אוטומטי. 

המרכזים ממוקמים בסמוך לאזורי ההזרעה. המרכז מספק למרכזים את הציוד הנחוץ להזרעה וכמקום מפגש למזריעים 
שמגיעים לקחת זרמות, כולל זרמות פרטיות שהוזמנו לרפתנים באזורם.הזרמה נלקחת באופן עצמאי וכמות הזרמה הנלקחת, 
משודרת דרך מסופון. מכיוון שהמזריעים עושים שני "סיבובים", המקום משמש את המזריעים למנוחה והתרעננות בזמן 
ההמתנה לסיבוב השני וכן כמקום מפגש לעדכונים ולהחלפת רשמים מקצועיים. מתן שירותי הזרעה שונה  מישראל: מערכת 
RECALL מרכזת את הזמנות הרפתנים עד השעה 6:00 בבוקר ומי שלא הספיק להזמין יכול להזמין עד השעה 11:00. מי 
ש"פספס" את המועדים הללו יעבור לסידור של יום המחר. הזמנת שירות הזרעה: הרפתן מתקשר למרכז הטלפוני ומשאיר 
הודעה על מס' הפרות שברצונו להזריע כולל זרמות מיוחדות. המערכת מרכזת את הקריאות ומחלקת את העבודה באופן 

שווה, עד כמה שניתן, בין המזריעים לפי ממוצע של 8 שעות עבודה ליום לפי מדדים שנקבעו אצלם להגדרת יום העבודה.
המזריע מקבל למסופון את רשימה המשקים להזרעה היומית לפי סדר נסיעה וגם את רשימת הזרמות המיוחדות שהוזמנו.
המסופון לא מתריע על קרבות דם, והרישום בכרטיס הפרה לא "מסונכרן" עם המרכז )ספר העדר(. רפתנים רבים מחזיקים 
מיכלי זרמה פרטיים עם זרמות מחברות אחרות, והמזריע נותן להם שרות הזרעה. המזריע מבצע גם בדיקות הריון וטיפולי 
רחם. כל טיפול מתומחר ומדווח דרך המסופון. השירות הווטרינרי בדרך כלל פרטי ולהפתעתנו לא מאורגן כמו ב"חקלאית".
ברכבו של המזריע אין מגפיים וסינור, אך בכל רפת יש פינה עם מגפיים במידה גדולה וסינור מתאים למזריע ו/או לרופא.
בערב המשכנו למסיבת ברביקיו של פתיחת התערוכה השנתית. המסיבה  אורגנה ע"י "CRV" ונערכה במחסן משופץ של 

חקלאי. הייתה השתתפות גדולה של נציגים ממדינות רבות, כולל אירן.

ה"בלגי הכחול" הוא הגזע העיקרי לבשר בבלגיה. תפוקת הבשר שלו גבוהה ביחס לפרי בשר אחרים ואיכות מעולה של בשר 
דל שומן.

וניקיון, המפעל עובד בשיטת סרט נע, מהשחיטה  מהפרייה נסענו לבית מטבחיים ל"בלגי כחול": מראה מרשים של סדר 
עד לנקניק. כל בשר מקבל דירוג איכות. התשלום למגדל הוא לפי איכות הבשר, ונראה כי יש אמון מלא בין המפעל למגדל. 

המפעל אורז את הבשר ואת מוצרי הלוואי בשקיות ואקום. האריזה כוללת את שם המותג, היעד ומחיר לצרכן.
מבית המטבחיים נסענו לרפתן בעל 60-70 פרות מגזע הולשטיין: קיבלנו סקירה על העדר שלו: הפרות מניבות 8,500 ק"ג 
בשנה וללא תוספות מזון מניבות כ-5,000 ק"ג. את הזרמה הוא קונה מ"CRV" ששותפה חלקית ב"BBG AWE" ורק את 
הזרמה המובחרת. הדיווח על תנובת החלב של פרותיו, נשלח להתאחדות הבלגית. השופט, איש ההתאחדות הבלגית, עובר 

במשקים, שופט את הפרות ומדווח להתאחדות.

עובדים  קבוצת  ביוני  נשלחה  החברה,  עובדי  של  העשרה  תוכנית  במסגרת 
בנקי  הזרעה,  במכוני  סיירו  העובדים  בחו"ל.  מקצועית  להשתלמות  ותיקים 
זירמה ורפתות שונות בהולנד ובלגיה ולהלן רשמיהם: "תחילה נחתנו בהולנד 
והתארחנו בחברת "CRV" - חברה לשרותי הזרעה והשתלת עוברים. החברה 
 "CRV" גנטיק".  "הולנד  וכוללת את  נוצרה מאיחוד של כמה חברות הזרעה 
מייצאים  הם  בנוסף  פרות.  מיליון  לכ-2  הולנד  ברוב  הזרעה  שרותי  מספקת 
ניו-זילנד,  לוכסמבורג,  גרמניה,  צ'כיה,  ברזיל,  כגון:  בעולם,  רבות  למדינות 

ספרד, ערב הסעודית ונסיכות האמירויות.

