
צביקה  המזריע  יצא   2005 בחורף 
ויכברוט לרפת דנרון ע"מ להזריע את 

פרה 1849 - רמליה. 
רמליה,  את  להזריע  בחר  צביקה 
בשתי  התעברה  שלא  מבכירה  אז 
הזרעותיה הקודמות, עם הפר מרסיה 

.3904 -
פעם  הוגשה  והפרה  שבועות   3 עברו 

נוספת להזרעה, אולם הפעם צביקה

שנת העשור לחברת שיאון
אגודות  של  איחוד  שנות  עשר  חוגגת  שיאון  חברת  השנה 
ו'השרות'. עשר השנים חלפו מהר וקידמו אותנו ואת  ה'און' 

לקוחותינו מקצועית ושרותית.
חגיגות העשור לחברה יצוינו במסגרת האירועים המרכזיים 
השנתיות  האסיפות  ירושלים,  כנס  כגון:  השנה  שנעבור 

ואירועים נוספים.
פרטים בהמשך........
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לקוראים שלום רב,

החלפת אזורי מזריע
החלפת אזור מזריע ו/או מזריע באזור, 
נוכח  רק  החברה  של  יזום  מהלך  הינו 
מכם  העולים  וצרכים  בשטח  אירועים 
)שעת  השירות  לשיפור  המגדלים 
והתייעלות.  חסכון  תוך  ההגעה(, 
בעקבות גידול דרמטי במספר הזרעות 
מכסה  לתוספת  )תגובה  הרפתות  בכל 
לבצע  נדרשנו  ירודה(,  קיץ  והתעברות 
האחרונים.  בחודשים  נרחב  מהלך 
ושאינן  בנו  שתלויות  מסיבות  לצערי, 
לא  ההחלפה  בחברה,  ישירות  תלויות 
הנחת  לחוסר  ערים  אנו  חלק".  "עברה 
את  למצות  ומנסים  לחלקכם  שנגרם 
התהליך טוב יותר ומדויק יותר למקרים 
שכמה  )מקווים  יגיעו  שכנראה  הבאים 

שיותר מאוחר( 

בטיחות עבודת המזריע
המזריע,  בפעולת  העבודה  סביבת 
בשנה  מסוכנים.  ומצבים  סכנות  רווית 
האחרונה, הפסידה החברה ימי עבודה 
רבים עקב תאונות עבודה שקרו בתוך 
במידה  להימנע  יכולות  והיו  הרפתות 
יותר.   בטוחה  הייתה  העבודה  וסביבת 
החברה התקשרה עם ממונה בטיחות, 
כיצד  הנחיות מקצועיות  לקבל  על מנת 
ניתן לשפר את נושא הבטיחות להקטנת 
הסכנות. בקרוב נוציא הנחיות והוראות 
ברפתות  המצב  את  לשפר  ניתן  כיצד 
ואני מאמין ומקווה כי נזכה לכל תשומת 
מנת  על  מצדכם  הפעולה  ושתוף  הלב 
לשפר את הנושא ולעזור לנו לשמור על 

שלומם ובריאותם של המזריעים.

אסיפה שנתית
תתקיים שיאון  של  השנתית  האסיפה 
חיים. בחפץ   25/5/10  – ב 
לשיאון  העשור  חגיגות  במסגרת 
מפגש  מתכננים  אנו   )2001-2011(
מעניין ומהנה בנוסף להחלטות הבלתי 
נמנעות הנדרשות מהאסיפה השנתית– 
פרטי  ביומנים.   התאריך  את  רשמו 

האירוע יפורסמו לקראת מועדו.

קריאה מהנה ומועילה,
אלון ענבר
מנכ"ל

מרקנה – 7437  סיפורו של פר
הפר מרקנה מופיע זו הפעם השנייה בלוח פרי שיאון 
והפעם במקום הראשון. למרקנה נתוני יצור מרשימים 

לצד הישרדות והתמדת בנות חיובית.
גם אביו מרסיה – 3904, מופיע בלוח.

פסל אותה ובכך הציל הריון יקר ואת הולדתו של מרקנה. 
ד"ר ישראל ירוחם ז"ל אישר בדיקת הריון חיובית וכך, בהמלטה תקינה לחלוטין, 

נולד מרקנה במשקל 42 ק"ג בתאריך 3.11.2005. 
בגבע. שנה לאחר  מכן הגיע לפריית  27.11.2005  הגיע לחוות הגידול  בתאריך 

שיאון בחפץ חיים.
וליבידו  חם  מזג  עם  לפר  נחשב  הפרייה,  מנהל  מנדלמן,  עופר  פי  על  מרקנה, 
בקיץ  רמות.  בגעיות  מלווה  ההקפצה  לעמדת  עלייתו  נמוך.  מיני(  )חימדון,דחף 
'הוקפץ' בנפרד  "יחס מועדף":  ולשם כך קיבל  זירמתו בקלות  האחרון לא נתן את 

מעמיתיו, מחוץ לעמדת ההקפצה הרגילה, לפר גריין נבחר הודל, שנחשב לרגוע.
1,100 הזרעות.  2007 סיים את מכסת הזרעותיו כפר צעיר,  בשליש הראשון של 

בשנת 2010 יצא המבחן הראשון שלו.
מרקנה הופיע לראשונה בלוח פרי שיאון ביוני 2010. נכון להיום זו הפעם השנייה 
שהוא מופיע בלוח הפרים ובשני הלוחות הוסיף מעבר למכסת הזרעותיו כפר צעיר 
עוד 16,100 הזרעות. למרקנה 110 בנות ב-88 עדרים. מרקנה נחשב לאחד הפרים 
הטובים בתכונות הייצור, הדבר בא לידי ביטוי בערכים גבוהים במיוחד של ק"ג חלב 
חלבון ושומן. הישרדות והתמדת בנותיו היא חיובית, העטין הכללי הוא טוב וגודל 

הגוף- גדול.
לסיום נציין כי נסיונות כושלים לעבר את אימו- רמליה נעשו בחודשים אפריל, יולי 
בתחלובתה   2007 בפברואר  דנרון  ברפת  דרכה  את  סיימה  וכך   2006 וספטמבר 

השנייה.



ביקור משלחת מצרפת בשיאון

בטיחות בעבודה מאת: דני גלעד, מנהל תפעול "שיאון"

חדשות שיאון

ומהעולם. לא מעט תלמידים מבתי ספר בארץ  חברת שיאון מרבה לארח באתר הדרומי מבקרים רבים מהארץ 
פוקדים את עמדת ההקפצה והמעבדה מידי חודש ומביעים עניין רב בנעשה. גם בעולם שמנו הולך לפנינו וישנם 
זירמה  ביבוא  והתעניינות  וגנטיקה  זירמה  בנושאי  מקצועיים  לביקורים  עולם:   קצוות  מכל  באתר  רבים  ביקורים 

ועוברים מישראל.  
לאחרונה התארחה בשיאון קבוצה מצרפת. אגודה בשם: " מועדון העדרים הגדולים בצרפת" .את הסיור בשיאון 
והערכה שהביעו האורחים  ציין את ההתעניינות  לקוחות של שיאון. אמיר  ד"ר אמיר שיפמן –מנהל קשרי  ליווה 
מעבודתה המקצועית של חברת שיאון.  יוסי ברמי מרכז רפת קיבוץ גזר, המייעץ להם בנושא תוכנת הניהול של 
צח"מ, יזם וארגן את הביקור בישראל. ממכתבו של נשיא  האגודה הצרפתית: "ההתרשמות מענף החלב בארץ הוא 
מעבר לכל פרופורציות: מדינה קטנה עם בעיות ביטחוניות מיוחדות שצועדת  קדימה עם ראש מורם בתחום החלב. 
התרשמות מיוחדת בעיקר משיתוף הפעולה בין  החקלאים, ויטרינרים ומזריעים. בשיאון שמים לב לגנטיקה, להזנה 

,הישרדות , עטין והסת"ס הנמוך שגורם לנו הצרפתים להסמיק מולכם )הישראלים(......"
חברת שיאון פותחת דלתה לכל המעוניין בביקור – הנכם מוזמנים, בתיאום מראש.

תודה רבה ליוסי מגזר על התיאום, העזרה, התרגום והפרגון....
 