למחרת, ביקרנו בתערוכת בקר בינלאומית באוטרכט.
פנינו קידמו עשרות פרות מצוחצחות שהובלו בראשיהן לאולם תצוגה  את 
שרופד בנסורת ירוקה. הפרות הובלו מסביב למגרש ולקהל היתה אפשרות 
המתאימים  נתונים  נמסרו  האולם  סביב  התנועה  כדי  תוך  מהן.  להתרשם 
על הפרות. בהמשך היתה גם עמדת תספורת, "פן", תסרוקת ותיקוני צבע 

לפרות. התערוכה הייתה סיום הסיור המקצועי בהולנד. 
ק"מ  כ-60  הנמצאת  ב"נמור"  בלגיה. התחלנו  לעבר  פעמינו  למחרת שמנו 
 "BBG AWE"ה של  ההזרעה  למרכז  צפונית  ק"מ  וכ-20  לבריסל  דרומית 
כ"מרכז  בנויה  הפרייה  כחול",  "בלגי  של  פרייה  נמצאת  בסיניי  ב"סיניי". 
מבקרים" עם אפשרות לראות את הקפצת הפרים ואת תאי המגורים שלהם. 



שיאון והעולם

ולמחרת נסענו להתאחדות מגדלי הבקר של בלגיה, שמענו הסבר על מבנה ספר העדר של בלגיה והבנו כי אפשר להתגאות 
בספר העדר שלנו.

בסמוך להתאחדות הבלגית, ישנה פרייה לגידול עגלים מובחרים מגזע "בלגי כחול". הפרים גדלים בתנאי פנסיון עם מעקב 
יום יומי על מהירות הגדילה ובריאותם. חלק מהפרים נבחרים בסיום גידולם לפרי הרבעה והיתר לשחיטה. העגלים שייכים 

למגדל עד לאחר השחיטה, אז מקבל הרפתן את התמורה לפי איכות הבשר, אחוז הטבחה ומשקלם. 
מההתאחדות המשכנו לרפת לגידול אמהות "בלגי כחול".

להמליט  אין אפשרות  לאמהות  מושתלות.  ובחלקן  מוזרעות  בחלקן  ולדות:  להפקת  ומשמשות  נקיות  בלגיות  הן  האמהות 
באופן עצמאי עקב השריר הנוסף באחוריים, לכן בכל המלטה נעשה ניתוח קיסרי. הניתוח שמבוצע ע"י רופא, הוא שיגרתי 

ואורך כ-20 דקות.
משם המשכנו לפרייה נוספת של "בלגי כחול", פריה של צעירים יותר ושם פגשנו את מיודעינו "ג'נטלמן".

הפר ג'נטלמן
במלוא הדרו

כך נראינו לאחר סיורים, לימודים, הרצאות, תערוכות וכדומה.....מרוצים."

איתן דקל, אחד המזריעים הוותיקים בשיאון מסכם:
" אחרי כל כך הרבה שנים בעבודת הזרעה בארץ, ראינו "איך מתנהלים הדברים בחו"ל". חזרנו עם גאוות יחידה בכל הנוגע 

לעבודת שיאון בארץ מבחינת הרמה המקצועית ומבחינת מתן השירות ללקוח.
נחשפנו למגוון רחב של נושאים בתחום הבקר: התלווינו למזריע בחלק מאזורו, ראינו משקים משפחתיים, ביקרנו במרכז 
לוגיסטי שמספק זרמה לכל הולנד ולארצות אחרות. שיא הביקור בהולנד היה בתערוכת הבקר השנתית באוטרכט. בבלגיה 
ביקרנו בשתי פריות של בלגי כחול, ראינו הפקת זרמה, ביקרנו במפטמות עגלים משובחים ובבית מטבחיים לבלגי כחול. 
קיבלנו הסבר על ספר העדר הבלגי וסיירנו במשק חלב. "למדנו" שיפוט בקר בשיטה הבלגית. לסיום הסיור ביקרנו במשק 

אימהות של בלגי כחול.
מארחינו קיבלו אותנו בחום והייתה אווירה "כייפית" לאורך כל ימי הסיור.

התאום המוקדם עם המארחים בשתי ארצות תרם להצלחת הביקור. כמו כן הרכב הקבוצה יצר אווירה שלא תשכח במהרה."