לרפתנים שלום,
אגרת ראשונה

במשך עשרות שנים בהן שיאון נותנת שרותי הזרעה במשקים, חלו במשק המון שינויים: משקים התאחדו, רפתנים 
ועוד, אולם לעולם המזריע הגיע לבצע את  פרשו, הייתה רפורמה, נפתחו מרכזי מזון, און התאחדה עם השרות 

מלאכתו ובכל תנאי. כמו שאומרים אצלנו "עוברים מפרה מרוצה לפרה שרוצה".
ובמה דברים אמורים: חברת שיאון ,על פי חוק, מעסיקה כיום ממונה בטיחות שתפקידו להתריע על מפגעי בטיחות 

וכשלים העלולים לגרום לתאונות. אחריות ההנהלה  לטפל, לפתור ובעקר למנוע כשלים עתידיים.
אחד מהמקומות המועדים ביותר לפורענות, פרט לנהיגה בכביש,  הינו מהלך ההזרעה: המקום בו אנו צריכים 

את שיתוף הפעולה המרבי הוא ברפתות והוא מכם, הרפתנים.
לצערנו, המזריעים חווים על בשרם, תרתי משמע, את הבעיטות, ההחלקות ותאונות עבודה מכל מיני סוגים ברפתות 

במהלך ההזרעה.
בתור  הן  לכם,  ולשקף  לידע  לשתף,  ומטרתה  בעבודה  בטיחות  בנושא  שיאון  חברת  של  ראשונה  איגרת  זוהי 

לקוחות והן בתור בעלים, את האחריות האמיתית והגדולה המוטלת על כולנו, כדי למנוע תאונות כאלו ואחרות. 
באגרת השנייה ,שתצא בקרוב, נמסור יותר פרטים מעבודת ממונה הבטיחות הנעשית בימים אלו. כמו כן נעתיק 

"פטנטים" בטיחותיים מוצלחים ונשתף בהם את כולם.
חברת שיאון מעוניינת  לטפל בנושא ממקום אמיתי, אחראי ורואה בו חשיבות ראשונה במעלה. אנו מצפים כי נושא 

בטיחות בעבודה, יטופל בהבנה ובמלוא כובד הראש, גם על ידכם.
נשמח לשמוע ולקבל עצות, תמונות או כל רעיון מועיל אחר, גם על ידכם.

יוסי והמשלחת מצרפת



חדשות שיאון

סיום קורס פוריות והזרעה

גם השנה, כבכל שנה, אנו מפרסמים את סקר שביעות רצון הלקוחות. הסקר מתפרסם בימים אלו באתר 
יוגרלו בין המשיבים  WWW.SION-ISRAEL.COM. שני סופי שבוע  האינטרנט של שיאון שכתובתו: 
לבלות  "זכינו  לנו:  שכתבו  איתן  מנוה  נוה   ואילן  אורלי  הזוג  בני  בהגרלה  זכו  שעברה  בשנה  לסקר.  

באמצעותכם שני סופי שבוע מהנים במיוחד, תודה לשיאון". 
חשוב להשמיע למען המשך עבודה טובה ופורייה מול שיאון .

                                                               דעתכם חשובה לנו.
                                                                      בהצלחה

סקר שביעות רצון לקוחות

בקורס  וטיפוח".  מלאכותית  "הזרעה  בנושא:  נוסף  העשרה  קורס  דרום  בשיאון  הסתיים   2010 בדצמבר 
ממבנה  והתרשמו  פרות  של  לרחמים  בהצצה  התנסו המשתתפים  הקורס  בסיום  רפתנים.   35 השתתפו 

הרחם והשחלות. בנוסף נחשפו לטכניקת ההזרעה. 
מגוון  המגוונות,  ההרצאות  המעניין,  התוכן  את  התלמידים  ציינו  בקורס  למשתתפים  שחולקו  במשובים 
צפון  נוסף בשיאון  קורס  ייפתח  לאור המשובים החיוביים  והרמה הגבוהה של המרצים.  הנושאים הרחב 

בחודש מרץ  2011 )ניתן להרשם באמצעות אתר האינטרנט של שיאון(.   

תמונת מחזור בוגרי קורס דצמבר 2010

בהצלחה למשתתפי קורס מרץ 2011.



שיאון והעולם

1. הזרעה: החודשים האחרונים עמדו בסימן עבודה קשה מאוד של המזריעים. לאחרונה שונו האזורים ובמקום 32 אזורים, 
- למרות תחזית של עלייה  שיאון מתפרשת כיום ב-35 אזורים. בשיאון מנסים לתת את התשובות לשינויים החלים במשק 
בכמות הפרות שנצפתה ברבע האחרון של השנה ולאור המדיניות של עלייה במכסה הלאומית, אף אחד לא צפה התעברות 
נמוכה כפי שהייתה בקייץ-סתיו-תחילת חורף ואף אחד לא צפה כמות פצועים גבוהה והתפרצות של שפעת ארצית הגוררת 

חולים נוספים. 
טבלה 2: נתוני הזרעות, פסילות ושימוש בפרים בין השנים 2009 ו-2010

נתוני הזרעות שנים 2009 ו- 2010
ממוצע גנטי ממוצע שימוש בפריםממוצעיםסה"כשנה

להזרעות 
נבחנים 

מעל 75% 
הישנות

הזרעות +הזרעות
פסילות

ימי עבודה
למזריע

הזר'+
פסילות ליום

כלל הפרים % פסילות
)כולל צעירים 
וגזעים שונים(

רק נבחנים 
מעל 75% 

הישנות
סה"כבוגרותעגלות

200964,606255,105319,711372,780238
)194-284(

37
)27-44(

16.4%
)7.1-27.1(

122
)98-147(

48
)39-60(

383
)358-418(

201067,981287,360355,341414,907226
)178-288(

40
)31-49(

17.4%
)8.2-29.7(

103
)66-133(

38
)25-48(

468
)420-512(

הפרש בין
השנים )%(

3,37532,25535,63042,127-1231-19-1085

)5.2%()12.6%()11.1%()11.3%()0.95%()8.1%()6.1%()0.84%()0.79%()22%(

עלייה של כ-11% בכמות ההזרעות או הכנסות הידיים בין השנים 2009 ו-2010. לעומת זאת, ירידה של מספר ימיי העבודה 
ופציעות רבות.  6 חודשים(, מחלות  )וייטנאם,  יזומות של מזריעים לעבודת חוץ  למזריע בין השנים. הירידה נבעה מיציאות 
ימיי העבודה למזריע חושבו ללא שבתות וחגים וללא מחלות וחופשות. כל יום שמספר ההזרעות בו היה גבוה )או שווה( ל-5 
הזרעות נחשב ליום עבודה. חישוב סך הכנסות הידיים מחולק במספר ימי העבודה למזריע, הוא שנותן את ממוצע הכנסות 
הידיים ליום עבודה. קיימת עלייה של כ-8% בין השנים שמתוארת ב-3 הכנסות ידיים יומיות נוספות. לכאורה נראה מעט, אולם 

יש לזכור שההבדלים בממוצעים בין המזריעים נע בין 27 ל-44 )2009( ובין 31-49 )2010(.
אחוז הפסילות נשאר דומה בין השנתיים כשמרבית החברה פוסלת בסביבות ה- 16%.

מספר הפרים שהשתמשו בשנה האחרונה היה נמוך יותר לעומת שנת 2009 ,אולם בהיבט הגנטי, השתפרנו. עלייה של 22% 
במדדים הגנטיים היא אות כבוד להתקדמות הגנטית המושפעת מבחירת הפרים להזרעה. 

מדד הכנסות הידיים הוא רק חלק ממדדי עומס העבודה הנמדד ב"סרגל און" ההיסטורי. שיאים יומיים נרשמים כשאנו מודדים 
מעל 60 הכנסות ידיים ליום עבודה . 

ההבדלים בין השנים קפץ פי 2.5. כמובן שמרבית "השיאים" התרכזו בארבעת החודשים האחרונים. 

2. מספר ההזרעות: שני האיורים המצורפים למטה ממחישים את מצב ההתעברות הנמוך בעונת הסתיו. אמנם ירידה 
במספר ההזרעות הראשונות, דומה לשנה הקודמת, אולם עדיין מספר רב של הזרעות +2 לעומת החודש המקביל אשתקד. 

לפי "דיווחי המודיעין" מהשטח, מספר ה+ עולה ואנו נכנס למדדי פוריות נורמלים עם בואו של החורף....כרגיל.  
מדדים אלו ותוספת של שני מזריעים יורידו את מספר ההזרעות היומיות הגבוהות שהיו לנו בתקופה האחרונה. 

3. מעבדה: השנה התחלנו לממש את תוצאות ניסוי השדה שהוכיח כי % עולה של תאים הנעים בצורה פרוגרסיבית )תנועה 
אחידה לכיוון אחד( לאחר הקפאה והפשרה, מעלה את פוריות הזרמה. בעבר, תכננו את כמות התאים הכללית בקשית על 20 
מיליון, ללא קשר לכמות התאים שנעים פרוגרסיבית. מניתוח התוצאות של מנות אלו נמצא, כי ממוצע התאים שנעו פרוגרסיבית 
לאחר הקפאה והפשרה עמד על כ-3.7 מיליון. כיום אנו מתכננים את כמות התאים הנעים פרוגרסיבית על 7.0 מיליון ומעלים 

ל- 10 מיליון תאים לפרים שזרמתם פחות פורייה. מדד זה נעשה מייד עם קבלת הזרמה-עוד בהיותה "טרייה". 
בימים אלו אנו מתחילים את השלב השני של ניסוי תזונתי רחב היקף בפרייה בו משתתפים 15 פרים. הניסוי משלב תזונה 
נמדדים  המדדים  המיוצרת.  הזרמה  איכות  את  לשפר  מגמה  מתוך   ,"3 "אומגה  מסוג  רוויות  בלתי  שומן  בחומצות  עשירה 

במעבדה בניסוי משותף עם הפקולטה לחקלאות והמכון הווטרינרי.
 

  

מידע מקצועי

מספר סיכומים לשנת 2010 מאת: ד"ר יואל זרון, המנהל המקצועי של "שיאון"



4. פוריות: התקיים מפגש של חוקרים, רפתנים, מדריכים ונציגי הארגונים )חקלאית, התאחדות ושיאון( תחת הכותרת של 
השפעת הקיץ על מדדי הייצור והפוריות ברפת החלב. קיבלנו נתונים רבים המציגים את התנודות של מדדי הייצור, שיווק, 
טמפרטורה,עומס חום, מחקר, צינון ופוריות.  הנתונים הראו בברור את מידת "הקיץ הקשה" שעברנו בשנת 2010. לצד עלייה 

מרשימה, משנות ה-60, של החלב ורכיביו, עלתה גם הטמפרטורה הסביבתית שהתבטאה בכ-2 מעלות.
נתונים של המחלקה למטאורולוגיה, סיכמו את השנים 2004 עד 2010 עם עלייה משמעותית במספר שעות היום בהן הייתה 
טמפ' הגבוהה מ-    25. בשנים רגילות, יש עלייה לימים אלו בחודשים יולי-ספטמבר. השנה, בחודשים יולי-ספטמבר וגם  עד 

נובמבר.
ואפרים עזרא  י.פלמנבאום  ד"ר  ע"י  קיץ/חורף"  מדד שפותח  "יחס  יפה במדד  בין העונות התבטא  והפוריות  הייצור  מדדי 
ומהווה כלי הדרכתי למדריכי השדה. המדד מצביע בעיקר על משמעת ומקצועיות הצינון של משקים הנוקטים בכל הידע הנצבר 
כדי להוריד את הטמפ' ועומס החום. צינון המבנה ישפיע על צינון הפרה. הטכנולוגיות מתפתחות ואנו חייבים לנסותם כך 

שהצינון יהיה בהתאם לפרה ולא בהתאם לעבודת הרפתן. 
לעגלות הייתה ירידה במדדי הפוריות בקיץ. התחלנו את השנה בצורה טובה ועונות  2010 היא שנת מפנה בה גם  שנת 
החורף והאביב הטיבו עם העגלות. המבכירות והבוגרות לא הראו שינוי גדול, בעונות אלו, בשנתיים האחרונות. ואז הגיע הקיץ 
וההודעה על העלייה במכסה: אין יציאת פרות, יש עומס חום מתמשך גם לשעות הלילה וגם למספר חודשים רב, המחלות 
והנה לנו התקפת המעופפים למיניהם )מחלות הארבו(....קדחת שלושת  X שלוליות,  העונתיות של הסתיו: שילוב של חום 
הימים. התוצאה, ירידה חדה במדדי הפוריות והפעם אף גם בעגלות. לא עזרה זרמת חו"ל או עגלי הבית. כל הפתרונות 

קרסו למעט צינון חזק. 
איורים 1-3 מחלקים את השנה ל-3 עונות. חורף: דצמבר-מרץ; אביב: אפריל-יוני + נובמבר; קיץ: יולי-אוקטובר אחוזי 

התעברות להזרעה 1 בלבד לפי עונות השנה.

תזוזת עקומת ההזרעות, במיוחד בעגלות, היא צעד נכון, הן לייצור חלב קייץ והן לפוריות טובה יותר,לכלל העדר. חלקם של 
המשקים אף מחזק זאת בתכנון של הזרעות בזרמות ממוינות לנקבות בחודשים פברואר - מאי. ההמלטות במשקי הניסוי של 

העגלות שהשתמשו בזרמות ממוינות מתחילות להגיע. עיקר ההמלטות הן של נקבות )בסביבות ה- 90%(. 
עיקר המשקל של הזרעת העגלות עבר לאביב. במבכירות השינוי איטי יותר, אולם גם כאן יש תזוזה לאביב. בקיץ, יש ירידה 

של הזרעות בבוגרות, הן, סובלות יותר בעונת הקיץ .
5. הטיפוח: שיגרת העבודה בנושא זה כוללת מספר מרכיבים אשר ביחד משפיעים על ההתקדמות הגנטית הלאומית. איור 1 
מסביר את ציר הזמן הנוכחי. לוחות זמנים אלו, ישתנו כאשר הטיפוח יתחיל להתבסס על הג'נומיק. עד תחילת ההזרעות, בגיל 
כ-17 חודשים, התהליך לא יתקצר. אולם מכאן והלאה, פרי הג'נומיק יזריעו בהיקפים של פרים נבחנים והתחלופה בהם תהיה 
גבוהה יותר. לכאורה, תכנית ההמתנה של פרי הג'נומיק נעלמת וההתקדמות הגנטית מתקצרת בכ-3 שנים )זמן ההמתנה 
עד תוצאות הבחינה של הזרעות פר צעיר(. במציאות, חברות ההזרעה הגדולות מצמצמות בשלבים את "פרי ההמתנה" ולא 

מחליפות את מבחן הפרים החשוב לבחינה סופית של ערכי בנות הפר. 
 איור 1: ציר הזמן של תכנון וביצוע באיסוף 

                    העגלים וגידולם בשיאון
                                                       

מידע מקצועי

בישראל נמצאים בשלב של תחילת גיבוש התכנית לבחירת העגלים על בסיס 
הג'נומיק. בימים אלו אנו נערכים ללקיחת שערות מ-500 עתודות הגבוהות 
ביותר בישראל, מתוך כוונה לקבל זיהוי גנטי מדויק יותר ובסיס להחלטות על 

המלצות ההזרעה ואיסוף העגלים מהן. 



קשרי לקוחות

רפת גן שמואל – סיפורה של רפת
במסגרת  וכך  סקרנות  בי  עוררה  שמואל  גן  ברפת  המצוינת  הקיץ  התעברות 
ביקוריי המקצועיים ברפתות נסעתי לשמוע מפביאן, מרכז הרפת, כיצד עושים 

זאת נכון. מאת: ד"ר אמיר שיפמן מנהל קשרי לקוחות של "שיאון"

במסגרת עבודתי כמנהל קשרי לקוחות אני נוהג לבקר במשקים. מרבית הביקורים מתבצעים ע"מ לנתח את תוצאות הפוריות 
והגנטיקה ולתת המלצות לשיפורים.

במעברי על הדוחות של אזור גרנות צדה את עיני רפת גן שמואל כאשר בשנתיים האחרונות ובמיוחד בקיץ הקשה האחרון פוריות 
הרפת הראתה תוצאות מצוינות.

וכך מצאתי את עצמי נוסע אל פביאן, מרכז רפת צעיר נמרץ וחייכן, ע"מ לשמוע איך בעצם עושים זאת נכון.

תוצאות מצוינות בפוריות מבכירות ובוגרות ברפת גן שמואל בשנת 2010 בהשוואה לשנת 2009 ו- 2008
ימי ריק ימי מנוחה  בוגרות %

התעברות
ימי ריק ימי מנוחה  מבכירות

% 
התעברות

חודשי ריק  חודשי
מנוחה

 עגלות %
התעברות

116 80 29.6 122 86 42.5 15.1 14.5 59.5 2008
117 80 46 106 83 50.3 14.8 14.3 71.1 2009
110 94 52.5 103 88 55 15 14.3 66 2010 עד 

חודש אוק' 
למרות ימי המנוחה הארוכים יותר שניתנו השנה למבכירות ולבוגרות, ישנה ירידה משמעותית בימי הריק כתוצאה 

מההתעברות הטובה.

שיפור מרשים בהתעברות הקיץ בגן שמואל חודשים יוני – אוקטובר ) קיץ 2008-2010 (
 בוגרות %
התעברות

 מבכירות %
התעברות

26.3 41.8 קיץ 2008
44.2 47.1 קיץ 2009
44.9 54.5 קיץ 2010

   
לרפת הגעתי דווקא ביום גשום למדיי. פביאן, עם בגדי עבודה, קיבל את פניי בחיוך והתיישבנו לשיחה. 

את הפגישה תיאמנו מראש ופביאן, איש מסודר, הכין פנקס עם הרבה רשימות והערות. בקשתי לפני הכל שיספר קצת על 
עצמו:

פביאן בן 34 יליד אורוגוואי. בביה"ס התיכון התרכז בלימודי ההנדסה. לארץ הגיע ב- 1999 היישר לקיבוץ עין גב. ברפת עין 
גב עבד במשך 6 שנים  ובתקופה זו השלים לימודי תואר ראשון בביולוגיה באוניברסיטת ת"א.

עד שנת 2005 נשאר ברפת עין גב ומשם המשיך לרפת המעפיל שם עבד כ-1/2 שנה. לאחר מכן עבר לקיבוץ עין השלושה 
שם עבד כשנתיים וחצי.

כרגע ולראשונה כמרכז רפת נמצא פביאן ברפת גן שמואל.
הרפת בגן שמואל, מוותיקי הקיבוצים בישראל,  הוקמה בשנת 1922. 4 פרות דמשקאיות, 2 עגלות ועגל הולנדי ניקנו אז 

בדמשק. 
כיום מונה הרפת כ- 300 פרות ו- 230 עגלות.

רפת  מתאר  פביאן  בשיחתנו, 
ל  קרוב  של  חלב  מכסת  עם 
3.250.000 ליטר. לדבריו לרפת 
תשתית טובה מאד שלא תמיד 

מנוצלת בצורה האופטימאלית.
הרפת   1/1/2009 מה  החל 

עברה ל – 2 חליבות ביום.
ביום  חליבות   2 ל-  המעבר 
האנרגטי  העומס  את  הוריד 
קיימת  זאת,  עם  יחד  מהפרה. 
קבוצה נפרדת של פרות לאחר 

המלטה. 

חצר המתנה ב'  חצר המתנה א' 

פביאן וחברה טובה



קשרי לקוחות

קבוצה זו נחלבת 4 פעמים ביום לשם גירוי מקסימאלי של העטין וייצור מרבי של חלב. המדיניות שנהוגה בקבוצה זו הינה כי פרות 
עם תנובה נמוכה, בעיקר המבכירות, נחלבות 4 פעמים ביום, ועשויות להישאר בקבוצה זו גם 40 יום לאחר ההמלטה. פרות עם 

תנובת חלב גבוהה במיוחד נחלבות רק פעמיים. 
כל ממליטה מקבלת ק"ג כוספת סויה כתוספת חלבון, תוספת מזון גס- ק"ג מנת יבשות, ו- 200 גר' פרופילן גליקול ליום ) כתוסף 

באבקה (.
ההחלטה מתי להזריע את הפרה מתבצעת על פי מצבה הגופני של הפרה. ימי המנוחה נקבעים לכל פרה באופן פרטני וההחלטה 
נופלת בעיקר על פי ציון גופני. השוני בימי המנוחה יכול לנוע בין 50 עד 120. פביאן מספר על מקרים קיצוניים של מבכירות רזות 
וגבוהות תנובה שהוזרעו גם לאחר 150 ימי מנוחה. מועד ההזרעה נידחה למבכירות הרזות, מתוך ראייה שלאחר ההמלטה מצבן 

הגופני ימשיך להתדרדר. ציון גופני מעל 3 הינו התנאי להגשה למזריע.
כך לדוגמא, מראה לי פביאן, מבכירה עם ציון גופני של 1.5 עם 53 ליטר חלב שהוגשה לראשונה למזריע לאחר 140 ימי מנוחה, 

ובניגוד לה פרה נמוכת תנובה עם ציון גופני של 3.25 שהוזרעה לאחר 54 ימי מנוחה.
ההחלטה הפרטנית מתי להזריע נשקלת גם בקבוצת העגלות כאשר עגלות קטנות נדחות גם ל-16 ו-17 חודש.

הפרות מוזרעות במצב גופני טוב מאד ועל כן מגיעות לייבוש עם ציון ממוצע של 3.5. 
שוני קיים גם באורך תקופת היובש כאשר בפרות השמנות הינו סביב 40-50 יום, ואילו בפרות רזות סביב ה- 60 יום.

שינוי מהותי נערך גם במדיניות הצינון. הצינון מתחיל בד"כ בסביבות חודש מאי, ומתבצע הן בחצרות ההמתנה והן לאורך האבוס. 
והמאווררים עובדים כל הזמן. ברפת קיימות שתי חצרות המתנה  3 דקות  כל  40 שניות  כ-  זמן של  המתזים נפתחים לפרק 
מקבילות ובחודשים החמים ביותר הפרות מצטננות לפני החליבות לפרק זמן של שעה לפחות. בין שתי החליבות הפרות מגיעות 

לפעמיים נוספות למטרת צינון בחצר ההמתנה. ובשיא הקיץ מגיעות לצינון נוסף בשעות הערב.
בכל אחת מחמשת הפעמים שהפרה חוזרת מחצר ההמתנה היא נקשרת ומצטננת גם לאורך האבוס למשך שעה נוספת. מכאן 
שבשיא הקיץ הפרות עוברות 10 צינונים ובסה"כ- 10 שעות צינון במהלך היום מהשעה 03:00 לפנות בוקר ועד חצות. שיא הצינון 

מתבצע מסוף יולי ועד תחילת ספטמבר.
שינוי נוסף שהונהג הינו צינון בקבוצת היבשות. הצינון מתבצע אחת ליום כאשר כ- 3 שבועות לפני ההמלטה היבשות מצוננות 3 

פעמים ביום בחצר ההמתנה.
הרזות,  בפרות  דרישות  מחפש  ואינו  כמעט  הרפת  צוות  תאנה'.  חוסר  'על  לרופא  המוגשות  פרות  ואין  כמעט  לעבר,  בניגוד 
ופביאן מספר שמרבית הפרות הבריאות תדרושנה בבא העת. כמות הפרות המוגשות לרופא במסגרת יום הביקור הצטמצמה 

משמעותית  והביקורים ברפת יעילים ונכונים יותר.
כל פרה לאחר המלטה נבדקת לקטוזיס  ופביאן מציין ירידה משמעותית במספר המקרים.                                                     

) 113  פרות בשנת 2008 לעומת 45 בלבד בשנת 2010 (. מספר היסטי הקיבה עמד על 3 מקרים בשנה האחרונה.
כמובן שפביאן לא שוכח לציין את עבודתו המסורה והנפלאה של המזריע צחי עבו התורם ללא כל ספק לתוצאות הפוריות. "צחי 

מעורב בנעשה ברפת, מגלה אכפתיות וסבלנות לכל פרה ופרה".
ברפת קיימת פינת הזרעה מסודרת. איש צוות מהרפת מתלווה למזריע בזמן עבודתו ונותן למזריע את 'סיפור הרקע' של הפרה.
פביאן מדגיש את נתוני פסילות המזריע כביטוי להצלחה ומספר כי מספר הפסילות המזריע עמד בשנת 2008 על 169 לכלל 

הרפת ובשנה האחרונה ירד המספר ל- 52 בלבד.
פביאן מציין לטובה את שיתוף הפעולה המסור של כל צוות הרפת ובמיוחד של רפי אשכנזי. "מידי בוקר מעל 40 שנה רפי 

מאביס ומתצפית על העדר ומשמש דוגמא לצעירים".
לסיום הביקור לא ויתרתי על כמה תמונות מהרפת, ובהרגשה של סיפוק נסעתי לביקורי הבא... 

שקט ושלווה ברפת גן שמואלחצר קיץ ביום חורפיגם היונקים מרוצים




